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A Magyar 
Elektrotechnikai 
Egyesület 
kiemelt támogatói:

Kedves Olvasó! 

Az év végi „nagy hajrában” érdemes 
megállni és visszatekinteni, hogy mi 
minden történt 2017 folyamán az Elekt-
rotechnika folyóirat és az Egyesület kö-
rül. Éreztük, hogy nem lesz könnyű év, 
hiszen 9 évnyi megszokott Elektrotech-
nika működésben kellett változtatást 
végrehajtani, és persze párhuzamosan 
a szakmánk komoly kihívásokkal küsz-
ködik. Az elektrotechnika ipar ma reneszánszát éli, és az 
átlagembert egyre több minden érdekli. Legyen az atom-
energia kapacitás fenntartásának kérdése, a megújuló 
energiák felhasználásának terjedése, vagy olyan egysze-
rű kérdés, hogy ki fogja szerelni a "villanyt" az otthoná-
ban. Ezekre a kérdésekre figyelnünk kell, és válaszokat 
kell adnunk, hogy teljesítsük az Egyesület legalapvetőbb 
célkitűzését.

Mindig felmerül a kérdés bennem, hogy az Egyesü-
let alapítói és a lap életre hívói, saját korszakuk nagy 
innovátorai minek a pártját fognák: egy mai szemmel 
konzervatív visszafogott 117 éves hagyományokkal 
rendelkező egyesületnek és folyóiratnak vagy a jelen kor 
kihívásai között jól működő innovatív szervezetnek és 
kommunikációnak.

Hiszem, hogy mindkettő egyformán fontos, de a 
legnehezebb a megfelelő egyensúly megtalálása. Fo-
lyamatosan törekszünk rá, és az egyik legjobb példa a 
mostani lapszám, ahol érdekes technikatörténeti infor-
mációk mellett Diplomaterv és szakdolgozat pályázati 
anyagot is olvashatnak. 

Fontos megemlékeznünk Zipernowsky halálának 
75. évfordulójáról, amelynek kapcsán az Egyesület az 
Elektrotechnika alapítójának sírkövét fel is újította és 
megkoszorúzta.

A folyóirat átalakításának egyik fon-
tos mérföldköve, hogy új szerkesztő 
bizottsági elnök van, Hatvani György 
személyében az újság élén. Ezúton is sok 
sikert kívánok feladatának ellátásához. 
Az idei évben fontos szerepet kaptak 
a szakosztályok és az általuk képviselt 
szakterületek. Tematikus lapszámokon 
keresztül mutattunk be egy-egy adott 
témát. Ezzel is megmutatva a szakmánk 
széles spektrumát. Ebből kicsit kilóghat 

a fiatalokkal foglalkozó novemberi szám, amiben az 
ipari szereplők bemutatták, hogyan látják a szakember 
utánpótlás kérdését. A témát folytatva a mostani lap-
számban a kormányzat álláspontját hozzuk le.

Összegezve a 2017-es év célja nem más volt, mint az új 
egyensúly figyelembe vételével az elmúlt négy év sikeré-
nek megszilárdítása. Eredményes évet zárhatunk, hiszen 
minden új, régi, vagy újra indított rendezvény látogatott-
sága rekordokat döntött. Ez az érdeklődés olyan pozitív 
visszacsatolás, amely bátorít minket a megkezdett vál-
toztatások folytatására.

Gondolataimat zárva kívánok mindenkinek kellemes, 
hasznos időtöltést a lap olvasásához, meghitt ünnepeket 
és sikerekben, egészségben gazdag új évet!

Haddad Richárd
Főtitkár

Ünnepi köszöntő
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Béres József MEE-elnök
Mi jelentette az idei 
Vándorgyűlés fő üzenetét az 
Ön számára, ezt a tagság a 
mindennapjaiban hogyan 
tudja alkalmazni? 
Egyértelműen a Tiszta Energia iránti 
társadalmi igény és annak kihatásai az 
elektrotechnikai iparra és a villamos 
energiával kapcsolatos szolgáltatások-
ra. Ez a társadalmi igény csak innová-
cióval, az új technológiák széles körű 
alkalmazásával teljesíthető, amelyhez 
megfelelő számú, jól képzett szakem-
berre van szükség. 

Volt-e olyan előadás vagy témakör, amelyet 
külön kiemelne?
Nagyon sok jó előadást hallottam, nagy köszönet az előadók 
felkészüléséért. Nagyon jó visszajelzések jutottak el hozzám a 
résztvevőktől a szakmai előadásokkal kapcsolatban és jó volt 
látni a szekcióüléseken az érdeklődők nagy létszámát. 

Elnökként az MEE életében mit jelentett 
a 2017-es év?
A MEE szerepe megerősödött a szakmai utánpótlással kap-
csolatos kérdésekben. Nagyon sok külső partnerrel együtt-
működve sikerült az elmúlt években megkezdett munkát 
sikerekké, eredményekké alakítani, amelyekre büszkék lehe-
tünk és amelyek jó alapot nyújtanak a folytatáshoz.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek sikerült egy olyan 
integráló platformot teremtenie, amelyen az ipar különböző 
szereplői együttműködnek (Infoshow, Vándorgyűlés, Mi a pá-
lya?...) és amelyen a közös munka alapjai a bizalom, a rend-
szerszemlélet és a felelősségvállalás.  

Günthner Attila

A Mi a pálya? rendezvénysorozat iránti 
érdeklődés hogyan alakult idén?
A villanyszerelő-utánpótlás a Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület értelmezésében nem csupán egy probléma, hanem egy 
megoldandó feladat, egy küldetés. Ez a gondolkodás talán an-
nak is köszönhető, hogy a 2017-es év is alátámasztotta, hogy 
a a pályaválasztási célcsoportot ismerve, a nyelvüket beszélve, 
pozitív hatással lehetünk az életükre, képesek vagyunk 

Aktualitások

hatékonyan támogatni őket egy stabil 
életpályamodell felépítésében. Nemcsak 
beszélünk hozzájuk, hanem beszélge-
tünk velük, és Ők meghallanak minket.

A 2017-ben már 6 városban jelen levő, 
országos „Mi a pálya?" műszaki pályavá-
lasztó fesztivál célja, hogy élmény ala-
pon felkeltse a pályaválasztás előtt álló 
gyerekekben lévő érdeklődést a műszaki 
pálya iránt, hogy tudatosan válasszák ezt 
a hivatást. Idén 200 település 500 iskolá-
jából, összesen 10.000 pályaválasztó fia-
tallal folytatott párbeszédet a MEE és az a 
60 cég, 50 középiskola és 7  felsőoktatási 
intézmény, amelyek kiállítóként voltak 
jelen az eseményen. A diákok eljöttek, jelen voltak, érdeklőd-
tek, nemcsak a helyszínen, de az online közösségi térben is be-
szélgettek az eseményről.

Milyen területek a legérdekesebbek 
a résztvevők számára?
Ez a rendezvény azért jó, mert itt kétféle döntést megalapo-
zottan hozhatnak a pályaválasztó diákok. Érdekel, vagy nem 
érdekel a műszaki pálya világa. Mindkét döntés egyenérté-
kűen jó és hasznos az életükben. A rendezvényre egyéni és 
csoportos jelentkezések alapján érkeztek a fiatalok. Az egyéni 
jelentkezők nyilván azért jöttek, mert érdeklődtek a műszaki 
területek iránt. A csoportos jelentkezőknél viszont komplett 
osztályokat hoztak a kísérő tanárok, tehát az Ő összetéte-
lük vegyes volt. Nagy siker számunkra, amikor egy lány azt 
mondta, hogy „eddig a szépségipar iránt érdeklődtem, de ma 
komolyan megfordult a fejemben, hogy a műszaki pályát vá-
lasszam”. Tehát a műszaki pálya igenis érdekes és vonzó, csak 
meg kell tanulnunk a gyerekek számára érthető és élvezhető 
módon bemutatni! Ezt az állításomat alátámasztja az a tör-
ténetem is, hogy amikor a budapesti esemény után a felkért 
fotósunk megküldte a 150 fotóját, hogy válasszuk ki a leg-
jobbakat, nem tudtunk választani. Mindegyik a legjobb volt! 
Az összes képről sugárzott az érdeklődés, látszott a szemek 
csillogása. A fotó egy pillanatot rögzít, és mi, akik már válasz-
tottunk pályát, jól tudjuk, hogy „néha egy pillanat többet ér, 
mint egy egész esztendő”. 

Jövőre milyen formában folytatódik a sorozat? 
Az elmúlt 3 év igazolta, hogy szükség van erre a rendezvényre. 
Minden évben új tapasztalatokkal gazdagodunk, amelyeket be-
építünk a következő évbe. Ez idén is így történt, azonban, hogy 
ezekből miket építünk be a következő évbe, az még most kör-
vonalazódik. Egy biztos, a hitünk és a lendületünk változatlan! 

Év végi gondolatok 

muszakivagyok.hu



technikusképzésben is. Az ösztöndíj havi mértéke a techni-
kusok esetében 20–50 ezer Ft lehet, tanulói eredménytől füg-
gően. Ezen ösztöndíjrendszer villamosipari kapcsolódásával 
összefüggésben megjegyzem, hogy a hiány-szakképesítések 
jegyzékében több éve országos szinten – legalább 17 megyé-
ben – folyamatosan szerepel a villanyszerelő szakképesítés 
– hangsúlyozta a helyettes államtitkár asszony. Így, ezúton 
is ösztönözni kívánjuk e szakemberek számának növekedését.

Ma a villanyszerelő szakképesítés tekintetében országos 
szinten a 3776 főből 2365 fő tanul nappali rendszerű isko-
lai oktatásban 63%, és 37%, azaz 1411 fő felnőttoktatásban. 
Ebből a szakképzési centrumokban tanul 3144 fő, melyből 
nappali rendszerű iskolai oktatásban 2160 fő, és 984 fő fel-
nőttoktatásban tanul.

A duális képzés minél szélesebb körben történő elterjesz-
tését indirekt (adókedvezményként érvényesíthető) és direkt 
(vissza nem térítendő készpénz) támogatások is segítik. A 
szakképző iskolai diákok gyakorlati képzését végző vállala-
tok, vállalkozások adókedvezményt érvényesíthetnek a tanu-
lók létszáma és az adott szakképesítés alapján kalkulálható 
normatívával, továbbá tanműhelyük fenntartásának, eszköz-
fejlesztésének és – a kkv-k – a gyakorlati oktatóik bérköltsé-
gének bizonyos részével is. 

A vállalati helyszínű duális képzésben a tanulószerződés-
hez kötődően biztosított pénzbeli tanulói juttatás lehetséges 
összegkerete az elmúlt 4 év során a mindenkori minimálbér-
hez igazodva növekedett, a 2018. évi tanulói pénzbeli jutta-
tás 36%-kal fogja meghaladni a 2014. évi juttatások átlagos 
mértékét (2014-ben 19.793 Ft volt, 2018-ban 26.910 Ft lesz).

Annak érdekében, hogy a felnőttképzésben a vállalatok 
képzett munkaerő iránti igényét minél rugalmasabban és rö-
videbb idő alatt megvalósuló képzésekkel lehessen kezelni, a 
nem OKJ-s, támogatott egyéb szakmai (az ún. „B” körös) kép-
zésekben 2017. július 1-étől komplett OKJ-s modulok jelentek 
meg. Ezáltal elérhetővé válik a szakképesítések megszerzése 
akár modulonként is, rugalmasabban és rövidebb idő alatt. 

A duális szakképzési forma népszerű, hiszen a duális kép-
zés lényegét jelentő, gazdálkodó szervezetnél folyó (tanuló-
szerződéses) gyakorlati képzésben évek óta 50 ezer feletti és 
enyhén növekedő számú tanuló vesz részt. 

A szakképzéssel szembeni további folyamatos és megha-
tározó elvárás, hogy lehetőség szerint azonnal alkalmazható 
vagy egy adott munkahelyi környezethez könnyen adaptál-
ható szakmai kompetenciákat alakítson ki. Ennek gyakorlati 
megvalósítása leginkább a duális rendszerű szakképzés kere-
tei között lehetséges, ahol a gyakorlati képzésre valódi vál-
lalati, munkahelyi környezetben a tényleges termelői, illetve 
munkahelyi folyamatokhoz kapcsolódóan kerül sor. Ehhez 
szükséges, hogy folyamatosan növekedjen a duális kép-
zésbe bekapcsolódó gazdálkodó szervezetek száma.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület megítélésünk sze-
rint segítheti azt, hogy minél több gazdálkodó szervezethez 
jusson el a tanulók gyakorlati képzésébe való bekapcsolódásá-
nak a lehetősége. A másik fontos együttműködési lehetőség a 
pályaorientáció területe – emelte ki nyilatkozatában Pölöskei 

„Mi a pálya?" Ez a kérdés. Itt rengeteg lehetőségetek van, 
mérjétek fel ezeket! – hasonló mondatokkal kezdte a 
tanulóknak szóló köszöntőbeszédét 2017 szeptemberé-
ben Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes ál-
lamtitkára a Mi a pálya? – műszaki pályaorientációs ren-
dezvényen. „Tettem ezt azért, mert hiszem, hogy a gaz-
daság fejlődését, hazánk erejét a nagyszámú jól képzett 
munkaerővel lehet biztosítani. Ehhez vissza kell adnunk 
a kétkezi munka, a szakmunka becsületét” – nyilatkozta 
Pölöskei Gáborné. A pályaorientáció arról szól, hogy a 
gyerekek és fiatalok megismerjék és tudják mérlegelni 
a lehetőségeiket. Számos olyan lehetőség van a műszaki 
pálya területén, amelyben széles a karrierlehetőség, ami 
a tanulókat várja. Össze kell gyűjteni az információkat, és 
azután könnyebb dönteni. 

A magyar gazdaságfejlesztés egyik kiemelt célja, hogy a 
munkaerő-utánpótlást biztosító képzési rendszerek felé for-
duljon. Ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium az idei eszten-
dőben nemcsak a megkezdett iskolai rendszerű szakképzés 
strukturális átalakítását és tartalmi megújítását jelentő refor-
mok továbbvitelében érdekelt, hanem a felnőttképzési rend-
szer, ezen belül pedig különösen a vállalati továbbképzési 
rendszer felfuttatásában is. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy 
a megalakult szakképzési centrumok működési modellje be-
vált, a gazdaság igényei szerint közvetlen beavatkozások – új 
szakmák indítása, térségi kapcsolatok kialakítása a gazdaság 
szereplőivel – a korábbinál rövidebb határidővel valósítható-
ak meg. Az intézményhálózat működésének infrastrukturális 
és tárgyi feltételei adottak, amelyek fejlesztését célzottan ter-
veztük meg – mondta lapunknak Pölöskei Gáborné.

A felnőttoktatás keretében ingyenessé vált az államilag 
támogatott második szakképesítés megszerzése is. Ez a ko-
rábbiaknál szélesebb körű állam által támogatott lehetőséget 
biztosít a szakmát tanulni vágyók számára, elősegítve ezzel 
az egész életen át tartó tanulást, vagy akár a szakmaváltást. 
Különösen előnyös azoknak, akik munka mellett szeretnének 
tanulni, hiszen munkarendje elsősorban esti és levelező tago-
zat. Azoknak is jó továbbtanulási lehetőség, akik valamilyen 
alapszakot ugyan elvégeztek az egyetemen, de mégis más 
érdekli őket, vagy inkább piacképes szakmát szeretnének. 
Persze nekik megvan annak a lehetősége is, hogy a kétéves 
szakgimnáziumi képzésbe iratkozzanak be, ahol 25 éves korig 
nappalin lehet tanulni.

A 2016/2017. tanévtől a szakközépiskolák szakgimnázi-
ummá, míg a szakiskolák szakközépiskolává alakultak át. A 
szakgimnáziumban az érettségi vizsgát megelőző tanulmá-
nyi időszakban a korábbinál hangsúlyosabb szakmai képzés 
folyik, így az érettségi mellett szakképesítés is szerezhető. Ezt 
követően további 1 év alatt érhető el a technikusi végzettség. 
A 2017/2018-as tanévben mindenütt új tantárgyként beve-
zettük a szakgimnáziumok 10. évfolyamán a pénzügyi isme-
reteket, valamint a vállalkozói ismeretek oktatását.

A gazdaság által különösen igényelt ún. hiány-szakképesí-
tések megszerzésére irányuló képzésekben részt vevő tanu-
lók számára létrehozott Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj 
rendszere is megújult a 2016/2017. tanévtől. 20-20 hiány-
szakképesítés tanulása esetében jár ösztöndíj, immár a 
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Gáborné. A szakképző iskolák tudatában vannak a pályaorien-
táció kiemelt fontosságú szerepének, és folyamatosan keresik 
a lehetőségeket tevékenységeik kiszélesítésére, elmélyítésére. 
A szakképzés népszerűsítése érdekében az elmúlt időszak-
ban jelentős erőfeszítéseket tettünk különböző rendezvények 
szervezésével és támogatásával. Ilyen országos esemény volt 
például a Szakmák Éjszakája, melynek célcsoportja az általános 
iskolai tanulótól a fiatal felnőttekig terjed, a Nagy Szakmavá-
lasztó Fesztivál vagy az Európai Szakképzési Hét. Fontos jelezni 
továbbá, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főbb fel-
adatai között is szerepel a pályaválasztást elősegítő, pályaori-
entációs tevékenység végzése, kiemelten a hiány- és keresett 
szakmák esetén, elsősorban az általános iskolás tanulók, szüle-
ik, tanáraik körében, osztályfőnöki órákon, szülői értekezleten, 
valamint pályaorientációs rendezvényeken tartott előadások, 
cég-, üzem- és tanműhely-látogatások során.

Véleményem szerint e feladatok eredményes ellátását nagy-
mértékben segítheti, ha tartalmas együttműködés alakul ki a 
szakképzési centrumok, a területi gazdasági kamarák között, 
továbbá a gazdálkodó szervezetek között, ezért kérem ebben 
az Egyesület lehetőség szerinti közreműködését is. 

Az NGM jövőképe a 2018–2019. évekre vonatkozóan töb-
bek között a vállalati igények közvetlenebb megjelenéséhez 
kapcsolódóan az Ágazati Készségtanácsok létrehozása. A 
vállalatok sokkal pontosabb jövőképpel rendelkeznek, és meg 
tudják fogalmazni, milyen készségekkel kell rendelkeznie a 
munkavállalóiknak középtávon. A tanácsok feladata lesz a jövő-
ben a képzési tartalmak – pl. a szakmai és vizsgakövetelmények 
– meghatározása is, illetve e szereplők a szakképzési és fel-
nőttképzési rendszert érintő javaslataikat közvetlenül megfo-
galmazhatják a kormányzat számára. 

Terveink között szerepel a szakgimnáziumi rendszer von-
zóbbá tétele, ezáltal minőségi technikusképzés és modern 
iskolai tanulási környezet kialakítása. A jövőben rugalmasabb 
tanulói utakat alakítunk ki. Az ágazati készségeket erősítő új 
tantárgyak is fakultációként választhatóvá válnak az iskola he-
lyi programja szerint. A duális tanulóképzés átalakítása a német 
modell szerint a gazdálkodók nagyobb arányú bevonását jelen-
tené a képzésbe, ezzel egy időben a tanulók nagyobb arányú 
bevonását a termelésbe. Ehhez természetesen biztosítani kell a 
megfelelő feltételeket. Ezért indítottunk egy 10 éves infrastruk-
turális fejlesztési tervet – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné. 

Mindenképp említésre méltó törekvése a Minisztérium-
nak a vonzó szakképzés és pályaorientáció, azaz pálya-
orientációs portál kialakítása, szakképzési centrumokban 
vállalati kapcsolati referens munkakör megjelenése, vala-
mint új készségtantárgyak bevezetése. Egy hatékonyabb 
pályaorientáció segítheti a hagyományos beidegződések 
feloldását a szakmai életpályákkal kapcsolatban. A nagy au-
tógyártók vezetőinek jelentős része szakmunkásként kezdte 
a pályáját, és az ő példájuk is hozzájárulhat a gondolkodás 
megváltozásához. A szakképzési centrumok pályaválasztási 
rendezvényei, a Nyitott gyárak éjszakája programsorozat, az 
Egyesület által megálmodott Mi a pálya? és a Működj! Kon-
ferencia, vagy a fokozott médiamegjelenés a jövőben, mind 
szolgálhatják ezt.

Köszönöm a lehetőséget, és ha már a Mi a pálya? rendez-
vénnyel kezdtem, hadd fejezzem be azzal, hogy sok sikert kí-
vánjak, a Működj! Konferencia, valamint a Mi a pálya? rendez-
vénysorozat további folytatásához! – fejezte be nyilatkozatát 
Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakkép-
zésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára.
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Aktualitások

2. Hogyan lehet ezeket a képességeket fejleszteni és haté-
kony programokat kialakítani ezek alapján?

3. A digitális gazdaságot alakító erők hogyan definiálják újra a 
munka jövőjét a kiszolgáltatott és marginalizált munkaerő 
esetében?

Képességek a digitális gazdaságban
2024-re a digitális képességeket igénylő pozíciók száma 12 
százalékkal nő. A kutatás szerint minél korábban fejlesztik ki 
az egyének a tanuláshoz kapcsolódó képességeket, és alakít-
ják ki a támogató szemléletet, annál nagyobb a siker valószí-
nűsége. A jövő generációk arra számíthatnak, hogy többször 
munkakört váltanak, és ezek között számos olyan lesz, amit 
még fel sem találtak. A növekedési szemlélet – amelyet az 
ellenálló képesség, az alkalmazkodóképesség és a tanulás 
iránti szeretet jellemez – az alapja minden más képességnek, 
amelyre a munkakeresőknek és vállalkozóknak szüksége van, 
hogy sikeresen eligazodjanak a munka változó világában. 
Hogyan segíthetünk a kiszolgáltatott és marginalizált mun-
kaerőnek? A projektalapú munka a 2015-ös 28 százalékról 
2020-ra 66 százalékra fog növekedni, és nagyon fontos lesz 
majd a rugalmasság. Ehhez kapcsolódóan lényegesek lesznek 
az interaktív képességek, hogyan alakítsunk ki kapcsolatokat, 
aminek a segítségével hatékonyan tudunk dolgozni mások-
kal: akár személyesen, akár virtuálisan. Ezenkívül fontos lesz 
a problémamegoldás kreatív megközelítése – az empátia és 
újszerű gondolkodás képességének elsajátítása, valamint a 
helyi piaci és iparági igényeinek megfelelő releváns képessé-
gek tanulása.

A legfontosabb tehát a jövő munkavégzéséhez kapcsolódó 
képességek elsajátítása, illetve a megfelelő gyakorlati tudás 
megszerzése ahhoz, hogy kezelni tudjuk a technológiai meg-
oldásokhoz kapcsolódó kihívásokat.                     forrás: sajtóanyag

Egy most készült átfogó tanulmány a digitális gazdaság ki-
hívásaira keresi a választ. A szakemberek a kiszolgáltatott 
munkaerő-piaci szereplők támogatásának lehetőségeiről és 
a legsürgősebb feladatok bemutatásáról szóló kutatás során 
130 millió álláshirdetést elemeztek ki, illetve ezer munkaerő-
fejlesztési programot is áttekintettek. 
A projekt és háttere
A ma iskolát kezdő gyerekek 65 százalékának olyan munka-
köre lesz, amilyen most még nem létezik, miközben az OECD-
országokban a munkahelyek közel egytizedét veszélyezteti az 
automatizálás. Ezek a tények egyértelműen jelzik, hogy egyre 
sürgetőbb feladat pontosan előre jelezni a digitális gazda-
ság hatását a munkaerőpiacra. Mindeközben pedig aktívan 
készülni kell a munkaadói és munkavállalói oldalnak is arra, 
miként alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz. Ezeket a ki-
hívásokat figyelembe véve publikálta az Accenture kutatását, 
az „Új képességeket most” (New Skills Now) címmel, amely a 
digitális gazdaság kihívásait és lehetőségeit összegzi. A pro-
jektet komoly háttérmunka előzte meg: több mint 40 gyakor-
ló szakembert és véleményvezért kérdeztek meg, az idegtu-
domány, vállalati tanulás, tehetségmenedzsment, oktatás, 
szociológia és kognitív pszichológia területeit is érintették. 
Mindezek mellett több mint 130 millió álláshirdetést elemez-
tek és áttekintettek 1000 munkaerő-fejlesztési programot. A 
tanulmány és a projekt célja az összegyűlt tudás keretbe he-
lyezése, iránymutatás, valamint egy előre mutató vitaindítás 
arról, hogy milyen tennivalók állnak előttünk.
A kutatás során az alábbi kérdéseket tanulmányozták:
1. Milyen képességek elsajátítására van szükség a digitális 

gazdaságban?

Kopogtat a jövő



kiértékelését, mert – adott esetben – tekintélyes számú futta-
tást kell végezni, hogy a bemeneti adatok bizonytalanságából 
adódó pontatlanságokat kellően kis határok közé szoríthas-
suk. A problémakör vizsgálata valós, működő hálózatokon/
alállomásokon nem megoldható; ehhez ugyanis akár a vil-
lamosenergia-rendszereket súlyosan veszélyeztető, nagyon 
kockázatos és igen jelentős anyagi kárral járó üzemállapotok 
kialakítására volna szükség.

Erősáramú-nagyfeszültségű alállomások megbízhatóságá-
ra vonatkozó kvalitatív jellegű elemzéseket, analitikus úton 
megoldható algoritmusokat régóta ismerünk. Mivel ezen 
eljárások módszertanának ismertetése meghaladná jelen cik-
künk kereteit, álljon itt egy rövid ismertető néhány, a hazai 
gyakorlatban is alkalmazott alállomástípus üzembiztonsági 
tulajdonságaival kapcsolatban.

2. NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSOK 
KIALAKÍTÁSA, KVALITATÍV JELLEMZŐK                                   

Az 1. ábrán négy, a hazai és a nemzetközi gyakorlatban egy-
aránt elterjedt alállomási topológiát láthatunk. Mindegyik 
alállomás hat leágazást tartalmaz, bonyolultságuk, megbíz-
hatóságuk és ezzel párhuzamosan eszközigényük fentről le-
felé nő.

Az egy gyűjtősínes alállomás kialakításának és működ-
tetésének költsége a legalacsonyabb, védelem-automatika 
szempontjából relatíve egyszerű séma szerint üzemeltethető. 
Ennek megfelelően megbízhatósága is az itt bemutatott ki-
alakítások közül a legalacsonyabb: gyűjtősínhiba vagy meg-
szakító-beragadás esetén az egész állomás kiesik. 

Az egy gyűjtősínes kialakításnál jobb megoldás az ugyan-
annyi megszakítót (minden megszakítóhoz két szakaszoló 
is tartozik) igénylő poligon kapcsolás. Egy (esetleg kettő) 
meghibásodó megszakító leválasztható az alállomásról, hat 

1. BEVEZETÉS                                                                                                  

A PSS/E a világ talán legösszetettebb, funkcionalitásából és 
testreszabhatóságából adódóan pedig feltehetően a legszé-
lesebb körben elterjedt erősáramú hálózatanalízis alkalmazá-
sa. A négy évtizede bevezetett és azóta is folyamatos fejlesz-
tés alatt álló programcsomag egyik új modulja az alállomási 
konfigurációk megbízhatósági elemzését végző – az angol el-
nevezés alapján (Substation Reliability Assessment) SRA-nak 
rövidített – alkalmazás.

A PSS/E-ben implementált SRA egy interaktív módszer az 
alállomások megbízhatósági mutatóinak meghatározására, 
működése gráfelméleti és valószínűségszámítási algoritmu-
sokon alapszik. Eredményként megkapjuk a topológiával és 
az egyes alállomási elemekhez tartozó valószínűségi muta-
tókkal jellemzett állomás éves rendelkezésre állását, a kar-
bantartások és az üzemzavarok okozta energiakiesés nagy-
ságát. A megbízhatósági számítás a bemenő paraméterekre 
(pl. kiesési valószínűség, javítás időtartama) meglehetősen 
érzékeny, e jellege pedig formálisan nehezíti az eredmények 
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Nagyfeszültségű alállomási 
konfigurációk megbízhatósági 

vizsgálata a PSS/E 
 szoftverrel

Óvári György

Jelen cikk témája a MAVIR Zrt. által is használt 
PSS/E programrendszer 32 verziójában megjelent 
„Substation Reliability Assessment” (SRA) modul. Az 
SRA egy interaktív módszer az alállomások megbízha-
tóságának kvantitatív elemzésére; segítségével már a 
tervezési fázisban meghatározható a nagyfeszültségű 
állomásokra jellemző, az állomási főberendezésektől 
és azok topológiájától igen erősen függő üzembizton-
sági mutatók alakulása. A számítások eredményeként 
a fejlesztések kapcsán költséget tudunk költséggel 
összehasonlítani, így a konvencionális villamos elem-
zések mellett elképzelhető, hogy a későbbiekben dön-
téshozatalok szerves részévé válhat ezen eljárás is. Az 
elemzés során két alállomás-topológiára koncentrá-
lunk, ezek: a két gyűjtősínes másfél megszakítós és a 
poligon kapcsolású alállomás.

The subject of this article is the "Substation Reliability 
Assessment" (SRA) module of the PSS/E simulator 
used by MAVIR Ltd. SRA is an interactive method for 
quantitative analysis of reliability of substations, using 
this feature it can be determined several indicators 
related to the safety operation of the substations which 
are highly dependent on the main equipment built in, 
as well at planning phase too. As a result SRA makes 
possible to compare development costs, so in addition 
to conventional electrical analyses is conceivable that 
in the future this may be an integral part of the modern 
network planning.
Performing the numerical analyses, we are focusing on 
two worldwide used topologies: the so called "ring" and 
the "breaker and a half" solution.

Villamos rendszerek

1. ábra  Hat leágazás kiszolgálására képes nagyfeszültségű 
alállomások. Fentről lefelé: egy gyűjtősínes; poligon kapcsolású; két 
gyűjtősínes másfél megszakítós; két gyűjtősínes, leágazásonként 
két megszakítós kialakítás



leágazásból négy (három) tartósan tovább üzemelhet. Ehhez 
természetesen bonyolultabb irányítástechnika is szükséges.

Magyarországon a 400/220/132 kV-os feszültségszinteken 
leginkább a két gyűjtősínes másfél megszakítós topológia 
terjedt el. Megbízhatósága rendkívül magas, gyűjtősín- és 
többszörös megszakító hibák esetén is lehetséges a folya-
matos üzem. Ehhez plusz egy sín és leágazásonként „másfél” 
megszakító (a középső megszakító két leágazást szolgál ki) 
szükséges. Komplexebb kialakítása miatt precíz és összetett 
védelem-automatika szükséges az üzemeltetéshez.

A legtöbb megszakítót igénylő alállomási kialakítás a két 
gyűjtősínes, leágazásonként két megszakítós megoldás. 
Magas ára és üzemeltetési költségei okán kizárólag olyan 
esetekben alkalmazzák, ahol az üzembiztos működtetés el-
engedhetetlen feltétele a legmagasabb biztonsági szint (pél-
dául nagyerőműveknél).

3. A PSS/E SUBSTATION RELIABILITY 
ASSESSMENT MODULJA                                                                    

Az SRA modul módszertanában és kimeneti adatainak tekin-
tetében nem szakít a klasszikus hálózatszámításban „megszo-
kott” trenddel, a bemeneti adathalmaz itt is a load-flow szá-
mításoknál használt három adatcsoportra – struktúra, para-
méterek, peremfeltételek – épül. A villamos jellemzők mellett 
(az SRA modulnál a legkritikusabb villamos jellemző az egyes 
eszközök tartós termikus terhelhetősége) azonban statiszti-
kai jellegű adatokat is meg kell adni; nemcsak az alállomási 
elemekre, hanem peremfeltételként is. Ezen adatok az 
alállomásokat alkotó egyes kapcsolóberendezések megbíz-
hatóságára vonatkoznak: egy elem akkor megbízható, ha a 
rendelkezésre nem állás – tehát a zárlat vagy karbantartás mi-
atti kiesés – valószínűsége kicsi, azaz kiesési gyakorisága ala-
csony; továbbá, ha meg is hibásodik, akkor relatíve gyorsan 
javítható: kiesési időtartama rövid. Ezen megfontolásokból 
adódik a megbízhatósági vizsgálatok két legfontosabb beme-
nő paramétere, a kiesés gyakorisága (jele: F, mértékegysége: 
kiesés/év) és a kiesés időtartama (jele: D, mértékegysége: óra/
kiesés). A kiesési gyakoriság és a kiesési időtartam szorzataként 
kapjuk az üzemképtelenség és az üzemképesség időarányát. 
(T = F*D) Ez ugyan dimenzió nélküli mennyiség, érdemes azon-
ban óra/év formában kifejezni az arányt. Nyilván az a beren-
dezés a megbízhatóbb, amelynek T értéke kisebb. T értékét 
megszorozva a berendezésen (üzemszerű állapotban) áramló 
teljesítménnyel kapjuk a nem szolgáltatott energia mennyiségét 
(E. U. E. = Expected Unserved Energy). Ez a szám egyértelműen 
jellemzi egy alállomás megbízhatósági szintjét.

Mivel az üzemképtelenség különböző okok miatt állhat elő, 
és ebből adódóan a hiba elhárítása is más-más módon törté-
nik, érdemes a kieséseket jellegük szerint további csoportok-
ra bontani. Zárlat esetén a hibás eszközt késlekedés nélkül le 
kell tudni választani a hálózatról, ezen leválasztás csak meg-
szakítóval történhet. Az üzemen kívüli állapot lehet továb-
bá tervezett vagy nem tervezett karbantartás eredménye; az 
ehhez tartozó paraméterek (a fentebb említett gyakoriság-
időtartam-párosok) definiálása is ennek megfelelően külön 
történik. Az SRA futtatásához szükséges statisztikai jellegű 
bemenő adatokat felsorolásszerű szöveges fájl formában 
(*.prb-fájl) kell megadni a programnak, egyszerű szintaktika 
alkalmazásával. A megadható adatok és a felparaméterezési 
lehetőségek részletes ismertetése megtalálható a program 
dokumentációjában [1].

A 2. ábrán az SRA modul működésének folyamatábrája lát-
ható. A program a megadott paramétereknek megfelelően 
modellezi az alállomási hibajelenségeket és karbantartási 

eseményeket, továbbá a zárlatok elhárítására szolgáló meg-
szakító és szakaszoló működtetéseket. A hibajelenségek gene-
rálása automatikus módon történik, a modul alapértelmezés-
ben kétszeres hiányállapotokkal operál. A kontingencialista a 
vizsgált alállomás főberendezéseit (gyűjtősínjeit, megszakító-
it stb.) tartalmazza, opcionálisan kiegészíthető az alállomást 
tápláló vezetékekkel. A felhasználó további szimultán hibá-
kat is definiálhat – azaz háromszoros-négyszeres kieséseket; 
az ilyen durva hiányállapotok a valóságban azonban nagyon 
ritkák. Következő lépésben – szintén automatizáltan, ahogy 
ez a valóságban is történne – az SRA modul a hibás eszközt 
megszakítók működtetésével leválasztja a hálózatról. Az 
alállomás jelenlegi kapcsolási állapota az ún. „hiba utáni ál-
lapot”. Érdemes tanulmányozni, mekkora hatása van egy-egy 
hibának az alállomás egészére. Mennyi ideig áll fenn a hiba 
utáni állapot, hány százalék a kieső energiamennyiség? Le-
het-e minimalizálni a kieső energiamennyiséget az alállomás 
megszakítókkal/szakaszolókkal történő átkonfigurálásával, 
egy-egy hibás elem vagy ág leválasztásával? Változik-e ér-
demben a kieső energiamennyiség, ha az alállomásban na-
gyobb (vagy kisebb) terhelhetőségű soros elemeket alkalma-
zunk? Többek között ezek azok a kérdések, amik az alállomás-
megbízhatósági elemzés jóságát döntően jellemzik; ezért 
szükséges az SRA-hoz nagyfokú interakció a felhasználó és 
a gép között. A hiba utáni állapotban az alállomás topológi-
ájától függően lehetséges az állomás átkonfigurálása üzem-
szerűen nyitott megszakítók zárásával, illetve zárt szakaszo-
lók nyitásával. Így áll elő az SRA-terminológiában „kapcsolás 
utáni állapotnak” nevezett üzemállapot, mely addig tart, 
amíg az alállomás hibás komponensét ki nem javítják (azaz 
a tervezett és nem tervezett karbantartások is ebben a szek-
cióban kerülnek modellezésre). Ezen időtartam alatt szintén 
érdemes vizsgálni a nem szolgáltatott energia mennyiségét. 
A kapcsolás utáni állapotból normál üzemállapotba kerül az 
alállomás, amennyiben egyéb hibák (például megszakító-be-
ragadás) nem állnak fenn.

A futtatás során az egyes állapotoknak megfelelő topo-
lógiák elemzése és az E. U. E. értékek kalkulálása a hálózati 
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4.3. Eredménylisták 
Amennyiben felépítettük a részletes alállomási topológiát, 
majd előállítottuk az SRA futtatásához szükséges segédfájlo-
kat, kattintással indíthatjuk a megbízhatósági számítást vég-
ző modult. A futásidő elhanyagolhatóan rövid. A modul négy 
lekérdezést tartalmaz:

Substation Component Report: listaszerűen megkapjuk a 
tanulmányozott alállomásra vonatkozó bemeneti adatokat, 
csoportosítva a hálózatelemek és a hibák fajtája – kiesés, nem 
tervezett karbantartás, tervezett karbantartás – szerint.

Contingency Summary Report: a modul automatikusan ge-
nerál egy, csak a tanulmányozott hálózatrészre vonatkozó 
n-2 jellegű kontingencialistát, az egyes hálózatelemek ki-
esési indexei alapján kiszámítja az egyszeres és a többszö-
rös kiesések valószínűségét, időtartamát. A listában – amely 
már egy párszor tíz komponenst tartalmazó alállomás ese-
tében is több ezer kontingenciából állhat – feltünteti a kap-
csolásokat, valamint a kapcsolások miatt ki nem elégíthető 
teljesítményigény2 nagyságát is. A lista helyes értelmezése 
döntő fontossággal bír. A lista végén összesített eredmé-
nyeket láthatunk a Sink csoportba tartozó gyűjtősínekről. 
Ennek a listának a legfontosabb eleme az E. U. E., azaz a hi-
bák és a karbantartások miatt az éves szinten kieső villamos 
energia nagysága.

Bus Load Curtailment Report: részletesen listázza azokat a 
Sink csoportba tartozó gyűjtősíneket, ahol fogyasztói igény 
korlátozása szükséges a hibák és karbantartások miatt. Mivel 
erőművi teljesítménykiszállítást modellezünk, minden ilyen 
fogyasztóiigény-korlátozás erőművi betáplálás csökkentését 
jelenti. A jelenség bekövetkezési valószínűsége mellett kiszá-
mítja a hibák várható gyakoriságát3, éves időtartamát4, vala-
mint az éves szinten kieső villamos energia mennyiségét is.

Subsystem Load Curtailment Report: ez tulajdonképpen egy 
összegző lekérdezése az SRA almoduloknak; a szükséges tel-
jesítménykorlátozás nagysága szerint vannak csoportosítva 
az egyes kontingenciák.

5. KVANTITATÍV VIZSGÁLATOK                                                      

Cikkünkben kvantitatíve két alállomási topológiát elem-
zünk részletesen. Központi jelentőségű az E. U. E. értékek 
kiszámítása, érdemes azonban elemezni a „legkritikusabb” 
kontingenciákat: melyik a leghosszabb időtartamú, melyik-
nek a leggyakoribb az előfordulása, melyik jár a legnagyobb 
korlátozással stb.

1 Ez a gyakoriság egy eseményt jelent tízezer évente, viszont ilyen 
kis gyakoriságú eseményből – elméletben – nagyon sok fordul-
hat elő. Hatásaikat összegezve százalékos nagyságrendű eltéré-
sek adódnak a végeredményben.
 2 LOAD CU. = load curtailment. Egy-egy kontingencia esetén 
ekkora nagyságú teljesítménykorlátozás szükséges ahhoz, hogy 
az alállomási berendezések kiterheltsége ne haladja meg a név-
leges értéket. Ez az érték – amennyiben erőművi teljesítményki-
szállítási mutatót vizsgálunk – megegyezik az alállomás hibás 
üzemállapota miatt szükséges erőművi teljesítménycsökkentés 
mértékével.  
3 FREQ. (OC/Y) – éves átlagban ennyiszer következik be, hogy az 
energiaigény valamilyen mértékben nem kielégíthető. Ez a jel-
lemző nem ad információt az egyes kiesések időtartamáról.
4 PROB. (H/Y) – éves átlagban ennyi ideig nem elégíthető ki az 
energiaigény. Ez a jellemző nem ad információt az egyes kiesé-
sek tényleges időtartamáról, sem pedig arról, hogy milyen idő-
közönként várható egy-egy újabb kiesés.

folyamok számítására szolgáló gráfelméleti eljárás, az ún. 
Ford–Fulkerson-algoritmus segítségével történik [2]. Ezen al-
goritmus sajátossága, hogy a hálózatban az energiaáramlás 
feltételezett irányának megfelelően forrás(oka)t és nyelő(ke)t 
kell definiálni, továbbá minden egyes ághoz hozzá kell ren-
delni egy „kapacitást”; ez jelen probléma esetén – amennyi-
ben más korlátozó tényezővel (pl. áramváltó) nem kell szá-
molni – az adott ág tartós termikus terhelhetősége (a PSS/E 
jelenlegi kiépítésében csak a hatásos teljesítménnyel operál 
az SRA-eredmények számításakor).

4. HÁLÓZATVIZSGÁLATOK                                                              

Az SRA futtatásához nincs szükség a load-flow elemzéseknél 
megszokott, szabályozási zónánként több ezer csomópon-
tot tartalmazó, részletes hálózatmodellre. Kiemelten fontos 
viszont a vizsgált alállomás topológiailag hiánytalan modell-
jének felépítése, akárcsak az alállomást alkotó egyes hálózat-
elemek kapcsolási állapotának ismerete – üzemszerűen mely 
szakaszolók, megszakítók vannak nyitva/zárva stb.

4.1. Alállomás-modellek
Cikkünkben az 1. ábrán látható négy alállomási struktúrát 
megvizsgáljuk numerikusan is. Ezen alállomások egyaránt 
alkalmasak erőművi csatlakozási pontként és átviteli háló-
zati táppontként (sőt, vegyesen is) funkcionálni. Vizsgálata-
ink során erőművi csatlakozási pontot modellezünk, ennek 
megfelelően a források (angol terminológia szerint „Source”) 
az erőművek energiaátadási pontjai, a nyelők (angolul „Sink”) 
pedig az alállomásból induló, az energia elszállításáért fele-
lős távvezetékek. Két, egyenként 1000 MW-os hatásos tel-
jesítményű erőművi blokk kiszállíthatóságát elemezzük. Az 
alállomási megszakítók SF6 tokozott kapcsolóberendezések, 
statisztikai adataikat hipotetikusan határoztuk meg; az aláb-
biak szerint alakulnak:

4.2. Közelítések, peremfeltételek 
Zárlatokat – milliszekundumos időtartamuk és múló jelle-
gük miatt – nem modelleztünk. Megszakító-beragadásra és 
egyéb szimultán hibákra vonatkozó üzemviteli statisztika 
nem áll rendelkezésre, ezért az ilyen jellegű hibákat szintén 
figyelmen kívül hagytuk. A távvezetéken fellépő zárlatok és 
karbantartások (pl. sodronyhiba, szigetelőtörés) függetle-
nek az alállomás struktúrájától; az E. U. E. értéket egyforma 
mértékben növelnék bármely topológiájú alállomás eseté-
ben. Feltételezzük továbbá, hogy az erőművi alállomás körüli 
távvezetékek minden esetben túlterhelődés nélkül el tudják 
szállítani az erőműben megtermelt villamos energiát. Ezért a 
statisztikákban nem szerepelnek távvezetékekre vonatkozó 
rendelkezésre állási adatok sem.

A kontingencialista már viszonylag kisszámú alállomási 
komponens esetén is rendkívül nagy számosságú lehet. A 
kontingenciákat ezért célszerű szűrni; jelen elemzésben csak 
azon események hatásai szerepelnek, melyek előfordulási 
gyakorisága legalább 0,0001 alkalom/év1.
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Nem tervezett 
karbantartás Tervezett karbantartás

Gyakoriság
[eset/év]

Időtartam
[óra/eset]

Gyakoriság
[eset/év]

Időtartam
[óra/eset]

Gyűjtősín 0 0 0,45 300

Szakaszoló 0,02 2,5 0,38 18,125

Megszakító 0,55 10 0,32 10



5.1. Két gyűjtősínes másfél megszakítós alállomás
Az alállomás PSS/E-vel készített sematikus rajza a 3. ábrán 
látható.

A konfiguráció összesen kilenc megszakítót tartalmaz, 
mindegyik megszakítóhoz tartozik két-két soros szakaszoló is 
(ez utóbbiakat nem tünteti fel a PSS/E).

A 17 FORRAS és a 18 FORRAS sínek a betáplálási pontok, az 
1 NYELO és a 3 NYELO sínek a nyelők. A várható teljesítmény-
kiszállíthatósági korlátozás mértéke (E. U. E.) 14129 MWh/
év, mely döntően a 11-17 és a 14-18 szakaszolók tervezett 
és nem tervezett karbantartási munkálatai miatt szükséges 
kikapcsolások miatt áll elő. Az említett két szakaszoló mind-
egyike éves átlagban 6,89 órán át korlátoz, egyenként 1000 
MW teljesítményt.

Fontos megvizsgálni, hogy az éves szinten kieső energia-
mennyiség mekkora hányadot képvisel a teljes energiameny-
nyiségben. 2000 MW erőművi betáplálást feltételezve a kieső 
éves energiamennyiség a teljes energiamennyiségnek 0,0806 
százaléka, azaz relatíve alacsony érték.

5.2. Poligon kapcsolású alállomás
A két gyűjtősínes másfél megszakítós kialakítással szemben 
három megszakítót spórolhatunk. Az alállomás sémája a 4. 
ábrán látható.

A 17 FORRAS és a 18 FORRAS sínek a betáplálási pontok, az 
1 NYELO és a 3 NYELO sínek a nyelők. A várható teljesítmény-
kiszállíthatósági korlátozás mértéke (E. U. E.) 284951 MWh/év, 
mely érték – ellentétben a másfél megszakítós topológiával 
– döntően nem a 10-17 és a 18-19 szakaszolók kikapcsolásai 
miatt, hanem a 10-es és a 19-es gyűjtősínek rendelkezés-
re nem állásából adódik. Ezen gyűjtősínek kiesése esetén 
ugyanis nem lehetséges az alállomás átkonfigurálása, így a 
csatlakoztatott generátort le kell választani a hálózatról. A 10-
es és 19-es gyűjtősínek mindegyike éves átlagban 135 órán át 
korlátoz, egyenként 1000 MW teljesítményt.

Fontos megjegyezni, hogy – bár mind valószínűsége, mind 
pedig a várható időtartama rendkívül kicsi – előfordul két 
olyan n-2 jellegű hiba, ami miatt a kiszállíthatósági korlát 
2000 MW, azaz mindkét erőművi blokkot le kell állítani. Ennyi 

tartalék a magyar villamosenergia-rendszerben nincs, ezért 
az ilyen üzemállapotot magában rejtő alállomás kialakítása 
mindenképpen elkerülendő.

A megbízhatósági mutatókkal kapcsolatban egészen 
más megjegyzéseket tehetünk, mint a másfél megszakítós 
alállomás esetében: a várható kiszállítási korlátozás a teljes 
éves szolgáltatott energiamennyiség 1,626 százaléka, több 
mint hússzorosa a másfél megszakítós kialakításnak.

5.3. Tervezett karbantartások összehangolása
Az alállomási tervezett karbantartások idejét össze lehet 
szinkronizálni az erőművi blokkok karbantartásával. Így a ter-
vezett karbantartáshoz kapcsolódó kontingenciák mint hiba-
jelenségek eliminálódnak. Évi egyszeri, tizenkét órán át tartó 
gyűjtősín-feszültségmentesítést – nem tervezett karbantar-
tás; nem feltétlen alállomási berendezés hibája miatt történő 
kikapcsolás – feltételezve a két gyűjtősínes másfél megsza-
kítós alállomás teljesítménykiszállíthatósági korlátjára 122 
MWh/év adódik, míg poligon kapcsolású alállomás esetén a 
korlát már 24230 MWh/év. A teljesítménykiszállíthatóságot 
korlátozó kontingenciák megegyeznek az előző két feje-
zetben bemutatott kapcsolási eseményekkel, azaz poligon 
kapcsolású alállomásnál előfordulhat, hogy egyszerre 2000 
MW teljesítménykiszállítási korlátozás is szükségessé válik. 
Egyértelműen látszik továbbá, hogy érdemes összehangolni 
a karbantartásokat, mert ezáltal jóval kisebb teljesítményki-
szállítás-korlátozás várható.

5.4. Zárlat, megszakítóberagadás, átkapcsolási idő hatása
Ha a szóba jöhető összes hibajelenséget és kikapcsolási kény-

szert lemodellezzük, ellátásbiztonság tekintetében szintén 
kedvezőbb a két gyűjtősínes másfél megszakítós alállomás, 
mint a poligon kialakítású. Mivel az itt szóba jöhető speciális 
hibajelenségek szintén nagyon ritkák, s így ebből kifolyólag 
statisztikai jellegű adatokra nem támaszkodhatunk, egyes 
bemeneti paraméterek értékei ezúttal is hipotetikus úton 
kerültek megállapításra. A számítások során – gyűjtősínre, 
szakaszolóra, megszakítóra egyaránt – évi egy zárlatot mo-
dellezünk, továbbá feltételezzük, hogy a zárlat magától nem 
szűnik meg, elhárításához (a készülék visszakapcsolásához) 
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jellemző értékek. Valós, az alállomási főberende-
zések hazai körülményekre is alkalmazható üzem-
viteli rendelkezésre állási statisztikai adatokkal kal-
kulálva a másfél megszakítós alállomás esetében 
évi 14 129 MWh teljesítménykiszállíthatósági kor-
látozással kell számolni, míg poligonkapcsolásnál 
évi 284 951 MWh korlátozás várható. Ahogy ez az 
elméleti megfontolások alapján is várható volt, a 
legegyszerűbb kialakítású alállomás rendelkezés-
re állási mutatói alakultak legkedvezőtlenebbül. 
Hangsúlyozandó, hogy SRA vizsgálat esetén az 
egyes konfigurációkra számított eredmények ösz-
szehasonlításukban sokkal inkább mértékadóak, 
mint önmagukban.
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10 óra szükséges. A modellezett kapcsolási jelenségek 
(alállomásműködési hibák) a következők: megszakító-bera-
gadás és zárlati átkapcsolás. 
Megszakítóberagadásra 24 óra/év arányt tételezünk fel. Zár-

lati átkapcsolási idő a számítások során 1 óra/alkalom.
Az SRA lefuttatásával a következő eredmények adódnak az 

éves szinten várható teljesítménykiszállítási korlátozás nagy-
ságát illetően – lásd táblázat.

Látható, hogy minden egyes védelmi működés esetében a két 
gyűjtősínes másfél megszakítós kialakításra adódik kedvezőbb 
üzembiztonsági mutató. A két gyűjtősínes, leágazásonként két 
megszakítót tartalmazó topológia üzembiztonsági mutatói – 
jelen paraméterek mellett – nem jobbak.

6. KONKLÚZIÓK                                                                                         

Az elvégzett vizsgálatok alapján a két gyűjtősínes másfél 
megszakítós alállomás megbízhatósági mutatói minden 
tekintetben jobbak, mint a poligon kapcsolású alállomásra 
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Védelmi 
működési hibák

Kétsínes másfél 
megszakítós

E. U. E. 
MWh/év

Poligon 
kapcsolású

E. U. E. 
MWh/év

Kétsínes két 
megszakítós

E. U. E. 
MWh/év

Egy
gyűjtősínes

E. U. E. 
MWh/év

Nincs védelmi hiba 168 168 482 228 176 888 641 868

Megszakítóberagadás 170 250 484 420 178 971 645 431

Zárlati átkapcsolás 218 965 529 830 234 035 609 059

Megszakító-
beragadás és 
zárlati átkapcsolás

222 082 832 877 237 717 694 279

Óvári György
erősáramú villamosmérnök, 
MAVIR RTO
ovari@mavir.hu

Az Audi Hungaria felkészül a vállalat történetének legújabb 
korszakára: 2018-ban elindul az e-motorok sorozatgyártása 
Győrben – írták közleményükben. Az első gyártóberendezé-
seket már integrálták a gyártási folyamatba. 

„Az Audinak 2020-ra már három elektromos autója jelenik 
meg az utakon. Büszkék vagyunk, hogy e-motorjainkkal nagy-
mértékben hozzájárulhatunk ezen modellek gyártásához” 
– mondta Achim Heinfling, az Audi Hungaria igazgatóságá-
nak elnöke. Hozzátette azt is, hogy az e-motorok gyártásával 
egy teljesen új kompetenciaterületet építenek fel, amely-
lyel hosszú távon biztosítják a vállalat versenyképességét. 
Az Audi Hungariánál az első e-motorok egy 8 500 négyzet-
méteres csarnokban készülnek, ahova a hetekben telepítik 
az első gyártóberendezéseket, robotokat, valamint a csavaro-
zó- és mérőállomásokat. Itt elsőként alkalmaznak egy teljesen 
új gyártási koncepciót, a moduláris gyártást. Az erőforrásokat 
gyártószigeteken, moduláris elv mentén készítik, amely kiváltja 
a gyártószalagot. Annak ellenére, hogy a gyártási sorrend előre 
meghatározott, a moduláris gyártás több útvonalat és nagyobb 
rugalmasságot tesz lehetővé. Ennek köszönhetően a maga-
sabb gyártási volumen, valamint az új variánsok bevezetése 
gyorsabban megvalósítható anélkül, hogy az aktuális gyártási 
folyamatot hátrányosan érintené. Az alkatrészeket vezető nél-
küli szállítási rendszerek mozgatják az állomások között, ame-
lyek lézerszkennerek segítségével tájékozódnak a csarnokban, 
újfajta algoritmusok alkalmazásával.

A vállalat közleményében arra is kitért, hogy munkatársaik 
számos képzésen vettek részt. Az E-kompetenciaközpontban 
megismerkedtek az e-motorok technológiájával és az e-motor-
gyártás gyakorlati szakértőivé váltak.

Az e-motorok minőségének hosszú távú biztosítása érde-
kében az Audi Hungaria a sorozatgyártás előkészítése mellett, 
kifejezetten az e-motorok számára három új vizsgálópadot he-
lyezett üzembe a műszaki fejlesztés területén. A hatékony és 
fenntartható vizsgálóberendezések az e-motorok tesztelését és 
tartós terhelését teszik lehetővé.

A vizsgálóberendezések fontos elemei a környezeti tesztekre 
szolgáló nagy teljesítményű klímakamrák, amelyek öregedési 
és anyagvizsgálatokat tesznek lehetővé különböző klimatikus 
és mechanikai körülmények között. A hőmérsékleti tartomány 
-40 Celsius-foktól +160 Celsius-fokig terjed, a relatív páratarta-
lom egészen 98 százalékig változtatható.                         forrás: Audi

Új korszak kezdődik 
a győri Audinál
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Villamos rendszerek

Ez további hozzáadott értéket teremt ügyfeleink számá-
ra, képessé téve őket arra, hogy a hálózat állapotát jelző 
adatokat a korábbinál könnyebben kapcsolják össze egyéb 
felhasználási területek információival, ideértve az energiater-
melést, az ipart, és minden más környezetet, ahol a jövőben a 
MindSphere operációs rendszert alkalmazni fogják" – mond-
ta Thomas Zimmermann, aki a Digital Grid Business Unit (di-
gitális hálózati üzletág) vezérigazgatója a Siemens Energy 
Management divízióján belül. „Energetikai rendszereink gőz-
erővel fejlődnek és az adatok jelentik az új meghajtó erőt az 
energiaszolgáltatók számára. Az innovatív IoT technológiák 
nélkülözhetetlenek, ha az adatok felhasználásával ügyfeleink 
értéket akarnak teremteni vállalkozásuk számára. Mi szabvá-
nyos protokollokra támaszkodva a megfelelő alkalmazásokat 
fejlesztjük ki erre a célra. Ez lehetővé teszi, hogy a platform 
kellően rugalmas maradjon, ugyanakkor nyitott is legyen 
harmadik fél fejlesztők számára saját alkalmazásaink teljes 
vertikuma mentén."

A Dolgok Internete (IoT) egyre fontosabb szerepet játszik 
az energiaszolgáltatók és a hálózatüzemeltetők tevékeny-
ségében is, mivel a digitalizáció fokozódásával további be-
rendezések – például védelmikészülékek és automatizálási 
eszközök – telepítésére is szükség lesz a hálózatban. Ezeket 
az eszközöket hatékony módon kell telepíteni, üzemeltetni 
és felújítani. A legfejlettebb IoT technológiákra – például a 
MindSphere operációs rendszer alatt futó EnergyIP alkal-
mazásokra – lesz szükség ahhoz, hogy a készülékeket ha-
tékonyan és optimális teljesítménnyel üzemeltessék teljes 
életciklusok során, a korábbinál több értéket teremtve az 
energiaszolgáltatók számára az adatelemzés eszközeinek 
segítségével. Az adatok gyűjtésére és elemzésére szolgáló 
EnergyIP alkalmazások tovább tökéletesednek, lehetővé 
téve az összes, energia szempontjából fontos adat kezelését 
és kiértékelését. A cél az, hogy segítségükkel az energiaszol-
gáltatók és a hálózatüzemeltetők könnyebben birkózhas-
sanak meg a teljes energiaszektort behálózó digitalizációs 
folyamat kihívásaival.

A Siemensnél az Energy Management divízió 
„MindSphere for Energy" néven foglalja egységbe szoft-
vereinek és digitális szolgáltatásainak kiterjedt IoT 
portfólióját. A portfólió a MindSphere és az energia téma-
köreit kapcsolja össze. Kialakítása során az volt a cél, hogy 
az energetikai közművállalatok és a hálózatüzemeltetők 
jól hasznosíthassák a Dolgok Internetének az energia- 
szektorra gyakorolt hatását. A Siemens ily módon egye-
dülállóan mély, átfogó és nyílt IoT portfóliót kínál. A kíná-
lat különleges mélysége a Siemens kiemelkedő szaktudá-
sán alapszik, amely képessé teszi a vállalatot arra, hogy az 
energiaátviteli hálózatokban használt összes készüléket, 
rendszert és berendezést a MindSphere operációs rend-
szerhez csatlakoztasson. Ugyanakkor a portfólió felöleli a 
már bevezetett EnergyIP sorozat szektorspecifikus alkal-
mazásainak széles skáláját is, ideértve azt a 75 millió en-
gedélyezett intelligens mérőkészüléket is, amit eddig ér-
tékesítettek szerte a világon. A különleges ajánlati paletta 
tartalmaz szektorokat összekapcsoló és a teljes iparágat 
lefedő átfogó alkalmazásokat is, például az intelligens 
elektromos meghajtású (e-mobility) hálózati megoldáso-
kat vagy a gyártásautomatizálási rendszerbe történő in-
tegrációt. Végül, de nem utolsósorban olyan nyílt platform 
és nyílt partner ecorendszer áll így rendelkezésre, mely-
nek segítségével például harmadik felek is fejleszthetnek 
MindSphere alkalmazásokat.                              forrás: Siemens

A Siemens EnergyIP intelligens energiahálózati alkalma-
zásainak továbbfejlesztése újabb lépés az energiaszektor 
digitális átalakítása felé vezető úton: a jövőben egyre több 
olyan alkalmazást, amely jelenleg a Siemens EnergyIP in-
telligens energiahálózati alkalmazás platformján fut, a cég 
MindSphere nevű, felhő alapú nyílt IoT (Dolgok Internete) 
operációs rendszerébe integrálnak. Ezzel a lépéssel a Sie-
mens olyan nyílt és méretezhető digitalizációs alkalma-
zásokat biztosít az energiaszolgáltatók számára, amelyek 
javítják az erőművek, az adatelemzések és az optimalizált, 
energiával kapcsolatos üzleti folyamatok átláthatóságát. A 
MindSphere energetikai célú felhasználása (MindSphere 
for Energy) csökkenti az új berendezések integrálásának 
költségeit, és lehetővé teszi új és meglevő alkalmazások 
MindSphere operációs rendszerre történő adaptálását, illet-
ve azok telepítését szabványosított interfészek segítségé-
vel. A platform és az alkalmazások a vállalat kiberbiztonsági 
stratégiájának részét képezik. Ezeket a megoldásokat már 
jelenleg is megvalósítják a fejlesztésben és a gyártásban, 
hogy kielégítsék a jelenlegi és jövőbeni adatbiztonsági kö-
vetelményeket.

Számos EnergyIP alkalmazást már évek óta sikerrel 
használnak szerte a világon. Ezek közé tartoznak a méré-
si adatok kezelésére és az elosztott energiagazdálkodás-
ra szolgáló alkalmazások, az energia-hatásfok növelését 
célzó felhasználások az energiaszektor és az ipar terüle-
tén, valamint az adatelemzéshez kidolgozott különféle 
alkalmazások, például a terhelés előrejelzése az országos 
áramhálózatban és a rendszerveszteségek nyomon köve-
tése. Léteznek EnergyIP alkalmazások az áramkimaradások 
kezelésére, valamint az alállomási berendezések és rend-
szerek menedzselésére is.

„Az EnergyIP platformon megbízható módon működő 
energiagazdálkodási alkalmazások ugyanolyan megbízha-
tóan fognak futni a MindSphere operációs rendszeren is. 

Intelligens 
energiahálózati 

alkalmazások
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A villamosenergia-piac létrehozása óta mindig az volt a cél, 
hogy minél inkább egy versenyzői piacot hozzunk létre. 
Ahhoz, hogy megvalósuljon ez a verseny, létrejött a tisztán 
villamos energia alapú piac. A három villamosenergia-cso-
mag azzal a fő céllal jött létre, hogy kiaknázza a szabad-
piaci verseny előnyeit a versenyző árakkal és az energia-
hatékonysággal, illetve a fogyasztók érdekében átlátható 
viszonteladói piacok jöjjenek létre. Azonban napjainkban 
a figyelem eltolódott a piaci hatékonyság növelésétől az 
ellátásbiztonság növelése és a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése felé. Ahhoz, hogy teljesítsük az európai uniós 
klímapolitikai célkitűzéseket, elengedhetetlen az alacsony 
vagy zéró szén-dioxid-kibocsátású technológiák alkalmazá-
sa. A piacon megjelentek az időszakosan rendelkezésre álló 
megújuló energiaforrások. Ezzel párhuzamosan az európai 
egységes belső piac létrehozása is folyamatban van, melyek 
együttesen mind műszaki, mind gazdasági szempontból is 
kihívás elé állítanak bennünket. A technológia fejlődése fel-
gyorsult, amely megköveteli, hogy a szabályozási környezet 
lépést tartson vele. A 2016 novemberében publikált „Téli 
Energiacsomag” többek között számos törvényjavaslatot 
tartalmaz annak érdekében, hogy egy jobb és hatékonyabb 
szabályzói környezetet hozzunk létre Európában. A fő célja 
ennek a cikknek az, hogy egy átfogó képet adjon a jelenlegi 
európai villamosenergia-piac célmodelljének hiányosságai-
ról és megoldási javaslatot nyújtson azokra.

The main goal of electricity markets has always been to 
create perfect competition markets. To facilitate this com-
petition, the European target model of electricity markets 
is the energy-only market. The main target of the three En-
ergy Packages is to reap the benefits of free markets with 
competitive prices and energy efficiency, and to ensure in-
creased transparency in retail markets to benefit consum-
ers. However, the focus has shifted from increasing market 
efficiency to increasing security of supply and reduction of 
carbon emissions. To fulfil the European Union's climate 
policy objectives, it is necessary to implement low-carbon or 
carbon free technologies. Meanwhile, the periodically avail-
able renewable energy sources have appeared on the elec-
tricity market. In Europe, market-coupling is also underway, 
which is a great challenge both technically and economi-
cally. The development of technology has accelerated, and 
it is necessary to follow it by the regulatory environment; 
however, regulations cannot keep up with the fast changes. 
The Winter Package was released in November 2016, which 
contains numerous legislative proposals to create a better 
regulatory environment in Europe. The primary objective of 
this paper is to give a comprehensive picture of the current 
European target model of electricity market problems and 
provide some proposals for their solution.

1. BEVEZETÉS                                                                                            

A villamosenergia-piac létrehozása óta a cél mindig az volt, 
hogy minél inkább versenyzői piacot hozzunk létre a piaci 
szereplők között. Létrejött az európai villamosenergia-piac 
célmodellje, a „tisztán villamos energia alapú” kereskede-
lem, mely során a termelők csak a megtermelt energia után 
jutnak bevételhez. Azonban napjainkban a figyelem eltoló-
dott a piaci hatékonyság növelésétől az ellátásbiztonság nö-
velése és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése felé annak 
érdekében, hogy teljesítsük az európai klímapolitikai célo-
kat. A megújuló energiaforrások elterjedésének érdekében 
különböző támogatási rendszereket hoztak létre, melyek 
piactorzító hatása megjelent a villamosenergia-piacokon. A 
megújulók integrálásának érdekében a rendszer stabilitása 
és rugalmassága egyre nagyobb szerepet kap napjainkban. 
Az ehhez szükséges beruházások megvalósulásához jelen-
leg a villamosenergia-piac célmodellje nem nyújt megfelelő 
ösztönző erőt. 

2. ProBlÉmák A jElEnlEgi PiAci modEllEl                  

Azokban az órákban, amikor a fogyasztás hirtelen megnövek-
szik vagy termeléscsökkenés miatt szűkösség jön létre, a pia-
ci árak nagymértékben megnövekednek. Ekkor a fogyasztók 
csak addig kívánnak energiát vételezni, ameddig az egyensú-
lyi ár el nem éri a „nem szolgáltatott energia” (VOLL, Value of 
Lost Load; értéke Európában 9000 €/MWh [1]) értékét. Ez az 
érték nagyban meghaladhatja a legnagyobb határköltségű 
erőmű árát is, mely rendszerint évente csak néhány órában 
fordul elő. Ezekben az órákban a legmagasabb határköltségű 
erőművek is többletbevételhez juthatnak. Elméletben tehát 
a jól működő célmodell képes biztosítani a flexibilis csúcserő-
műveknek is megfelelő bevételt piaci alapon, így hosszú tá-
von is megoldhatónak tűnik a biztonságos villamosenergia-
ellátás. Ezzel szemben több számos piactorzító hatás miatt ez 
nem valósul meg. 

Annak érdekében, hogy a piacon szűkösség idején ne ala-
kuljon ki extrém magas ár, ún. ársapkát vezettek be a dön-
téshozók. 

A megfontolás az ársapka mögött az, hogy megvédjék a fo-
gyasztókat a magas áraktól és a nagy piaci erővel bíró szerep-
lők esetleges visszaéléseitől. Azonban nehéz biztosra állítani, 
hogy valóban mi okozza az adott órában a szűkösséget, ezért 
nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mikor történik 

Pintér Tamás

Az állam szabályzói hatása 
a villamosenergia-mixre, 
a kapacitásmechanizmus 

bevezetésének lehetőségei 
Magyarországon

BSC II. helyezés

1. ábra  Ársapka bemutatása [5]

Új generáció
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valóban visszaélés a piaci fölénnyel. Amennyiben az „ársapka” 
jelentősen alacsonyabb a VOLL értékénél, akkor a termelők 
„elesnek” a pluszbevételtől, ami a „hiányzó pénz” problémájá-
hoz vezetett [2][3][4].

Továbbá a piacon megjelenő gyakorlatilag nulla változó 
költséggel termelő megújuló energiaforrások belépése a vil-
lamosenergia-piac kereslet-kínálati (merit-order) görbéjének 
jobbra tolódását eredményezte, ami természetesen az árak 
csökkenését is jelentette. (1. ábra) Ez az árcsökkenés éppen 
a rendszernek rugalmasságot biztosító csúcserőműveknek 
(főleg gáztüzelésű erőművek) jelent bevételkiesést.

Emellett a 2008-as világválság óta a beruházók kockázatke-
rülőbbek és az energetikára jellemző hosszú megtérülési idő 
is hátráltatja az új beruházások létrejöttét.

Milyen mechanizmus képes biztosítani a megfelelő be-
ruházásokat a rendszer szempontjából oly fontos flexibilis 
erőművi kapacitások létesítésére? A tisztán energia alapú 
piaci modell nem alkalmas az új beruházások ösztönzésére, 
annak érdekében, hogy egy modern, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású erőművi portfóliót hozzunk létre [6].  

3. AZ állAm SZErEPE A VillAmoSEnErgiA-
PiAcon                                                                                                      

Olyan energiaforrások vagy technológiák, amelyek nem ké-
pesek az önálló piacra lépésre, külső beavatkozásra van szük-
ség, hogy a befektetők számára egy biztonságos és átlátható 
környezetet hozzunk létre. Ez a technológia rendszerint olyan, 
melynek jelenléte a rendszer működése szempontjából el-
engedhetetlen, vagy olyan energiaforrás, mely egy politikai 
döntés vagy egy klímapolitikai elhatározás miatt szeretnénk, 
hogy elterjedjen. Emellett az ellátásbiztonság kérdése egyre 
fontosabbá válik Európában, mely tisztán piaci alapon egyál-
talán nem garantált. Ennek érdekében szükséges valamely tá-
mogatási rendszer alkalmazása, melyhez az állami szerepvál-
lalás elengedhetetlen. Az állami támogatás alapelve azonban 
összeegyeztethetetlen a tiszta piaci működéssel, ellenben az 
állam szerepe jogalkotóként, a nemzetgazdaság működtető-
jeként, és mint tulajdonos, fontos és lényeges szerepe lehet 
a liberalizált energiapiacon. Az állam, főként a regulátori sze-
repkörével, képes hatni az ellátásbiztonság teljesülésére és az 
energiapolitikai célok elérésére. Állami szabályozás szükséges 
egy olyan befektetői környezet kialakításához, mely az Európai 
Unió szabályrendszerét kielégítve a befektetések megtérülők 
lehetnek, mellyel fenttarthatóan képes a villamosenergia-rend-
szer üzemelni. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a liberalizált 
piacokon a befektetéseket az állam nem garantálhatja, illetve 
az üzemeltetők nem kaphatnak támogatást a rossz befektetési 
döntéseik kompenzálására. [6]

3.1. regulátori szerepkör
A nemzeti szabályzóhatóság fő feladata a nemzetgazdaság 
számára stratégiai jelentőségű ágazatok felügyelése és sza-
bályozása. Ezenfelül az uniós tagállamok és a nemzetközi 
regulátorok legnagyobb kihívásai jelenleg az ellátásbizton-
ság, a fenntarthatóság és a versenyképesség hármasa között 
megtalálni és fenntartani a megfelelő egyensúlyt. 

A nemzeti regulátorok a fogyasztók elvárásait és igényeit 
igyekszenek érvényre juttatni. A fogyasztók első számú pri-
oritása a regulátorok legfőbb kihívása: a lehető legolcsóbb 
és legmagasabb színvonalú energiaellátás, amely elérhető. 
Emellett a folyamatosan változó piaci környezet és a gyorsu-
ló technológiai fejlődés követése, mind kihívás elé állítják a 
szabályozó hatóságokat. Ezek komplex problémák, melyekre 
a korábbi szabályzói háttér nem mindig ad egyértelmű és jó 
megoldást. A szabályzó hatóságoknak meg kell találni azt a 
pontot, amely alapján azonosítható az az állapot, amikor a 
hazai megújuló penetráció vagy a nemzetközi piacról érkező, 
időjárásfüggő import ellátás már a rendszerirányító számára 
nehezíti vagy túlzott mértékben megdrágítja a rendszer sza-
bályozhatóságát [6], [9]. 

Az látható, hogy a piaci működés mellé szükség van egy 
jól működő szabályozási környezetre. Viszont arra a kérdésre, 
hogy milyen mértékű regulációra van szükség, meglehető-
sen nehéz választ kapni: magasabb fokú szabályozásra vagy 
deregulációra van szükség?

4. VálToZó EuróPAi VillAmoSEnErgiA-
PiAci modEll                                                                                      

A harmadik energiacsomag és a Network Code-ok imple-
mentálása még jelenleg is folyamatban van, ennek ellenére 
a Bizottság elkezdte újragondolni a belső piacok működését. 
2016. november 30-án publikálta a „Téli” energiacsomagnak 
is nevezett dokumentumot, mely számos törvényjavaslatot, 
kísérő dokumentumokat és hatástanulmányokat is tartalmaz. 
A Téli csomag elsődleges célja, hogy létrehozza az ún. Energia 
Uniót és kijelölje az irányt a teljesen integrált belső európai 
villamosenergia-piac kialakításához. Továbbá számos priori-
tást fogalmaz meg a csomag, nevezetesen: energiahatékony-
ság és energiafogyasztás csökkentése; a gazdasági szektor 
dekarbonizációja; illetve a biztonságos villamosenergia-ellátás. 
A Téli csomag tartalmaz továbbá egy hatástanulmányt, amely 
alapvetően négy fő problémakört határoz meg. Elsőként arra 
világít rá, hogy a döntéshozók a jelenlegi piaci célmodellt nem 
úgy alakították ki, hogy képes legyen kezelni a nagymértékű 
időjárásfüggő megújuló energiaforrások megjelenését. A má-
sodik fő problémakör a kapacitásmegfelelőség. Meglehetősen 
nagy a bizonytalanság a jövőbeni beruházásokat illetően, me-
lyek képesek lennének biztosítani a megfelelő mennyiségű 
kapacitást a rendszerben. Emellett az összehangolatlan kapa-
citásmechanizmusok is beruházói bizonytalanságot keltenek. 
A harmadik fő probléma a krízismenedzsment: a tagállamok 
nem helyeznek megfelelő hangsúlyt a határmetszékekre, ami-
kor a villamosenergia-krízis helyzetére próbálnak felkészülni. 
Végül az utolsó problémaként a nem megfelelő versenyhely-
zetet emelte ki a kiskereskedelmi piacokon. Emellett az új tí-
pusú szolgáltatások fejlesztése meglehetősen lassú tempóban 
halad és sokszor az ellátási színvonal is alacsony [10], [11], [12].

5. mEgoldáSi jAVASlATok                                                         

5.1. Energiatárolás
Számos megoldást publikáltak már az időjárásfüggő meg-
újuló energiaforrások megfelelő rendszerintegrációjáról. Az 

2. ábra  A magas megújuló termelés a piacon jobbra tolja a Merit 
ordert [5]
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energiatárolás hosszú távú és hatékony megoldást nyújthat 
a megújulók integrációjára, viszont jelenleg nagyléptékben 
és gazdaságosan nem megoldott (kivétel a szivattyús ener-
giatározók, de az ehhez szükséges környezeti adottságok 
nem minden országban megfelelőek). Egy tanulmány [13] 
kiemelte, hogy az energiatárolás műszaki és technológiai 
fejlődésével, illetve a rendszerintegrációs kutatások és fej-
lesztések tekintetében meglehetősen nagy fejlődést értek 
el az utóbbi időben. Ezzel szemben az energiatárolás tény-
leges elterjedését lehetővé tévő sikeres pénzügyi modell 
megalkotása nem kapott megfelelő figyelmet. A fenntart-
ható és ígéretes pénzügyi modell kulcsfontosságú, azonban 
az egységköltség alapú modell könnyen téves befektetői 
döntéshez vezethet. 

A tanulmány [13] a Levelised Cost of Storage – (LCOS) 
mutató alkalmazásának lehetőségét vizsgálja. Míg a 
villamosenergia alapú egységköltség- (LCOE) számítás egy 
jól definiálható termék alapján határozza meg a megtérülést, 
addig egy energiatároló esetében ez nem ad megfelelő visz-
szajelzést. Az energiatárolás által nyújtott többletszolgáltatá-
sok és azok értéke igen nehezen árazhatók. Ez az érték igen 
fontos tényező az energiatárolás esetében, azonban a külön-
böző piaci szereplők máshogy értékelhetik azokat, legyen szó 
belső, külső vagy elkerült költségekről. Az energiatárolás leg-
főbb értéke a szünetmentes energiaellátás, megnövekedett 
szabályozási tartalék és black start képesség biztosítása. „Eb-
ben a kontextusban a nagy megbízhatóság fontosabb a magas 
költségeknél” [13].

5.2. Fogyasztóoldali szabályozás
A megújulók időjárásfüggéséből eredően nagy terhelésin-
gadozások kezelésére a demand side response (DSR), vagyis 
a fogyasztóoldali terhelésszabályozás és az energiatárolás 
együttes alkalmazása lehet hosszú távon a leghatékonyabb 
megoldás, mind műszaki, mind pedig gazdasági szempont-
ból vizsgálva a kérdést.

DSR alkalmazásával elkerülhetők a magas árak a csúcsener-
gia-fogyasztásunk csökkentésével, vagy éppen a fogyasztás 
áthelyezésével más időszakra. Ezáltal a magas költségen üze-
melő csúcserőművek beruházásainak mértékét hosszú távon 
csökkenti. Az Egyesült Királyságban készült tanulmány [14] 
szerint, ha a napi csúcsterhelések 10%-át át tudnák helyezni 
egy alacsonyabb terhelésű időszakra, úgy 35%-kal csökkent-
hetők lennének a tartalék kapacitások 2030-ra.

Az „okos” mérőeszközök-
kel már aktívan megvalósít-
hatóvá válik a nagyfogyasz-
tóktól egészen a kisfogyasz-
tókig a hatékony fogyasz-
tóoldali szabályozás. Ezzel a 
szabályzói tartalékkal akár 
a rendszerszintű szolgálta-
tások is megvalósíthatók 
lesznek a jövőben. Nagy po-
tenciál rejlik a hűtési energia 
szabályozásában, például az 
USA-ban aktívan használják 
a légkondicionáló berende-
zéseket a DSM részeként. A 
nyári csúcsfogyasztásokat 
rendszerint a klímaberendezések adják, így logikus, hogy 
azok terhelésének módosításával a csúcsigény is csökkenthe-
tő lesz. Az USA-ban egy regionális villamosenergia-piacon a 
csúcsidei fogyasztás 3%-os csökkentésével évi 100 órán ke-
resztül akár 6–12%-os árcsökkenést érhetnek el [14].

Franciaországban és Angliában is fontos szerepet játszott a ka-
pacitásmechanizmus bevezetése mögött az, hogy elősegítsék a 
DSR rendszer elterjedését az országban. Azonban a nagyszámú 
fogyasztói portfólióval egyre növekvő komplexitás meglehető-
sen megnehezíti az implementálást [7]. A téli energiacsomagban 
szereplő javaslat szerint: az elosztó hálózati engedélyeseknek 
(DSO) nélkülözhetetlen a szerepük egy jól működő DSR-ben. A 
költséghatékony végfelhasználói árazás a fogyasztóknak, illetve 
az aktív fogyasztóknak kulcsfontosságú tényező a fogyasztóol-
dali szabályozás elterjedéséhez. Emellett a regulált végfelhasz-
nálói árazás hátráltatja az elterjedését. 

A Tagállamok továbbra is nagyszámú megújuló kapacitás 
integrálását tervezik a rendszerbe, ennek érdekében lépése-
ket is tesz különböző támogatási rendszerek bevezetésével. 
A megújuló támogatások hatására kapacitásbőség alakul ki a 
villamosenergia-rendszerben, ennek ellenére kapacitáshiány 
jelentkezik a rugalmas, kiegyenlítő kapacitások tekintetében. 
Azonban ahogy a 2. fejezetben említettem, a jelenlegi piaci 
modell nem nyújt megfelelő ösztönző erőt az erőmű beruhá-
zóknak, így elengedhetetlenné válik egy ösztönző befektetői 
környezet kialakítása. Erre nyújtanak megoldást a különböző 
kapacitásmechanizmusok. 

5.3. kapacitásmechanizmusok
A kapacitásmechanizmusok ösztönző ereje abban rejlik, 
hogy valamely formában kompenzálják a termelőket a ren-
delkezésre álló kapacitásért. Ez számukra egy újabb bevételi 
forrást jelent az értékesített energiáért járó bevételeken felül. 
Megfelelő árazással ez ösztönzően hat a beruházásokra, mivel 
megtérülővé teszi a csak magasabb fogyasztási időszakokban 
működő erőművek építését és fenntartását, ezáltal stabilabb, 
kiszámíthatóbb befektetői környezetet hozva létre.  

A Bizottság álláspontja szerint az ideális kapacitásmecha-
nizmusnak [7]:
a) nyitottnak kell lennie minden belföldi és külföldi termelő 

számára egyaránt, különös tekintettel az új belépőkre;
b) olyan árazási folyamatot kell kidolgozni, amely biztosítja 

a versenyző árakat annak érdekében, hogy minél alacso-
nyabb legyen a kapacitás fizetség;

c) ösztönző legyen a megbízhatóságra és a határkeresztező 
kapacitások bővítésére;

d) úgy kell kialakítani a villamos energia szűkösség árazását, 
hogy elkerüljük a belföldi kapacitásbőséget és piactorzítást.

A kapacitásmechanizmusok megjelenésének legfőbb célja 
az, hogy biztosítsa a kapacitásmegfelelőséget és a rendszer 
rugalmasságát. Számos szempontból csoportosíthatók a kü-
lönféle mechanizmusok, melyek közül az ACER által összeállí-
tott csoportosítás látható a 3. ábrán. 

3. ábra  Kapacitásmechanizmusok fajtái – ACER [17]



1 7 Elektrotechnika 2 0 1 7 / 1 21 7

Új generáció

A Tagállamonként különböző mechanizmusok alkalmazá-
sával versenytorzító hatás lép fel a termelők között. A határon 
átnyúló piactorzító hatás ellenkezik a piacintegrációs törekvé-
sekkel, ezért a Téli energiacsomagban prioritásként jelent meg 
a kapacitásmechanizmusok összehangolására való törekvés. 

6. kAPAciTáSmEchAniZmuSok álTAl 
FElVETETT kÉrdÉSEk                                                                      

Az angliai kapacitáspiac meglehetősen aktuális példát ad 
a mechanizmusok vizsgálata során. Az IPPR (Institute for 
Public Policy Research) tanulmánya [14] alapján kijelenthe-
tő, hogy két lezajlott kapacitásaukciót követően azok nem 
teljesen az elvárt eredményt hozták. Az alapvető célként a 
következőket tűzték ki: 

ellátásbiztonság1) 
megfelelő „ár/érték” arány2) 
összefüggésben legyen a dekarbonizációval3) 

Az ellátásbiztonság úgy tűnik, teljesült az aukciók után, sike-
rült a megfelelő mennyiségű kapacitásra leszerződni. Azonban 
felvetődik a kérdés, hogy a leszerződött mennyiségek valóban 
rendelkezésre fognak-e állni? Az egyik nyertes erőmű (Fiddlers 
Ferry széntüzelésű erőmű) 
bejelentette, hogy bezár a 
kapacitásszerződés lejár-
ta előtt. Ebből követke-
zően mégsem teljesül a 
kapacitásmegfelelőség. 
Egy másik probléma az, 
ha az épülő erőmű vala-
mely oknál fogva nem ké-
pes időben üzembe lépni.

További kérdés, hogy a 
felhasználók által fizetett 
mechanizmusok képesek 
megfelelő értéket terem-
teni? Az IPPR szerint nem. 
A tanulmány [14] ezzel 
kapcsolatban három 
fő problémát fogalma-
zott meg: “deadweight”, 
“lack of a level playing 
field”, “carbon price floor 
conflict”. A “deadweight” 
problémakör akkor jele-
nik meg, amikor a mecha-
nizmus nem az elvárt ha-
tékonysággal működik. 
Például atomerőmű is 
nyert a kapacitásaukción 
a rendelkezésre állásért, 
annak ellenére, hogy fel-
tételezhetően amúgy is 
termelne a jövőben. 

A második probléma az, hogy a DSR elterjedését nem 
megfelelően segíti elő a jelenlegi kapacitásmechanizmus. 
2015-ben a DSR aggregátorok mindössze 1%-ot nyertek el 
az összes aukcióból, emellett a szerződések nem biztosítanak 
hosszú távú ösztönzést, amely bizonytalanságot kelt a befek-
tetői környezetre. 

Az első aukciót követően a széntüzelésű erőművek nyer-
tek a legnagyobb arányban. Ebből kifolyólag két egymással 
párhuzamos szabályozás dolgozik egymás ellen. A CO2-kvóta 
bünteti a széntüzelésű erőműveket, míg a kapacitáspiac támo-
gatja azokat. Ez vezet az ún. “carbon price floor conflict”-hoz, 

mely megkérdőjelezi a regulációk hatékonyságát. Az IPPR 
javaslatot tesz annak érdekében, hogy a kapacitásmechaniz-
musokat hogyan lenne szükséges alkalmazni [15: 22]:

„Nem szabad olyan technológiákat támogatni, melyek a a) 
legszennyezőbb módon termelnek, például a széntüzelésű 
erőművek.
Nagyobb játékteret engedne a DSR számára, hogy nagyobb b) 
szerephez juthassanak a jövőben.
Biztosítsák azt, hogy a fogyasztóknak ne kelljen fizetni olyan c) 
technológiák rendelkezésre állásáért, amelyek amúgy is üze-
melnének.”

7. A kAPAciTáSmEchAniZmuS BEVEZETÉSÉnEk 
lEhETőSÉgE mAgyArorSZágon                                                                               

A magyar villamosenergia-rendszer nagy változásokkal néz 
szembe napjainkban, többek között az átalakuló szabályzói 
környezet és az egyre elöregedő hazai erőműállomány követ-
keztében. A magyar kapacitás-előrejelzéseket olvasva tisztán 
látszik, hogy erőművi kapacitáshiánnyal nézünk szembe az 
elkövetkezendő időszakban.

A piac és befektetői döntések következtében feltételezhe-
tően 2030-ig a Csepeli Áramtermelő, a Gönyűi, a Dunamenti 
Erőmű 1-2 új blokkja és a Debreceni Erőmű, valamint a Kis-
pesti és Újpesti Erőmű kivételével a ma létező nagyerőmű-
vek mindegyike kivezetésre vagy jelentős átalakításra kerül. 
Ebből előreláthatólag mintegy 3000 megawattnyi kapacitást 
már 2020 előtt leállítanak. [15]

A csúcsterhelésünk lényegesen nem változik az elkövet-
kezendő években, viszont az erőműállomány tekintetében a 
beépített kapacitás csökken. Ebből kifolyólag az új erőművi 
beruházásokra főleg a jelenleg üzemelő, de a későbbiekben 
leállítandó erőművek pótlása lesz a cél. A Paks 2 erőmű két új 

4. ábra  A Magyar Villamosenergia-rendszer forrásoldali kapacitáselőrejelzése [15]



blokkjának üzembe helyezése idejére az alaperőművi forrás-
összetétel szinte kizárólag Atomerőmű és kombinált ciklusú 
gázturbinás egységből (CCGT) fog állni, mivel a Mátrai lignit 
tüzelésű erőművet előre láthatóan 2023-ig leállítják. [15]

A forrásösszetétel alapján és a – METÁR várható eredmé-
nyeként – megnövekedő időjárásfüggő megújuló energia-
termelő egységek következtében a nagy rugalmassággal 
bíró szabályozási tartalékok hiányára kell számítanunk. A 
rendszerirányítói tartalékok műszaki követelményeit, mére-
tezési eljárását a Guideline on electricity transmission system 
operation (SO GL) tartalmazza. A MAVIR prognózisa alapján 
várhatóan 2026 körül felszabályozási tartalékoknál hiány 
léphet fel. A szekunder tartalék értéke minimálisan meg kell 
hogy egyezzen a villamosenergia-rendszerben kieshető leg-
nagyobb erőművi blokk teljesítményével, mely a paksi bőví-
téssel 1100 MW-ot jelent. Ezt a teljesítményt kell tartalékként 
fenntartani. [16]

A forráselemzést követően látszik, hogy mind az erő-
mű-leállítások következtében, mind pedig a tartalék 
kapacitások növelésének érdekében szükség lesz új 
erőműberuházásokra hazánkban. A legfőbb kérdés, hogy 
milyen ösztönző lehet a megfelelő az ellátásbiztonság tel-
jesülésének érdekében.

A Téli energiacsomag kapcsán számos változás fog be-
következni a reguláció oldaláról, mely lehetőséget adhat a 
szabályozási rendszer újragondolására és egy olyan környe-
zetet előkészíteni, amely hosszú távon képes biztosítani az 
ellátásbiztonságot és a klímapolitikai célkitűzések teljesülé-
sét. Kapacitásmechanizmus bevezetése megoldás lehet az 
ösztönző beruházói környezet létrehozásához. Az angliai pél-
dát elemezve, az ott felmerülő problémákra mindenképpen 
szükséges figyelemmel lennünk. Emellett fontos kiemelni a 
kapacitásmechanizmusok regionális hatását is, mely számos 
problémát vethet fel. 

8. ÖSSZEFoglAláS                                                                            

Annak érdekében, hogy teljesítsük a kitűzött klímacéljain-
kat, több megújuló energiaforrást szükséges integrálnunk 
a rendszerbe, természetesen az ellátásbiztonság teljesülése 
mellett. Ennek érdekében az állam szerepe megkérdőjelez-
hetetlen a villamosenergia-piacon, annak ellenére, hogy ez 
ütközik a szabadpiaci verseny alapelvével. A szabályzóha-
tóságok legnagyobb kihívása a fogyasztók megbízható és 
elfogadható árú energiaellátása. Az európai regulációk és 
törvényalkotások csak lassan képesek követni a piaci válto-
zásokat és a technológia egyre gyorsuló fejlődését. Ezenfelül 
a bejelentett Téli energiacsomag is számos nyitott kérdést 
tartalmaz, amely bizonytalanságot kelt a Tagállamok között. 

Jelenleg a megújuló energiaforrások nem képesek az 
önálló piacra lépésre, ezért állami támogatás szükséges. Az 
új technológiák fejlődéséhez (pl.: energiatárolók) ugyancsak 
fontos az állami szerepvállalás. A jövőben az energiatárolás-
nak és a fogyasztóoldali szabályozásnak fontos szerepe lesz 
a villamosenergia-rendszerben, mivel alkalmazásuk lehető-
séget ad a drága csúcserőművi kapacitás mennyiségének 
csökkentésére. Azonban ezek a technológiák jelenleg kor-
látozottan állnak rendelkezésre, ezért a kapacitásmechaniz-
musok sok esetben megoldást jelenthetnek a piaci modell 
problémáira. 

Hazánkban a kapacitáshiány miatt indokolt lenne valamely 
kapacitásmechanizmus bevezetése. Ennek ellenére a koráb-
biakban felvázolt problémák miatt nagy körültekintésre van 
szükség a szabályzói oldalról.
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5. ábra  A hazai bruttó villamosenergia-felhasználás forrásmegoszlása
(optimista forrásoldalú változat) (2026) [15]



 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet
Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a poten-
ciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos beren-
dezésekről és védelmi rendszerekről
Magyar Közlöny 2017. évi 202. szám, 2017. december 4.
A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. Ugyanakkor hatá-
lyát veszti a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Sza-
bályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet. Az új rendelet 
két helyen módosította a tavaly tavasszal kiadott 10/2016. 
(IV. 5.) NGM rendeletet: a rendelet 19.§ (6) bekezdés b) pont-
ja és a19.§ (7) bekezdése helyébe új rendelkezések kerültek. 
Az új rendelet 1. melléklete tartalmazza a Villamos Műszaki 
Biztonsági Szabályzatot.
   
Előzmények
A villamos szakma már nagyon várta a „VBSZ”-t, ugyanis több 
mint 30 éve folytak az előkészületek, többször, több változat-
ban készítettük el, és adtuk be a szövegtervezeteket. Sőt a 
mEE 2006-ban ideiglenes jelleggel kiadott egy jogszabályt 
pótló szakmai irányelvet „Villamos Biztonsági Szakmai Elvárá-
sok” címmel. Ezután még mindig 11 évet kellett várnunk, de 
végül is kiadták a VmBSz-t! A mEE kiadványa most érvényte-
lenné válik, a 36 éves KLÉSZ-t pedig hatálytalanították.  A vil-
lamos szakma azt várta, hogy e rendelet kiadásával egyidejűleg 
hatálytalanítják a munkavédelmi jellegű 10/2016. (IV.5.) NGM 
rendelet 19.§-át, amely korábban foglalkozott a kisfeszültségű 
erősáramú villamos berendezések áramütés elleni védelmének 
ellenőrzésével. Sajnos ez nem történt meg, így most e vonatko-
zásban egymásnak ellentmondó párhuzamos szabályozás van 
hatályban!

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya
A rendelet hatálya alá tartoznak az ipari, mezőgazdasági, 
szolgáltatási, kommunális, lakó- és egyéb épületek villamos-
energia-ellátását biztosító vagy közvilágítási célú, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó 
összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenci-
álisan robbanásveszélyes közegben működő villamos beren-
dezések és védelmi rendszerek.

Nem tartoznak e rendelet hatálya alá: a föld alatti és a kül-
színi bányaüzemek, a vasúti rendszerek, a haditechnikai célú 
rendszerek, a közlekedési eszközök, az atomenergiával kap-
csolatos rendszerek, villamosáram-fejlesztő rendszerek és a 
villamosművek villamos berendezései. Ugyancsak nem tar-
toznak e rendelet hatálya alá: a 0,1 A-nél kisebb zárlati áram-
erősségű villamos berendezések, az 1000 Hz-nél nagyobb 
frekvenciájú villamos rendszerek berendezései, ha nincsenek 
fémes vezetői kapcsolatban az e rendelet hatálya alá tartozó 
villamos berendezésekkel, az információtechnológiai beren-
dezések azon részei, amelyek változó frekvenciával vagy im-
pulzusokkal működnek, és a legfeljebb 10 J energiát tároló 
kondenzátorokból táplált villamos berendezések.

A rendelet hatálya nem terjed ki a kisfeszültségű direktívá-
ban (lVd, lásd: 23/2016.(VII.7.) NGM r.) és a robbanásveszé-
lyes légkörben alkalmazott villamossági termékekről szóló 

direktívában (ATEX, lásd: 35/2016. (IX. 27.) NGM r.) meg-
határozott termékek és rendszerek tervezésére, gyártására, 
megfelelőség értékelésére és piacfelügyeletére. A rendeletet 
munkaeszköznek minősülő villamos berendezések időszakos 
ellenőrzésére jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kell 
alkalmazni.

A rendelet témakörei
Értelmező rendelkezésekben 32 fogalmat határoz meg, ezek 
közül a fontosabbak: egyenértékűségi nyilatkozat, ellenőrzés, 
feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés, jelentős 
villamos berendezés, szabványossági felülvizsgálat, szerelői 
ellenőrzés, villamos berendezés és villamos szerkezet. Ezek-
ből kiemeljük a következőt:
„jelentős villamos berendezés:
a) a potenciálisan robbanásveszélyes létesítmény berende-

zése,
b) a villamosműhöz, magánvezetékhez, termelői vezetékhez 

vagy közvetlen vezetékhez 1000 V-nál nagyobb névleges 
feszültségen csatlakozó fogyasztói berendezés,

c) a villamosműhöz, magánvezetékhez, termelői vezeték-
hez vagy közvetlen vezetékhez 1000 V-nál nem nagyobb 
feszültségen csatlakozó fogyasztói villamos berende-
zés,  amely a berendezés áramának nagyságát fázison-
ként 32 A vagy annál nagyobb névleges áramerősségű 
túláramvédelem (olvadóbiztosító vagy kismegszakító)  
korlátozza,

d) olyan összekötő berendezések, amelyek az a)–c) pontok 
szerinti villamos berendezéseket táplálnak” (2.§ 12.)

A Műszaki biztonsági követelményekben határozza meg 
a rendelet az alapkövetelményt: „A villamos berendezést úgy 
kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, 
átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen 
kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen az 1. 
melléklet szerinti Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban 
meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, vala-
mint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és 
munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak.”

A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat előkészítését, 
karbantartását, illetve módosítását és ezek előzetes szakmai 
egyeztetését Műszaki Szakbizottság végzi.

A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakö-
rök betöltéséhez 5 évenként szükséges a továbbképzés, 
a szakterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, 
érvényes műszaki szabványok megismerése, valamint a 
felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági 
szakmai anyag elsajátítása céljából. E munkakörök: az érin-
tésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú be-
rendezések felülvizsgálója és a villámvédelmi berendezések 
felülvizsgálója. A rendelet előírja a továbbképzés és a vizs-
gaszervezés szabályait, feltételeit, valamint ennek hatósági 
felügyeletét.

Záró rendelkezések: A korábban megszerzett képesíté-
sekkel kapcsolatos intézkedés: A rendelet hatálybalépését 
megelőzően megszerzett továbbképzési jogosultság az e 
rendelet szerinti jóváhagyási eljárás lefolytatása nélkül gya-
korolható a jogosultságot megállapító hatósági döntésben 
meghatározott időpontig, a határozatlan időre szóló jogo-
sultság esetében 2018. december 31-ig. Annak a jelentős 
munkakört betöltő személynek, akinek a szakképesítését 
igazoló bizonyítványa e rendelet hatálybalépését megelőző 
3 évnél régebbi, annak e rendelet hatálybalépését követő 
két éven belül kell részt vennie a továbbképzésen, és vizs-
gáznia kell.

1 9 Elektrotechnika 2 0 1 7 / 1 21 9

Szakmai előírások

MEE  JOGSZABÁLYFIGYELŐ – 2017
Közérdeklődésre számító jogszabályok

A következőkben tájékoztatást adunk a 2017. decem-
ber 4-én kiadott Villamos műszaki Biztonsági Szabály-
zatról.

Arató Csaba
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Mellékletek
1. melléklet: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat. A mellék-
let témakörei: 

A Villamos berendezések műszaki biztonsági követelményei.  
Csak olyan villamos berendezést szabad tervezni, létesíteni 
és üzemeltetni, amely kielégíti az e szabályzatban megha-
tározott műszaki biztonsági követelményeket. Részletesen 
előírja a dokumentációhoz tartozó üzemeltetési útmutató, 
tervezői egyenértékűségi nyilatkozat, kivitelező felelős mű-
szaki vezetője szabványossági nyilatkozatának, és az ezekhez 
csatolt jegyzőkönyvek meglétét és ezek tartalmát; az ellen-
őrzéseket és ezek sűrűségét, valamint az ezekhez szükséges 
képesítéseket. 

„A villamos berendezések megfelelő állapotát ellenőrizni kell
a) a berendezés létesítésekor, az első üzembe helyezés előtt 

(első ellenőrzés);
b)  rendkívüli eseményt követően;
c)  átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt;
d)  időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban 

előírt gyakorisággal.”(1.1.15.)
„Az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos be-

rendezések időszakos általános szabványossági felülvizsgála-
tát – bele nem értve a villamos berendezés áramütés elleni 
védelem szempontjából történő időszakos szabványossági 
felülvizsgálatát – háromévente kell elvégezni. A felülvizsgálat 
során tapasztalt hiányosságok pótlásának határideje az erős-
áramú berendezések felülvizsgálója által a minősítő iratban 
meghatározott időpont, kivéve, ha a hatóság ennél rövidebb 
határidőt állapít meg. A villamos berendezés műszaki biz-
tonsági tárgyú szabványokkal kapcsolatos időszakos szabvá-
nyossági felülvizsgálatának határideje az előző felülvizsgálat 
naptári napjának megfelelő napon jár le a felülvizsgálat ese-
dékességének évében.” (1.1.21.)

„A (kisfeszültségű) villamos berendezésen áramütés elleni 
védelem szempontjából időszakos szabványossági felülvizs-
gálatot kell végezni. A lakóépületek fázisonként 32 A-nél nem 
nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni és 
30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsoló-
val védett felhasználói berendezései esetében a szabványos-
sági felülvizsgálat elhagyható. A villamos berendezések fe-
lülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó mű-
szaki követelmény szerint történik. Korábbi előírások szerint 
létesített – a vizsgálatkor érvényes szabványoknak meg nem 
felelő – berendezések esetén a felülvizsgálat során tapasztalt 
hiányosságok pótlása az érintésvédelmi szabványossági felül-
vizsgáló által a minősítő iratban meghatározott időpontban, 
ennek hiányában a villamos berendezés soron következő fel-
újítása idején érvényes vonatkozó követelményeknek megfe-
lelően végzendő el.” (1.1.22.)

„A villamos berendezés áramütés elleni védelem szem-
pontjából történő időszakos szabványossági felülvizsgálatát 
a villamos berendezés használatbavételét követően a beren-
dezés üzemeltetője
a) az iparszerűen alkalmazott villamos üzemű kéziszerszá-

mokon és hordozható biztonsági transzformátorok esetén 
legalább évenként,

b) potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő 
villamos berendezésen, 1000 V-nál  nagyobb névleges 
feszültségű villamos berendezésen, valamint e rendelet 
szerinti épületnek nem minősülő építmény 50 kW-ot meg-
haladó csatlakozási teljesítményű  villamos berendezé-
sén, továbbá jelentős villamos berendezésen legalább 3 
évenként,

c) egyéb esetben legalább 6 évenként végezteti el.” 
(1.1.22.1.)

„Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést 
minden esetben az irat kiállítása idején érvényes előírások 
szerint kell minősíteni. A felülvizsgálat során tapasztalt hiá-
nyosságok pótlásának határideje az érintésvédelmi szabvá-
nyossági felülvizsgáló által a minősítő iratban meghatározott 
időpont. A villamos berendezés áramütés elleni védelemmel 
kapcsolatos időszakos szabványossági felülvizsgálatának 
határideje az előző felülvizsgálat naptári napjának megfe-
lelő napon jár le a felülvizsgálat esedékességének évében.” 
(1.1.22.2.)

 „Az áramütés elleni védelem, a villamos berendezés általá-
nos szabványossági állapotának és a villámvédelem felülvizs-
gálatát csak az adott vizsgálatra jogszabályban meghatáro-
zott képesítő szakvizsgát tett személy végezheti.” (1.1.25.)   

„Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést a saját munkájával 
kapcsolatban minden olyan személy elvégezheti, aki a fel-
adat elvégzéséhez szükséges előírt villamos szakmai képesí-
téssel rendelkezik.” (1.1.26.)

A szabályzat ezután meghatározza a jelentős villamos be-
rendezésekre vonatkozó, valamint a kis-  és a nagyfeszültségű 
összekötő berendezésekre vonatkozó követelményeket (1.2., 
1.3.) pl. átkapcsolható vezetékszakaszok, teendők üzemza-
varok esetén, felhasználói belső szabályzat készítése és tartal-
ma, karbantartások, rendkívüli lekapcsolások,  kisfeszültségű 
összekötő berendezések kezelési utasítása és tartalma, hiba-
bejelentés és áramütés elleni védelem vonatkozásában.  

A felhasználói berendezésekre vonatkozó követelmények 
(többek között): előírják a felvonulási területekre vonatkozó 
követelményeket, az üzemeltetők feladatait a biztonságos 
üzemeltetéssel, karbantartással, túláramvédelemmel és az 
áramütés elleni védelemmel kapcsolatban.

„Ha a felhasználói berendezésben áram-védőkapcsoló van 
felszerelve, annak működőképességét legalább félévente, 
építési felvonulási területen üzembe helyezéskor és havonta 
az üzemeltetőnek a próbagomb megnyomásával ellenőriznie 
kell. Az áram-védőkapcsoló működőképességének ellenőrzé-
seit – kommunális, lakó- és egyéb épületekben üzemeltetett 
felhasználói berendezések kivételével – bizonylatolni kell, és 
a bizonylatokat az üzemeltető köteles legalább a felhasználói 
berendezés következő időszakos ellenőrzéséig megőrizni, és 
úgy tárolni, hogy az hozzáférhető legyen.” (1.4.10.)

 Ez nincs összhangban a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet 
19.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti előírással, amely három 
havonkénti ellenőrzést ír elő!

A szabályzat 1.5. alfejezete a villamos berendezések hely-
színi összeszerelésére, javítására és karbantartására vonatkozó 
követelményeket ismerteti, különös tekintettel a személyzet  
képesítésére, jogosultsága, biztonsági szakmai és helyi isme-
retek kioktatására. Ugyancsak fontos része az alfejezetnek a 
feszültségmentesítés és feszültségmentesített munkaterület 
átadása, illetve a feszültség közelében vagy feszültség alatti 
munkavégzésről szóló előírások.    

A szabályzat 2. fejezete a villamos szerkezetek műszaki biz-
tonsági követelményeit foglalja össze. 

„Minden 50 V-nál nagyobb névleges feszültségű váltakozó 
áramú, valamint 120 V-nál nagyobb feszültségű egyenáramú 
villamos szerkezetre igazolni kell, hogy az kielégíti az élet-, 
testiépség-, egészségvédelem, a tűz-, a környezet- és termé-
szetvédelem, valamint a műszaki és vagyonbiztonság köve-
telményeit. A potenciálisan robbanásveszélyes közegben 
működő villamos szerkezetek esetében a fenti feszültségha-
tároktól függetlenül igazolni kell a fenti követelmények telje-
sülését.” (2.1.1.) 

A szabályzat a javítás utáni vizsgálatok részletes előírásá-
val zárul. (2.2.) Legtöbb esetben szemrevételezéses ellenőr-
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zést (épség, csatlakozások, feliratok, jelölések, tartozékok) 
szigetelésvizsgálatokat, védővezető folytonosság vizsgá-
latot, és működési próbát kell végezni. A kisfeszültségű di-
rektíva hatálya alá tartozó vagy robbanóképes közegekben 
alkalmazott villamos szerkezetek esetében, amennyiben 
a módosítás a villamos szerkezet biztonsági szempontból 
fontos tulajdonságát befolyásolja, a villamos szerkezetnek 
új megfelelőségértékelési eljáráson kell átesnie a vonatkozó 
rendelet szerint.

A rendelet 2. melléklete a továbbképzés képzési programjá-
nak jóváhagyása iránti kérelem adattartalmát írja elő.

A rendelet 3. melléklete a továbbképzési programmal 
szemben támasztott alapkövetelményeket határozza meg. 
Szakmai követelményeket határoz meg az érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések 
felülvizsgálója és a villámvédelmi felülvizsgáló továbbképzési 
szakterületekhez.

A rendelet teljes szövege itt olvasható és letölthető:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkPdF/hiteles/
mk17202.pdf

Jelen ismertetésünk a figyelemfelkeltést szolgálja, a köz-
vetlenül érintett erősáramú villamos szakembereknek aján-
lott a bemutatott rendelet és a Villamos Műszaki Biztonsági 
Szabályzat alapos megismerése és az azokban foglalt előírá-
sok betartása.    

Arató Csaba
okl. villamos üzemmérnök, 
MEE-tag
cs.arato@freemail.hu

Select elnevezésű EAM szoftverrel is, amelybe beágyazták 
a gyakorlati úton megszerzett paramétereket és az iparág-
specifikus munkafolyamatokat. A két rendszer integrálása 
tovább optimalizálja a karbantartási folyamatokat, lehetővé 
teszi az esetleges üzemzavarok gyors elhárítását, és javítja a 
jövőbeni karbantartási igények prognosztizálását. A komp-
lett megoldás távoli hozzáféréssel és „felhő” képességekkel 
is rendelkezni fog, a skálázhatóságának köszönhetően pedig 
a jövőben felmerülő igényeknek is képes lesz megfelelni.   
2016-ban a TPG és a svájci buszgyártó cég, a HESS azzal bízta 
meg az ABB-t, hogy szállítson villámtöltési és fedélzeti ener-
giatárolási technológiát a TOSA projekt keretében üzemelő, 
és a genfi repülőteret az elővárosokkal összekötő 23-as szá-
mú vonalon közlekedő 12 db e-buszhoz.  A tervek szerint 
az útvonalon az e-buszok naponta 10 000 utast szállítanak, 
a szén-dioxid-kibocsátást pedig évente 1000 tonnával csök-
kentik. E kiemelt fejlesztési projektet a Svájci Szövetségi Ener-
giahivatal (SFOE) támogatja. 

„Az ABB Ability alapú, integrált SCADA rendszer és az EAM 
szoftvermegoldás a TPG számára olyan valós idejű döntés-
előkészítő, végrehajtható információkat és elemzett adatokat 
biztosít, amelyek segítségével optimalizálni tudják az üzemi 
folyamatokat és állapotfüggő, prediktív karbantartási rend-
szert alakíthatnak ki” – nyilatkozta Massimo Danieli, az ABB 
Energetikai Hálózatok divíziójához tartozó Hálózatautoma-
tizálás részleg vezetője. „A digitalizálás támogatására nagy 
hangsúlyt helyező Next Level stratégiánkkal összhangban, 
mint azt ez a fenntartható mobilitási projekt is jól példázza, 
vállalatunk olyan szoftvermegoldásokat bocsát a vevőink 
rendelkezésére, amelyekkel jobban felügyelhetik és üzemel-
tethetik a kritikus eszközeiket.”  

„Ennek az innovatív megoldásnak köszönhetően 
proaktívan tudjuk majd ellenőrizni, irányítani és fenntartani 
a kritikus e-buszflottánkat, a döntéshozatal folyamata pedig 
gyorsabbá és hatékonyabbá válik. A költségoptimalizáláson 
túl ez az új technológia magasabb szintű rendelkezésre ál-
lást és zavartalanabb szolgáltatást garantál az utazóközön-
ség számára” – mondta Thierry Wagenknecht, a TPG mű-
szaki igazgatója. „Ez a projekt is jól példázza, hogy miként 
törekszünk javítani az üzembiztonságot, a hatékonyságot és 
a biztonságot azon programunk keretében, amelynek célja, 
hogy Genf város lakossága számára fenntartható közleke-
dést biztosítsunk.”                                                           forrás: ABB

2017. szeptember 25. – Az ABB Abilityn alapuló megol-
dás olyan valós idejű, döntés-előkészítő adatelemzése-
ket biztosít majd a genfi tömegközlekedést üzemeltető 
cég számára, amivel felügyelni és irányítani tudják a kri-
tikus eszközeiket. 

Az ABB bejelentette, hogy a genfi tömegközlekedési válla-
lat, a Transport Publics Genevois (TPG) az ABB Abilityn alapu-
ló megoldás szállításával bízta meg. A megrendelés részeként 
az ABB a felügyeleti, vezérlő és adatgyűjtő rendszert (SCADA), 
valamint vállalati eszközgazdálkodási (EAM) szoftvert szál-
lít. A megoldás a TOSA (Trolleybus Optimisation Systemes 
Alimentation) elnevezésű projekt keretében hozzájárul a tel-
jesen elektromos hajtású buszok (azaz az e-buszok) üzemé-
nek optimalizálásához. 

Az ABB a projekt keretében a busz vonalán 13 villámtöltő 
állomást, továbbá a végállomáson 3, a járműtelepen pedig 4 
töltőállomást fog kiépíteni. A villámtöltés csatlakozási tech-
nológiája a világon a leggyorsabb lesz a maga nemében, 1 
másodpercnél is rövidebb idő alatt csatlakoztatja a buszt a 
töltőpontra. Ezt követően a buszmegállóban kialakított 600 
kilowattos töltő 15 másodpercig tölti a jármű fedélzeti akku-
mulátorait. A vonal végállomásán már csupán 4-5 percre van 
szükség ahhoz, hogy az akkumulátorokat teljes kapacitásukig 
feltöltsék. Az e-buszokhoz nincs szükség légvezetékre. Ezek a 
halk és emissziómentes tömegközlekedési megoldást kínáló 
járművek reális alternatívát kínálnak a dízelüzemű autóbu-
szokkal szemben, és követendő modellt jelentenek a jövő 
városi közlekedése számára is.

A kiépítésre kerülő ABB Ability Network Manager SCADA 
rendszer fogja felügyelni és vezérelni a töltőállomásokat és 
az e-buszokat kiszolgáló villamosenergia-hálózatot, így se-
gítségével a közlekedési vállalat maximalizálni tudja majd a 
járművek rendelkezésre állását és az üzemi hatékonyságot. 
A SCADA rendszert összekapcsolják az ABB Ability Ellipse 

Az ABB vezérlőrendszere 
és szoftvere optimalizálja 

az elektromos buszok 
üzemeltetését  



ElőzményEk                                                                                            

2016. október 2-án Erdő Péter bíboros felszentelte a gazdag-
réti Szent Angyalok Plébánia templomát.

„Erdő Péter a szertartáson felidézte: az 1980-as években, 
amikor felépült és benépesedett a gazdagréti lakótelep, még 
nem emelhettek templomot. Lipp László akkori kelenföldi 
káplán azonban „beleszeretett a gondolatba, hogy templo-
mot építsen ebben a festői környezetben”. Az épület alap-
kövét 1990. március 30-án Paskai László bíboros, esztergomi 
érsek tette le.

Erdő Péter homíliájában azért imádkozott, hogy az új temp-
lom „felemelje az ide belépők lelkét és szellemét” az „Istennel 
való találkozás magasságáig”, hiszen ez az a cél, amelyre az 
ember élete irányul. „Ezért olyan nagyszerű – tette hozzá, 
hogy a templom messziről is látható, és a lakótelep szürkesé-
géből kiemelkedve az ég felé mutat.”

A plébániától kapott tájékoztató szerint a templomépítés 
1994-ben kezdődött Koppányi Imre tervei alapján. Lipp Lász-
ló olyan épületegyüttest álmodott meg, amelyben a szakrális 
funkció mellett kulturális, közösségi terek is helyet kapnak. A 
félig elkészült épületet 2002-ben Paskai László áldotta meg, 
és azóta használja is a közösség.

Lipp László 2009 augusztusában bekövetkezett halála után 
a templomépítést a jelenlegi (tulajdonképpeni első, mert ko-

Az 1994-ben kezdődő templomépítés – amely hosszú 
ideig sivár körülmények között működött – 2016-ra 
egy jelentős kormányzati támogatásnak köszönhetően 
részben komplexen elkészült. A templom részére lehe-
tőség nyílt a szakrális igények figyelembevételével egy 
korszerű világítás tervezésére.

A világítást a funkcióknak megfelelő, a belsőépí-
tésszel történt egyeztetés szerint energiatakarékos 
fényforrásokkal, sok helyen lED-es 
világítással terveztük, amely jelen-
tős energia-megtakarítással jár. A 
templomtér megvilágításának épí-
tészeti elvárása volt, hogy a világító-
testeket lehetőleg rejtetten helyez-
zük el a szerkezettervezővel egyez-
tetetten. A fa födémszerkezetnél 
értelemszerűen olyan lámpatestek 
fényvetők elhelyezése volt célszerű, 
amelyek minél kisebb teljesítmény-
nyel biztosítják a megfelelő világí-
tást. A világítás tervezésénél figye-
lembe kellett venni, hogy templom 
más rendezvényeknek is ad helyet: 
például hangversenyek részére is, 
amelyek megvilágítására szintén 
lED fényvetőket terveztünk. 

The construction of the church started 
in 1994, and after long periods of dif-
ficulties mainly due to financial con-
cerns, it was – for the most part – finally 
completed in 2016 when a substan-
tial amount of government support 
became available. This also gave the 
church the opportunity to design and 
implement a contemporary lighting 
system while also taking into account 
the requirements of sacral spaces.

We have designed the lighting – re-
specting the functions of the spaces, 
and in agreement with the interior 
designer – using mostly energy-saving 
LED light sources, resulting in substan-
tial reduction in energy consumption. 
One principal architectural goal for 
the illumination of the church spaces 
was to conceal the light sources as 
much as possible, coordinating their 
placement with the structural designer. For wooden ceil-
ing structures, our preference was of course to select lu-
minaires providing the desired light output with the least 
possible heat emission. When planning the lighting, we 
had to take into account that the church would also host 
other types of events, such as concerts, which we have opt-
ed to illuminate with LED lighting as well. 

Gazdagréti Szent Angyalok 
templom világítási 

berendezés

Papp Gergely

Világítástechnika
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1. ábra A templom alaprajza



Világítási bErEnDEzés                                                                

Az általános bevezető után most csak a templomtér világítá-
sának ismertetésére fektetném a hangsúlyt.

A világítást a funkciónak megfelelő, a belsőépítésszel 
történt egyeztetés szerint energiatakarékos fényforrások-
kal, sok helyen LED-es világítással terveztük, amely jelentős 
energiamegtakarítással jár.

A templomtér megvilágításának építészeti elvárása volt, 
hogy a világítótesteket lehetőleg rejtetten helyezzük el a 
szerkezettervezővel egyeztetetten. A fa födémszerkezetnél 
értelemszerűen olyan lámpatestek, fényvetők elhelyezése 
volt célszerű, amelyek minél kisebb teljesítménnyel bizto-
sítják a megfelelő világítást. Ezek a tényezők vezettek oda, 
hogy a LED-es világítást választottuk. (2. ábra a templom 
metszeti képe)

A LED fényvetők kiválasztásánál (2013) fontos tényező volt 
a hosszú élettartam és jó minőség, ezért egy, a Donkó Tamás 
által tervezett magyar gyártású fényvetőre esett a választás. 
Az építkezés idejére (2015) már LED-es fényvetők készültek 
jó minőségben sorozatgyártással is, így a költségtényezők 
figyelembevételével a kivitelező (Swietelsky) hasonló tulaj-
donságú Siemens fényvetőket épített be.

Mint a templomtér, úgy a szentély világítását is LED fényve-
tőkkel terveztük. A fényvetők világítástechnikai számítását, a 
fényvetők beállításának értékeit DIALux programmal végez-
tük. (3. ábra a számítás részlete Dialux) 

Az általános világítást biztosító LED fényvetőket csoporto-
san dimmelni lehet, így a szertartásnak megfelelő világítás 
biztosítható. A kiemelt személyek, szertartásvezetők megvilá-
gítását 15 fokos LED fényvetők biztosítják. A LED fényvetők a 
felső járdaszerkezeten vannak takartan elhelyezve úgy, hogy 
két irányban állíthatók. Mivel a járdaszerkezet megközelíthe-

tő és járható, itt lehet elvégezni 
a fényvetők optimális beállítá-
sát (karbantartását).

A világítás tervezésénél fi-
gyelembe kellett venni, hogy a 
templom más rendezvények-
nek is ad helyet. Így hangverse-
nyek részére is, ahol a zenekar 
a szentély és templomtér első 
üléssora között helyezkedik el. 
Ezért ennek a térnek a zenekar 
megvilágítására szintén LED 
fényvetőket terveztünk.

A templomtér megvilágításá-
nál a mise idejére olyan megvi-
lágításra van szükség, ami biz-
tosítja a résztvevőknek az ének-
könyv olvasását, azonban egy 
zenekari előadásnál lehetővé 
kell tenni a nézőtér világításá-
nak dimmelését és a zenekar ki-
emelését, a kották láthatóságát.

Az oldalfali boltíves festett 
üvegablakok között függőle-
gesen felfutó fából készült sáv 
megtöri az oldalfal sivárságát 
és hangulatában illeszkedik 
a beltér többi fából készült 
eleméhez. A két oldalán felfu-
tó LED csík világítás szakrális 
hangulatot ad a templomtér-
nek.

rábban nem volt plébánia a templomban) plébános, Szeder-
kényi Károly folytatta. Az építkezés több évnyi szünet után 
2013-ban vett újabb lendületet, amikor a közösség egymilli-
árd forintos kormányzati támogatást kapott az épületkomp-
lexum befejezésére. Az újabb építkezés során a templom déli 
és északi, valamint az utcai oldalán kisebb méretű, közösségi 
tereket biztosító épületszárnyakat építettek, nyitott pergo-
lával. Megtörtént továbbá a templomtér teljes szigetelése, a 
padló és a fal burkolása.

A templomhajó lépcsőzetes elrendezésű, amfiteátrum jel-
legű, bükkfa padsorai az erdélyi Sepsiszentgyörgyön készül-
tek, és összesen 450 ülőhelyet biztosítanak. (1. ábra a temp-
lom alaprajza)

A templom oltárképe a szlovén származású, világhírű jezsu-
ita mozaikművész, Marko Ivan Rupnik alkotása, akinek művei 
a világ jelentősebb zarándokhelyeit, így Lourdes-ot, Fatimát, 
valamint a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely sza-
badtéri oltárát is ékesítik. A római Centro Aletti műhelyében 
előkészített mozaikokat májusban a művész húsz tanítványá-
val helyezte el Gazdagréten. Forrás MTI

2018-ban folytatódik az elmaradt kiszolgáló épületrészek 
kivitelezésének befejezése.

Építész: Koppányi Imre, Koppányi Péter 
Belsőépítészet: Schnopper Zsuzsanna, Bakonyiné Ágnes 
Statika: Főző Károly 
Gépészet: Főző András 
Elektromos terv: Papp Gergely

Jelenlegi fázisban a részben üveg, részben napelem borítá-
sú, 50-66 m-es lifttel megközelíthető, kilátóval tervezett acél-
tornyok elmaradtak, bizonyos közösségi részek átrendeződ-
tek, elmaradtak az eredeti elképzeléshez képest. Az építész 
és sokan mások reménye szerint, ha a források rendelkezésre 
állnak majd, a tornyok is megvalósulhatnak. 
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2. ábra A templom metszeti képe

2. ábra A templom metszete



Áramkörökként a világítás a 
vezérlőszekrénytől mind a három 
térben kézzel bekapcsolható (VV9, 
…), és a dimmelhető lámpatestek-
nél a fényáram beállítható, a szer-
tartás (hangverseny) igényeinek 
megfelelően.

A szertartásnak megfelelő beál-
lítás után a kézi beállítást le lehet-
kell kapcsolni és elő lehet készíteni 
a programozó kapcsolók (PVV9, …) 
bekapcsolásával a szertartásnak 
megfelelő világítást.

Ez a rendszerkialakítás meg-
könnyíti a legtöbbször használt 
szertartás, a mise világításának a 
bekapcsolását, amelyet a miséző 
pap – az atya – is el tud végezni 
a programozott rendszer három 
kapcsolójának „Programozott 
(Szentély, Templom, Bejáratok)” 
bekapcsolásával.

EnErgiAEllátás                                                                                 

Az alelosztókról ellátott helyiség-
csoportoknál az elosztó kap egy 
állandó üzemű és egy inverteres 
betáplálást.

Az inverterről működik a szük-
ségvilágítás, amely lehetővé teszi 
a bejárást, az elosztó megközelí-
tését, 

a hűtőgépek, a gyengeáram -	
által kért biztonsági berende-
zések, az öntöltős törpefeszült-
ségű akkumulátoros irányfény 
lámpák, lehetővé téve az épü-
letrész elhagyását.

A kék fények a bejárati előterekben a jegyszedők, szerve--	
zők részére biztosítanak tájékozódást, biztosítva a bejutást 
a későn érkezők részére, amelyeket bizonyos előadások 
esetén a vezérlőből lehet kapcsolni (a kivitelezés során a 
megegyezés szerint elmaradt).
Ezzel a megoldással az épületrészek használaton kívül, ál-

landó üzemű hálózatról a helyi főkapcsolóval lekapcsolható-
ak. Ezzel energiamegtakarítás érhető el, mivel a véletlensze-
rűen bekapcsolva hagyott készülékek is így kikapcsolhatók 
lesznek.

A világítástechnikai számítást Donkó Tamás segítségével 
DIALux programmal végeztük. A teljes számítást nem tudjuk 
itt a cikkben közölni, de ennek egy részletét mellékeljük. A 
vertikális számítási értékek valószínűsítik a horizontális meg-
felelőségét, amit a teljes számítás igazol.

A karzatra, ahol az énekkar kap helyet – a későbbiekben 
elhelyezhető két szélső oldali színháztechnikai fényvetőkkel 
együtt –, a kottaolvasáshoz megfelelő világítást terveztünk. A 
színháztechnikai lámpák részére csak a csövezés és vezetéke-
zés készült el, mivel a színháztechnikai fényvetőkre költségek 
nem álltak a rendelkezésre. A karzat alatt két szélső és egy kö-
zépső bejárat található. A két szélső bejárat között elhelyezett 
ikonokat LED spot lámpákkal világítjuk meg, amely szintén 
szakrális hangulatot ad ennek a térrésznek. Két szélső oldalon 
gyóntató került kialakításra, ehhez az alkalomhoz megfelelő 
világítással.

Természetesen az első ütemű (2015) kivitelezésnél a 
költségtényezők miatt elmaradt berendezéseket a máso-
dik ütemnél (2018) pótolni fogják, így biztosítva a végleges 
komplexitást.

A templomtér, szentély és a templomtérbejárat világítá-
sának az áramkörei a földszinti elosztó (EfszAm) szekrénytől 
kerültek ellátásra, vezérelni pedig a sekrestyében elhelyezett 
vezérlőtábláról lehetséges. Itt végezhető a LED fényvetők 
dimmelése is. A dimmelt fényvetőkhöz az energiaellátási ká-
belek mellett vezérlőkábelek is lefektetésre kerültek.

A rendelkezésre álló költségek figyelembevételével egy-
szerű vezérlési rendszert terveztünk. 

A templom kiszolgálását három térre osztottuk:
– szentély,
– templom,
– bejáratok

Papp Gergely
okl. villamosmérnök
gigo.papp@gmail.com
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3. ábra A számítás részlete



Ebben az évben a magyar HeatVentors nyerte meg 
az innovatív energetikai fejlesztésekkel foglalkozó 
startupok számára meghirdetett nemzetközi meg-
mérettetés, a PowerUp! verseny döntőjét, melyet 
budapesten tartottak meg. 

A Farkas Rita és Andrássy Zoltán által képviselt vállal-
kozás egy olyan innovatív, fázisváltós hőtárolási meg-
oldást mutatott be, amellyel  kilencven százalékkal ki-
sebb tárolókban és húsz-negyven százalékkal kevesebb 
energiaráfordítással tudják ugyanazt a tárolást biztosí-
tani, mint a vizes tárolók, ráadásul mindezt fél és két év 
közti megtérülési időszak mellett. A technológia fűtési-, 
fagyasztó-és megújuló-rendszerekhez, valamint nap-
hőerőművekhez is használható. A HeatVentors az első 
helyezéssel járó 20.000 eurós nyeremény mellett lehe-
tőséget kapott arra is, hogy részt vegyen az InnoEnergy 
Highway® támogató programjában. 

“A győztes csapat, a HeatVentors választ ad az ener-
gia ipar egyik legnagyobb kihívására: az új és hatékony 
energiatárolás megteremtésére.„- fejtette ki Łukasz 
Świercz az InnoEnergy közép-európai üzletfejlesztési 
ügyintézője, a zsűri elnöke.

A második díjat a vele együtt járó 10.000 euróval a 
máltai FLASC vehette át. A startup képviselői olyan 
megoldást mutattak be a budapesti döntőn, amely 
a sűrített levegő és víznyomás segítségével tárolja a 
megtermelt energiát. Az 5000 euróval díjazott har-
madik helyezett a csehországi VIA ALTA lett, amelynek 
alapítói azt tűzték ki célul, hogy az általuk kifejlesztett 
technológiával a biológiailag lebomló hulladékokból 
állítanak elő bioüzemanyagot.

A budapesti nagydöntő során 12 startup mutathatta 
be megoldásait a zsűri, a befektetők és a média képvi-
selői előtt. Ők voltak azok, akik korábban megnyerték 
a regionális döntőket Magyarország, Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Litvánia, Lettország, 
Észtország, Románia, Bulgária, Horvátország és Gö-
rögország területén. A döntősöket 24 közép-európai 
ország 158 olyan csapata közül választották ki, akik be-
neveztek a versenyre. A tét igazán magas volt, mert a 
Highway® támogató program Európa tiszta energiával 
foglalkozó szektorának egyik legrangosabb kezdemé-
nyezése.

„Aktívan segítünk – ellenőrizzük az üzleti modellt, 
és azt, hogy a cégnek szüksége van-e értékesítőkre. 
Megpróbálunk nem közbeavatkozni, hanem olyan 
megoldásokat kívánunk bemutatni, amelyek nyitott 
ajtókhoz vezetnek, továbbá Európa-szerte hozzáférést 

biztosítunk üzleti és egyetemi partnereinkhez egy-
aránt. Ez a PowerUp! verseny legfőbb célja.” – hang-
súlyozta Jakub Miler, az InnoEnergy közép-európai 
ügyvezető igazgatója, a verseny szervezője.

A Highway® programban való részvételi lehetőséget 
garantáló Wild Card különdíjat a Mebius nyerte el, az 
InnoEnergy nemzetközi partnerétől, a MOL-csoporttól. 

„Az ambiciózus, 2030-as stratégiánk a technológia 
vívmányaira és a környezettudatosság kombinációjára 
épül, az új fogyasztói szokások pedig teljesen meg fog-
ják változtatni az olaj- és gázipart. Mi, a MOL-csoportnál 
válaszul a kihívásokra a nyílt innovációs kultúrát támo-
gatjuk, így a startup ökoszisztéma elérése egy hatal-
mas lépés számunkra. Örülünk, hogy a MOL-csoport 
a PowerUp! verseny főtámogatója lehet, és hogy lát-
hattuk mennyi inspiráló ötlet valósul meg régiónkban. 
Ezúton szeretnék gratulálni a résztvevőknek és a győz-
teseknek, sok sikert kívánok nekik a jövőben. ” – mond-
ta Winkler Zsolt a MOL-csoport Open Innovation HUB 
vezetője.

Ami a PowerUp! versenyt igazán kiemeli a többi 
startup vállalkozás számára létrehozott verseny közül, 
az maga a Bootcamp. Ennek köszönhetően közvetlenül 
a nagydöntő előtt a továbbjutók egy kétnapos rendez-
vényen vehettek részt, amelyen pontosíthatták üzleti 
modelljeiket, és prezentációs készségüket is tovább 
fejleszthették. A coachok és a mentorok Közép-Európa 
üzleti tréningekkel foglalkozó szakemberei közül kerül-
tek ki, köztük az észt Gleb Maltsevvel, a lengyel Rafał 
Szczepanikkal és a görög Costas Troulosszal.

„A Bootcamp workshopjai lehetővé tették számunk-
ra, hogy újraértelmezzük az üzleti valóságot, ami rend-
kívül értékes tapasztalat volt. Büszkék vagyunk a győze-
lemre és most – jobban, mint eddig bármikor – hiszek 
abban, hogy nagyszerű üzleti lehetőségek előtt állunk.” 
– mondta Andrássy Zoltán, a győztes HeatVentors kép-
viseletében.

A közönség az eseményen meghallgathatta Jonas 
Kjellberg előadását is, aki amellett, hogy a Skype egyik 
társalapítója, jelenleg kockázati tőke-befektetéssel fog-
lalkozik. 
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Hírek

Power UP!

Dr. Kovács Attila
Haddad Richard
Dr. Istók Róbert
Csuti Péter
Dr. Ábrahám György
Dr. Majoros András prof. emeritus
Dr. Wenczel Klára
Dr. Madarász György Attila

Köszönjük lektorainknak 
az egész éves munkájukat



A Vtt 2017-ben meghirdetett Pro lumine Pályázatán 
a Pro lumine díj jelöltje címet nyerte a FinA smart City 
pályázat. A pályamű bemutatásáról szól e cikk.

A smArt Világítás                                                                             

A változó, felgyorsuló világban minden nap új és új megol-
dást kell keresni. Technológiai fejlesztések segítenek abban, 
hogy kérdéseinkre egyre precízebb válaszok szülessenek. A 
VÁROS pezseg, információt közöl és tárol, elemez, következ-
tetéseket von le és rohamos tempóban halad előre.

Világítási szakemberek is egyre gyakrabban találkoznak a 
jelenséggel: smArt City, az OkOs VárOs.

Gyakran így csupa nagybetűvel! El is gondolkodunk azon, 
mitől válik okossá egy csapásra a város, amiben élünk. Eddig 
nem volt OKOS? Csak ösztönösen fejlődött, irányítás és ter-
vezés nélkül?

Nem, nem erről van szó! 
A városi terek, köz- és magánépületek, a természetközeli 
helyek, mind közterületekre felfűzhető hálózatot alkotnak. 
A közterületek, parkok, közlekedési területek a városi élet 
színterei, ahol közösségi funkciók és szolgáltatások foglalják 
el helyüket. Mivel ezeken a csatornákon keresztül áramlik a 
mindennapi élet, a FÉNY, mint a tájékozódást lehetővé tevő 
közeg, éjszaka nélkülözhetetlen. Információval tölti be a tere-
ket, a látást, mint az egyik legfontosabb érzékelést teszi lehe-
tővé, ezért önmagában is „okosítja” a várost. 

A közvilágítás alapinfrastruktúrája lesz a jövőben – vagy 
már jelenleg is annak mondható – mindennemű OKOS VÁROS 
modellnek. Ezt a tényt ismerték fel a 2017 FINA Vizes Világbaj-
nokság beruházásait előkészítő szakemberek. Elhatározás szü-
letett, hogy a Dagály egykori területén a sportesemények ide-
jére olyan megoldást kell megvalósítani, ami a világversenyre 
érkező tömegeket irányítani képes okos környezetben. 

A TUNGSRAM-Schréder Zrt. számára megtiszteltetés, hogy 
Budapesten elsőként vehetett részt olyan komplex kivitelezé-
si folyamatban gyártóként, ahol a világítási feladatokon felül 
egyéb OKOS funkciót is ellátó berendezéseket telepítettek. 
Mérnökeink azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb világítási 
megoldást, a városi kérdésekre pontos választ tudjunk adni. A 

Shuffle világítóberendezés fejlesztése során azon volt a hang-
súly, hogy sokféle módon variálható – térvilágítás, kiemelő 
világítás, díszvilágítás, hangszóró tájékoztatásra és zenére, 
zárt láncú kamerás rendszer, Wi-Fi, elektromosautó-töltő –, 
modern formavilágú berendezés szülessen. 

A 2017 FINA Vizes Világbajnokság kapcsán berendezéseink 
Wi-Fi-fejegységgel, kamerával és információs világítógyűrű-
vel kerültek telepítésre, moduláris kialakításuknak megfele-
lően lehetőséget biztosítva arra is, hogy később egyéb extra 
funkciókkal is kiegészüljenek. 

Összesen mintegy 160 fénypont hirdeti már Budapesten, a 
JÖVő ElkEzDőDÖtt!

Alkalmazott berendezés: 
SHUFFLE, világítás okosan
A különböző energiaoszlo-
pok hasznos tulajdonságait 
ötvözve egyszerre többféle 
szolgáltatás is integrálható 
egy Shuffle oszlopba. Min-
den modul előszerelten kerül 
szállításra. A gyorscsatlako-
zók és az üzembiztos rögzítő 
rendszer garantálja az egy-
szerű és gyors helyszíni tele-
pítést. A kábelezés – legyen 
szó akár az áramellátásról, 
internet-hozzáférésről, hang-
technikáról vagy egyéb más 
integrált rendszerről – mindig 
speciális csatlakozódobozba 
érkezik az oszlop tetejére. A 
hálózati vezetékek, biztosítók 
és az elkülönített csatlakozók 
hozzáférhetősége külön ajtó-

FINA SMART CITY – 
Pro Lumine Innovatív 

Világítás Pályázat

Győri Benjámin, Kanalas Tibor, Séllei Zsolt
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val biztosított. A smart designnak köszönhetően a modulokat 
a telepítés során nem kell megnyitni. A berendezés tervezé-
se során az ún. PLUG & PLAY filozófia érvényesült, mely által, 
mint korábban említésre került, számos alkalmazási feladat 
látható el egy időben. 

A berendezés által megvalósítható világítási alapfunkciók, 
mint a tér-, út- és díszvilágítást jelentő megoldásokon túlmu-
tatóan a WiFi hotspot, a CCTV, a hangosítás, az elektromosau-
tó-töltő és a világító gyűrű SMART opciókkal egészíthetők ki.

A tErVEzés tárgyát kéPEző szAkAsz                                                                          

A volt Dagály fürdő körüli terület, a Népfürdő utca – Vizafogó 
utca kereszteződésétől az Árpád hídig, illetve a Margit híd felé 
összeköttetésben a meglévő sétánnyal alkotja a teljes területet.

A Duna Aréna környezetének és a hozzá vezető gyalogos 
és kerékpáros forgalmú közterületek világítási kialakítása volt 
a feladat. Ezen belül a korszerűsítési munkálatokat megelő-
zően a parti sétány területén nem volt kiépített közvilágítási 
hálózat, így a megvalósulás során ennek újonnani kiépítése 
is cél volt.

VilágítástECHnikAi tErVEzés                                                 

A tervezési terület (parti sétány) gyalogos közlekedési felüle-
tei a kapott adatok alapján és az MSZ EN 13201:2004 Útvilágí-
tás című szabvány szerint az E2 világítási helyzetbe, ezen be-
lül az S4 világítási osztályba sorolhatók. Ennek megfelelően 
legalább 5 lx átlagos megvilágítást és legalább 1 lx minimális 
megvilágítási értéket volt szükséges biztosítani az érintett 
területeken.

A komplett berendezés fénypontmagassága 4,8 m magas-
ságban került meghatározásra, hogy lehetőleg kis oszlopok 
létesülhessenek. A Budapesti Világítási Mesterterv kritériu-
mainak megfelelően meleg fehér (3000 K) korrelált színhő-
mérsékletű fényforrásokra volt szükség, emellett a fényszeny-
nyezés minimalizálása érdekében az ULOR értékét 3% alatt 
kellett tartani.

Ezen követelményeknek megfelelve tipikusan 25 m osz-
tástávolságra elhelyezett 46 W elszámolási teljesítményű 
és kb. 3500 lm összfényáramú SHUFFLE 360 közvilágítási 
lámpafejek kerültek kiválasztásra. A világítástechnikai mé-
retezés látványképe és a megvilágítás eloszlása az ábrán 
látható.

ElEktrOmOs tErVEzés                                                                      

Mint korábban ismertetésre került, a SHUFFLE berende-
zésnek a közvilágítási betáplálási kábelek fogadásán túl a 
0–24 órás elektromos betáplálás és egyéb kommunikációs 
kisfeszültségű kábelek fogadására is képesnek kellett lennie. 
A következő alapozási terven és megvalósulási fotón látható, 
hogy több védőcső is beépítésre került az összes oszlop kap-
csán, amelyekkel biztosítható a jövőbeli funkcionális bővítés, 
hogy további smart funkciók is integrálhatók legyenek átala-
kítás nélkül. Az árvíz által veszélyeztetett területekre pedig 
2700 mm magas védőcsövezés került kiépítésre, ennek meg-
felelő magasságban elhelyezett bekötődobozokkal.

A projekt célkitűzése volt, hogy több SMART funkcióval 
is rendelkezzenek már a berendezések, és a közeljövőben a 
funkcionalitás tovább bővülhessen úgy, hogy a berendezé-
sek megtarthassák eredeti formájukat.

Világítástechnika
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A világítástechnikai méretezés látványképe és a megvilágítás eloszlása

Világítástechnikai méretezés eredményei:

Számítási terület

Horizontális megvilágítás

Em átlagos 
megvilágítás 
karbantartási 

értéke, lx

Emin megvilágítás 
legkisebb értéke, lx

Parti sétány 7,8 3,9

Világítástechnika

Kanalas Tibor
kanalas.t@schreder.com

Győri Benjámin

Séllei Zsolt



Kellemes, nyáreleji időben, május 18-20-án tartotta a MEE 
Világítástechnikai Társasága Mezőkövesd – Zsórifürdőn 
szokásos közvilágítási ankétját. A több mint száz részt-
vevő, az első nap délután kezdődő programban a PrO 
lUminE innOVAtíV Világítás tErVEzésE DíJ 2016 
pályázóitól meghallgatta benyújtott anyaguk ismertető-
jét. A pályázatra beérkezett anyagok közül, három munka 
nyerte el a bíráló bizottság tetszését. Elsőként a Be-light 
Kft csapata mutatta be: A DUNA ARÉNA vezérelt épület-
homlokzati világítása c. pályaművét.. A következő pályázó 
a BDK Kft. csapata volt, aki a Rákóczi–híd világítás felújítá-
sát mutatta be. Nagy kihívás volt olyan megoldást találni, 
amely látványban az eredeti, kivitelében pedig merőben 
új, korszerű megoldást jelent. A Tungsram-Schréder Zrt. 
pályázata FINA SMART CITY címen ugyancsak a vizes vi-
lágbajnoksághoz kapcsolódó okos gyalogút világítási be-
rendezését mutatta be. A pályázatok végső értékelését a 
hallgatóság szavazatai is befolyásolták, mivel a végered-
mény 50%-t tette ki a hallgatóság szavazata. Az „Év világí-
tástervezője” címet jelentő Pro Lumine Innovatív világítás 
tervezője díjat a BDK nyerte el, a másik két pályázat Pro 
Lumine Innovatív világítási díj 2016 jelöltje oklevelet ka-

pott.
A következő szekcióban kerekasztal beszélgetésre ke-

rült sor. A LED-es világításokat üzemeltető cégek képvise-
lői kaptak felkérést, hogy adjanak tájékoztatást, vitassák 
meg egymással és a konferencia résztvevőivel a LED-es 
világítási rendszerek üzemeltetése során szerzett tapasz-
talataikat. Rengeteg kérdés merült fel a beszélgetés során, 
melyekre az egész szakma várja a válaszokat. Az kiderült, 
hogy ezeknek a berendezéseknek az üzemeltetése egé-
szen más feltételeket támaszt, mint az eddig üzemeltetett 
lámpatesteké. Sokkal szélesebb pótalkatrész termékkör, 
precízebb nyilvántartás szükséges a fenntartáshoz. A LED 
lámpatestek alkatrészeinek tipizálását tartanák szüksé-
gesnek a csereszabatossághoz. Azt csak halkan jegyezném 

meg, hogy nem ebbe az irányba tart a fejlődés, szinte 
minden világítási feladatra kialakítható könnyedén lám-
patest, és nem elsődleges szempont, a javíthatóság. A 
résztvevők tapasztalata is az, hogy a LED-ek élettartamát 
jelentő, kezdeti üzemeltetési időben a meghibásodás ki-
csi. Minden esetre sok nyitott, megválaszolatlan kérdés 
halmozódik, melyekre a tapasztalat és a szakmai fejlődés 
adja meg a választ. Abban mindenki egyet értett, szükség 
van arra, hogy a tapasztalatokat megosszuk, és azok alap-
ján az alkalmazás irányelveit folyamatosan adjuk közre. A 

nap fáradalmait sokan a wellness programmal és e köz-
ben baráti, szakmai beszélgetéssel lazították.

A második nap első szekciójának kínálata, igazi bőségtál 
volt. Kezdve a balatonakaratyai világításkorszerűsítéssel, 
amely megalapozza az okos város közterületi informati-
kai rendszerének kiépítését. A felszerelt LED közvilágítási 
lámpatestek egymással és a vezérlésükre szolgáló rend-
szerrel kétoldalú kommunikációra képesek. Így egyedi-
leg és csoportosan szabályozható tetszőleges módon a 
fényáramuk, ki és bekapcsolásuk. A rendszer tíz szenzor 
jeleinek fogadására és feldolgozására képessé tehető. A 
kérdések nyomán az előadó arra is rávilágított, hogy a tág 
lehetőség nem azt jelenti, hogy a közvilágítás alapvető 
céljait – köz- és vagyonbiztonság – szem elől lehessen 
téveszteni. Ennek hangsúlyozása különösen aktuális, hi-
szen konferenciánk csatlakozott a közlekedési kultúra 
napja rendezvénysorozatához. A közterületek megfelelő, 
szabványos megvilágítása 
hozzájárul a biztonságo-
sabb közlekedéshez.

Igazán illetékes előadó 
szólt a közvilágítás jogi 
szabályozásának helyzeté-
ről, amely nem nevezhető 
kiforrottnak. A társasá-
gunk is évek óta szorgal-
mazza, hogy a hatályon kí-
vül helyezett közvilágítási 
rendelet helyett szülessen 
új szabályozás. Ezt most 
megerősítette a felhaszná-
lói oldal igénye is. 

Meglepő és érdekes 
előadást halhatunk a 
fényszennyezés hatása az 
élővilágra címen. Csilla-

Beszámoló a XLVIII. 
Közvilágítási Ankétról

Szekeres Sándor
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A Pro Lumine díj átadása

Kerekasztal beszélgetés

A környezet védelméről 
– az előadó



gász szempontok is érintették már e témakört, de most 
igazi környezetvédő olyan részleteket árult el az élővilág 
és a mesterséges világítás témában, hogy elámultunk. 
Néhány olyan apró lépést megtéve, mely esetleg kényel-
metlenséget okozhat az embereknek, viszont sok millió 
élőlény életben maradását, fajuknak kipusztulását előz-
heti meg. Ez az előadás rávilágított, hogy egészen távoli-
nak tűnő tudományok képviselőivel is szükséges és érde-
mes kapcsolatot teremteni. 

Két egymást követő a gyakorlatban hasznosítható tu-
dományos előadással gazdagították a programot a veszp-
rémi egyetem kutatói. 
Az egyik a goniométeres 
mérések reprodukálható-
ságáról szólt, a másik egy 
eddig elhanyagolt kérdést, 
a LED lámpák bekapcsolási 
tranzienseinek vizsgálatát 
célozta. 

Az ebéd utáni szekció is 
sokak érdeklődésére tar-
tott számot, annak ellené-
re, hogy a szabványok nem 
szokták lázba hozni a nagy-
érdemű közönséget. A most 
megjelenő új Útvilágítás 
szabvány, melynek részle-
tes ismertető fórumát júni-
us 8-án tartja az MSZT, már 
most is nagy érdeklődést 
váltott ki. Nem csoda, hi-
szen teljesen új szempont-
ok szerint kell a tervezést 
és a méréseket is végezni. 
A szabvány megjelenése 
és bevezetése a Társasá-
gunkra is sok feladatot ró. 
A szabvány szerkezetének 
ismertetése után következő 
előadás a változásokat foglalta össze. 

Nagy érdeklődés kísérte az országban elkészül második 
világítási Mester Tervet, mely Budapest után Szeged város 
számára is hosszú távra rendszerbe foglalja a közvilágítás 
fejlesztésének alapelveit.

Felelevenítettük a korábbi ankétok közösség építő fa-
kultatív programját. Ennek keretében Egerben pinceláto-

gatáson borkóstolóval egybekötött jó hangulatú vacso-
rán vettünk részt. Rendezvényszervező házigazdánk, még 
tangóharmonika tudását is megcsillogtatta. 

A záró szombat délelőtt a Mátrai Erőmű gigantikus 
létesítményét látogattuk meg. A második legnagyobb 
alaperőművünk történetét és működését ismertető video 
megnézése után, a létesítmény épületei és berendezései 
mellett sétálva, törpéknek érezhettük magunkat. A látot-
tak meggyőztek bennünket arról, hogy a környezet vé-
delmét alapértéknek tekintik.

Világítástechnika
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100 éve adták ki 
Boleman Géza 

Elektrotechnika tankönyvét

A cikk Boleman Géza Elektrotechnika című tanköny-
ve kiadásának 100. évfordulójára készült. Nem ez 
az első magyar nyelvű elektrotechnikai témájú tan-
könyv. Elektrotechnika című könyveket a Magyar Mér-
nök- és Építész-Egylet már 1893-ban adott ki, illetve 
Straub Sándornak jelent meg Gyakorlati elektrotech-
nika c. könyve 1895-ben [1], amellyel elsősorban a 
felsőipariskola tanulóinak, illetve az iparmúzeumban 
szervezett elektrotechnika tanfolyam résztvevőinek 
adott értékes ismereteket. Az első kemény borítású 
felsőoktatási tankönyv azonban tudomásom szerint 
Boleman Gézáé, amelyet Selmecbányán adtak ki 1917-
ben. A cikk megírásánál elkerülhetetlen Boleman Géza 
személyének, munkásságának és életpályájának a rö-
vid bemutatása, amelyhez nagy segítséget nyújtottak 
a szakirodalomban megtalálható források.

This paper was written to the 100th anniversary of the 
publication of the book Electrical Engineering written 
by Géza Boleman. This was not the first textbook 
on electrical engineering in Hungarian language. In 
1893 Electrotechnics books were published by the 
Hungarian Engineers and Architects' Association, and 
the book Practical Electrotechnics written by Sándor 
Straub appeared in 1895 [1], which provided valuable 
knowledge to students of the higher industrial secondary 
school and the electrotechnics course organized by the 
Museum of Industry. The first hardcover high school 
textbook, according to my knowledge, belongs to 
Boleman Géza and it was published in Banska Stiavnica 
in 1917. When writing this paper, it is inevitable the short 
presentation of Géza Boleman's personality, work and 
career. Preparation of this article was largely helped by 
the sources listed in the References.

1. BEVEZETÉS                                                                                        

A selmecbányai „Akadémiát” 1904-ben átszervezték. Új 
neve a Bányászati és Erdészeti Főiskola lett. Ekkor alapí-
tották meg a Fizika-Elektrotechnika Tanszéket [2], amely-
nek első tanszékvezetője Boleman Géza volt. Többször 
végighallgatta a bányász- és erdészhallgatók szaktárgyi 
előadásait és így választotta ki, hogy milyen elektrotech-
nikai ismeretekre van szükségük a hallgatóknak. Össze-
gyűjtött tapasztalatai alapján készítette el Elektrotechnika 
tankönyvét, amelyet száz éve adtak ki Selmecbányán, és 
tudomásom szerint az első magyar nyelvű, kemény borítá-
sú felsőoktatási tankönyv ebben a témában. Az első elekt-
rotechnika témájú könyvek Straub Sándor nevéhez fűződ-
nek, aki társszerzője a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
által 1893-ban kiadott Elektrotechnika című könyveknek, 
illetve szerzője a Pallas Kiadó által 1895-ben kiadott Gya-
korlati elektrotechnika c. kemény borítású könyvnek, amely 
elsősorban a felsőipariskola tanulóinak és az iparmúzeum 
által szervezett elektrotechnika tanfolyam résztvevőinek 
nyújtott értékes szakmai ismereteket [1].

2. BOLEMAN GÉZA                                                                                    

Ki is volt Boleman Géza?
Simonyi Károly mérnök, 

fizikus, Kossuth-díjas egyete-
mi tanár, az első magyar ré-
szecskegyorsító megépítője 
a következőképpen nyilatko-
zott a Boleman Gézával tör-
tént találkozásáról, amikor 
a Soproni Műszaki Egyetem 
Fizika-Elektrotechnika Tan-
szék vezetőjévé nevezték 
ki [4] (az „Akadémiát” előbb 
Sopronba, majd Miskolcra 
„helyezték át”):

„– A vidéki egyetemre ki-
csit a fővárosiak gőgjével 
érkeztem. Ott kellett rádöb-
bennem, mekkorát téved-
tem. Az egyetemen színvonalas munka folyt, nemzetközi 
hírű tanárok oktattak. Tanszékvezető elődöm a méltatlanul 
elfeledett Boleman Géza volt. Akkor már, hetvenévesen, 
visszavonultan élt a Lövérekben. A húszas években csodála-
tos precíziós műszereket készített és írt egy Elektrotechnika 
könyvet.
– Tudod, miért lehet abból jól megérteni az elektrotechnikát? 

– kérdezte, amikor meglátogattam. 
– Mert én is oly nehezen értettem meg! – mondta. 

Mindez szerénységét és jó kedélyét példázta.”
Az idézetben kiemeltem a „méltatlanul elfeledett” szavakat. 

Nem véletlenül, hiszen még szakmai berkekben is kevesen 
tudnának válaszolni – ha megkérdeznék tőlük –, hogy ki volt 
Boleman Géza. Na, de lássuk Boleman Géza életrajzát.

A Boleman nemesi család a felvidéki Trencsén vármegye 
Dezsér helységéből származik [5].

A nagyapja, Boleman István, a Pozsonyi Evangélikus Líce-
um igazgató-hittanára, korábban a Selmecbányai Líceumban 
oktatott, többek között az akkor 15 éves Petőfi Sándort is, aki 
1838. augusztus 31-től járt ide. Boleman István költészettant, 
latin fordítást, stílusgyakorlatot és földrajzot tanított, és már 
1839-ben felismerte Petőfi Sándor tehetségét [6]. 

Az édesapja, Dr. Boleman István, Bécsben végezte az or-
vosi egyetemet, és Selmecbánya mellett Vihnyén volt fürdő-
orvos. „Fürdőtan” c. könyvével letette a magyar balneológia 
alapjait [7]. 

Boleman Géza 1876. szeptember 15-én született Selmec-
bányán. Édesanyját korán elvesztette, és hároméves korától 
francia nevelőnő foglalkozott vele, aminek köszönhetően 
anyanyelvi szinten beszélt franciául. Szülővárosában az evan-
gélikus líceumban kezdte középiskolai tanulmányait – érde-
kes módon –, a brassói főreáliskolában folytatta, majd a bu-
dapesti belvárosi főreáliskolában fejezte be. 1894-ben a bu-
dapesti műegyetem gépészmérnöki karán kezdte felsőfokú 
tanulmányait [5]. A József Műegyetemen Dr. Wittman Ferenc 
fizikaprofesszor tartott először fakultatív előadásokat „Az 
elektrotechnika tudományos elvei” címen [8]. Zipernowsky 
Károly 1893-ban [8], más források szerint 1895-ben [9] a Mű-
egyetemen 1891-ben alapított Erősáramú Elektrotechnikai 
Tanszékének tanára lett. Ennek a két tanárnak a hatására 
Boleman Géza érdeklődése a fizika és az elektrotechnika irá-
nyába terelődött. A francia nyelv mellett jól beszélt angolul és 
németül, így megismerhette a külföldi szakirodalmat is. Ne-
gyedéves hallgatóként elnyerte az elektrotechnika pályadíjat. 
Gépészmérnöki oklevelét 1898-ban vette át.

Technikatörténet

1. ábra  Boleman de Dezsér nemesi 
címer [3]

Dr. Blága Csaba
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Először a Ganz Gyár Villamos-
sági Osztályán helyezkedett 
el, ahol Bláthy Ottó Titusz, Dr. 
Hoór-Tempis Mór és Pöschl Imre 
keze alatt dolgozhatott. Később 
Vihnyére ment a Kachelmann 
Károly és Fia gépgyárba, ahol 
önállóan egy 90 LE-s gőzgépet 
tervezett. Életpályájának követ-
kező állomása a József Nádor 
Műegyetem Gépszerkesztési Tan-
széke, ahol Asbóth Emil és Bánki 
Donát tanársegéde volt 1899-től. 
Itt meg kell jegyeznem, hogy mél-
tán irigyelhetjük Boleman Gézát: 
ilyen oktató mestereket szívesen 
elfogadott volna bármelyik mű-
szaki szakember. Eközben a Fegy-
ver és Gépgyár Diesel-motor Osz-
tályának szerkesztőjeként egy 60 
LE-s dízelmotort tervezett.

Hermann Emil hívására 1900. 
szeptember 1-től a selmecbányai „Akadémia” Felsőmennyi-
ségtan Tanszék adjunktusa, majd a Mechanikai Bányagéptani 
Tanszék vezetője lett. 1904-ben az átszervezett „Akadémián” 
az újonnan alapított Fizika-Elektrotechnika Tanszék vezetőjé-
vé nevezték ki.

3. ELEKTROTECHNIKA 
TANKÖNYV                                                  

A mintaszerűen megszervezett Fizika-
Elektrotechnika Tanszéken mind elméleti, mind 
gyakorlati területen világszínvonalú oktatás folyt. 
Boleman Géza szakcikkeit az Elektrotechnika fo-
lyóirat publikálta [10]:

„A kalickás rótor jövője” – 1928, 37–48. oldal
„Trivektor” – 1931, 119–122. oldal
„Az indukciós számláló” – 1932, 140–146. oldal
1927. november 3-án előadást tartott a Magyar 

Elektrotechnikai Egyesületben az első cikkének té-
májáról és 1928-ban ezen munkájáért kapta az évi 
Zipernowsky Károly jubileumi díjat.

A selmecbányai „Akadémián” szerzett tapasz-
talatai alapján készítette el fő művét, az Elektro-
technika tankönyvet, amelyet 1917-ben adtak ki 
ugyancsak Selmecbányán. Hozzá kell tennünk, 
hogy Zipernowsky Károly előadásairól Zsakula 
Milán készített kőnyomatos kéziratot a József Mű-
egyetemen már 1914-ben. Kemény kötésű kiadás-
ban viszont Boleman Gézáé az első magyar nyelvű 
Elektrotechnika felsőoktatási tankönyv, amely 640 
oldalt és 599 ábrát tartalmaz.

Az ábrákat Boleman Géza saját maga rajzolta 
meg tussal pauszpapírra, amelyek utólag kerültek 
beragasztásra a tankönyvbe. A könyv Dr. Wittmann 
Ferenc műegyetemi professzor úrnak van dedikál-
va. Elgondolkodtató és megindító a több szerző 
által is idézett előszó részlet az első kiadásból, 
amely a szerző szerénységét bizonyítja [12]:

„Egyedül és csakis azon cél lebegett szemem 
előtt, hogy a tanuló ifjúságnak, valamint az elekt-
rotechnika iránt érdeklődő mérnök kollégáimnak 
is némiképpen szolgálatára lehessek, és hogy 
nekik nagyobb tankönyvek megértésére a kellő 

alapot nyújtsam. Ha ezt elértem, úgy az eredménnyel meg 
vagyok elégedve.” „A könyv megírásánál sem az anyagi siker 
reménye nem vezetett, sem pedig írói dicsőségre nem vá-
gyódtam; egyedül és csakis azon cél lebegett szemem előtt, 
hogy a tanuló ifjúságnak, valamint az elektrotechnika iránt 
érdeklődő mérnök kollégáimnak is némiképpen szolgálatára 
lehessek, és hogy nekik nagyobb tankönyvek megértésére a 
kellő alapot nyújtsam. Ha ezt elértem, úgy az eredménnyel 
meg vagyok elégedve.”

A könyv elérte a célját, sőt azon túl is mutatott, hiszen 
évtizedeken át volt a selmecbányai, soproni, sőt a buda-
pesti elektrotechnika iránt érdeklődő hallgatók közkedvelt 
tankönyve, olyan magyar nyelvű mű, amely részletesen és 
közérthetően, de ugyanakkor egyetemi szinten tárgyalta 
a villamos gépek és készülékek felépítését, működési elvét, 
üzemeltetését. A könyv második javított kiadása 1919-ben 
jelent meg ugyancsak Selmecbányán. A harmadikat változat-
lan utánnyomással 1931-ben adta ki a Bányamérnöki és Er-
dőmérnöki Főiskola Könyvkiadó Alapja Sopronban. Az 1933-
ra elkészült bővített tankönyv kéziratát, amely 900 oldalt és 
913 ábrát tartalmazott, használták fel egy új Elektrotechnika 
tankönyv megírásához, amely Frigyes Andor szerkesztése 
alatt Schnell László, Szita Iván és Tuschák Róbert társszerzők 
közreműködésével jelent meg 1951-ben és 982 oldalt, 1155 
ábrát tartalmazott [10].

Ezen könyv második kiadása 1959-ben jelent meg 3100 
példányban 1100 oldallal és 1193 ábrával, majd a harmadik 
1961-ben változatlan formában 6100 példányban. A könyv 
sikerét Boleman Géza fő műve alapozta meg iskolateremtő 

2. ábra  Boleman Géza [5]

3. ábra  Részletek Boleman Géza „A kalickás rótor jövője” c. cikkéből [11]
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képességével azáltal, hogy az elektrotechnikai ismereteket 
először a fizikai jelenségekkel magyarázza meg, majd a mate-
matika segítségével jut el a végső képletekig.

4. BOLEMAN GÉZA MÉLTATÁSA                                                      

Igaz, hogy ez a cikk az első Elektrotechnika felsőoktatási tan-
könyv centenáriumáról szól, de ezt a művet Boleman Géza 
készítette, így megkerülhetetlen az ő személyének a mélta-
tása, hiszen ezen kívül számos érdemet szerzett pályafutása 
során, amelyek közül csak néhány kiemelkedőbbet említek 
meg a következőkben:
– 43 éven át volt a Fizika-Elektrotechnika Tanszék vezetője 

1904 és 1947 között,
– világszínvonalú intézetet hozott létre, ahol világszínvonalú 

képzést adtak a hallgatóknak,
– 1919-ben a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet a nagy arany-

éremmel jutalmazta [5],
– 3 cikluson át volt a főiskola rektora Sopronban az 1922–23, 

majd 1928–30-as időszakban,
–  a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1928-ban a 

Zipernowsky Károly jubileumi díjat adományozta neki,
– a francia Becsületrend tiszti keresztjét 1931-ben kapta, en-

nek rövid magyarázata az [5] szakirodalomban található: 
Boleman Géza francia bányamérnök hallgatókat kísért Ta-
tabányára és Budapestre 1928-ban. A franciák észrevették, 
hogy milyen odaadással fogadják egykori tanítványai a 
nagy tudású tanárt. Oktató munkájáért és a magyar–francia 
diákcsere-mozgalomban kifejtett tevékenységéért a fran-
cia bányamérnök hallgatók egyesülete ajánlotta a Francia 
Köztársaság elnökénél ezen kitüntetés adományozására,

– 1952-ben a Magyar Tudományos Akadémia Minősítő Bizott-
sága a műszaki tudományok kandidátusává nyilvánította 
[5], annak ellenére, hogy nem készített doktori vagy kandi-
dátusi disszertációt,

– 1956-ban a BME Aranydiplomát adott részére és megkapta 
a Munka Érdemrendjét,

– 1961. december 6-án a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
tiszteletbeli elnökévé választották. Erről a betegágyán szer-
zett tudomást és az arcára rajzolódó enyhe mosoly jelezte, 
hogy örül a hírnek.
1961. december 20-án tért végső nyugovóra.

5. ÖSSZEFOGLALÁS                                                                                 

Az elmúlt száz év során sokat fejlődött a tudomány és a 
technika, de a fizikai alapok maradtak. Boleman Géza Elekt-
rotechnika tankönyve letette azokat az alapköveket, ame-
lyeket megértve, és amelyekre építve a korszerű ismereteket 
könnyen el lehet sajátítani, utat nyitva a fiatal nemzedékek-
nek a szakma szeretete és elkötelezettsége iránt. Boleman 
Géza élete és munkássága példamutató lehet mindenki 
számára. 

5. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS                                                             

Köszönöm Dr. Radács László ny. főiskolai docens óraadó 
munkatársamnak, az MEE volt diósgyőri szervezete volt elnö-
kének a figyelmes és konstruktív korrektúráját, valamint Tóth 
Péterné Évának az objektív véleményét és támogató jellegű 
észrevételeit.
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Őstranszformátor a Deutsches 
Museumban

Déri Miksa, Bláthy Ottó Títusz 
és Zipernowsky a híres mér-
nök trió. Közös találmányuk  a 
transzformátor
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Elektrotechnikai kísérletek a Műegyetemen Zipernowsky idejéből. 
Ő tervezte és rendezte be azt az egyedülálló rendszert, amelyben a hall-
gatók villamosgép kísérleteket tudtak végezni. A gépek az alagsorban 
voltak, onnan jött fel a rengeteg vezeték, amelyeket a hallgatók a duga-
szolós kapcsolótáblán tetszés szerint tudtak összekapcsolni és mérése-
ket összeállítani. Ez valóban életszerű oktatás volt

Ganz katalógus 1896.  
1878-ban vezetésével megalakult a Ganz 
gyár Elektrotechnikai Osztálya, az első 
magyar villamos ipari üzem. A kis műhely 
másfél évtized alatt a világ egyik vezető 
villamossági gyárává fejlődött, több mint 
1000 munkással

Zipernowsky és Déri váltakozó áramú generátora

1912-ben alapítványt hozott létre 
tudományos díj adományozására,  
amelyet róla neveztek el

75 éve hunyt el 
Zipernowsky Károly

Szénszálas izzó és Zipernowsky foglalatterve az izzóhoz

Zipernowsky Károly a váltakozó áram apostola, 
1893-tól a Műegyetem elektrotechnika profesz-
szora és a Tudományos Akadémia tagja.1905-től 
1938-ig az Elektrotechnikai Egyesület elnöke. 
1908-ban az Elektrotechnika folyóirat alapítója.

Zipernowsky első egyenáramú dinamója, 
1878   

Zip-Karoly-2.indd   1 2017.12.05.   8:33:40
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Előadás és kiállítás 

A Zipernowsky Tudományok és 
Művészetek Háza a névadó halálának 
75. évfordulójára emlékezve novem-
ber 27-én este kortörténeti előadást 
szervezett, amelyet a tudomány és 
a zene találkozása tett különlegessé.
Dr. Jeszenszky Sándor, az Elektrotech-
nikai Múzeum nyugalmazott igazga-
tója tartott rendkívül érdekes előadást 
Zipernowsky Károly munkásságá-
ról, ezt követően Mészáros Csaba, a 
Zipernowsky Ház alapítója mondott 
,megnyitóbeszédet. 

Váradi Helga csembaló- és orgonaművész, a Zürichi Zene-
művészeti Főiskola munkatársa Geyer Stefi hegedűművész-
nő életét feltáró kutatásaiból tartott előadást és koncertet, 
amely egyben ősbemutató is volt. Zipernowsky Károly 
unokahúga korának ünnepelt szólistájaként számos zene-
szerzőt inspirált művészetével. Bartók Béla, Hubay Jenő és 
mások ajánlottak számára szerzeményeket. Az előadás kere-
tében Mézes Mátyás, a Kassai Filharmonikusok koncertmes-
tere szólaltatta meg a műveket és zongorán kísérte Váradi 
Helga.

Az előadást követően a Bartók Béla úti Zipernowsky Ház-
ban kiállítás nyílt Zipernowsky Károly tevékenységét bemu-
tató, valamint Geyer Stefi „Életképek” anyagából. A kiállítás 
február 15-ig megtekinthető.  

Zipernowsky Károly, a váltakozó 
áram apostola és  az elektrotechni-
kai mérnökképzés úttörője 1853-ban 
Bécsben született és 1942. november 
29-én,  Budapesten hunyt el. 1893-tól 
a Műegyetem elektrotechnika pro-
fesszora,  a Tudományos Akadémia 
levelező tagja. 1900-ban alapítója 
volt a Magyarországi Elektrotechni-
kusok Egyesületének, mai nevén a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület-
nek, melynek 1905-től 1935-ig az el-
nöke is volt. 1908-ban hozta létre az 
azóta is megjelenő Elektrotechnika 
című folyóiratot.

2017. november 27-én sírkőava-
tással és a Budapesti Műszaki Egye-
tem dísztermében megrendezett kü-
lönleges rendezvénnyel, valamint a 

Zipernowsky Házban az előadáshoz  is kapcsolódó kiállítással 
tisztelgett a szakma Zipernowsky Károly és családja kiemelkedő 
tagjai előtt. Megemlékeztünk egy nagyszerű tudósról, halálának 
75. évfordulóján, és egy családról, amely a műszaki tudomány 
és a művészet területén egyaránt kiváló egyéniségeket adott az 
egyetemes kultúrának.

Sírkőavatás 
Budapest harmadik legnagyobb sírkertjében, az ország má-
sodik legjelentősebb panteonjában, Farkasréten, a hajdan 
jobb sorsra érdemes, ma már lepusztuló Fülkés kriptasoron 
található az a kőtábla, amelyen ennyi a véset: „Zipernowsky 
és Vikár család”. Itt nyugszik Zipernowsky Károly. 

A MEE egy fehér márványtáblát helyezett el, emlékeztetve 
arra, hogy ott nyugszik „az egyetemi elektrotechnikai oktatás 
megalapítója”. Koszorúval tisztelgett az Egyesület nevében 
Haddad Richard és Günthner Attila, valamint a Zipernowsky 
Tudományok és Művészetek Háza és a Comenius Alapítvány 
nevében Mészáros Csaba, Tóth Éva. Sajnos, Falvay Márton, 
Zipernowsky Károly dédunokája egészségi problémája miatt 
nem tudott jelen lenni az avatáson, de az esti előadáson már 
ott volt.

Zipernowsky Károlyra 
emlékezett a szakma, 

halálának 75. évfordulóján

Tóth Éva az est házigazdája

Günthner Attila és Haddad Richard koszorúznak

Dr. Jeszenszky Sándor technikatörténeti előadása

Mézes Mátyás és Váradi Helga
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Az Egyesület 64. Vándorgyűlésén az Elektrotechnikai Múzeum 
az alábbi technikatörténeti események évfordulóihoz járult 
hozzá tárgyak kiállításával:

– 130 éve, 1887-ben született Reich Ernő magyar gépészmér-
nök, főmérnök, feltaláló. Legismertebb és külföldön is elterjedt 
találmánya az ún. Reich-fogó villamossági mérőműszer volt, 
mellyel váltakozó áramok feszültsége, áramerőssége, teljesítmé-
nye mérhető. A Reich-fogó szabadalmát a Siemens és a General 
Electric világcégek is megvették és a készüléket gyártották.

– 80 éve épült az „Ajkai kriptongyár”: az Egyesült Izzó 1937-ben 
építette a világ első ténylegesen működő kriptongyárát. A gyár 
szabadalma alapján és Bródy Imre magyar fizikus, kémikus, felta-
láló, a modern kriptongázas villanylámpa kifejlesztőjének köszön-
hetően, még ebben az évben elkezdődött a kriptonizzók gyártá-
sa, mellyel a vállalat világviszonylatban is vezető helyre került. 

– 125 éve alakult meg Budapesten a Felten és Guilleaume Ká-
belgyár.

– 105 éve szabadalmaztatta Bláthy Ottó Titusz az indukciós 
fogyasztásmérők stroboszkópos ellenőrzési eljárását.

– 105 éve, 1912-ben született Ronkay Ferenc gépészmérnök. 
Javaslatai és az általa irányított hálózati kísérletek tapasztalatai 
alapján kidolgozott frekvencia és csereteljesítmény szabályozási 
rendszerrel valósult meg négy ország: Lengyelország, NDK, Cseh-
szlovákia és Magyarország villamosenergia-rendszereinek párhu-
zamos üzeme, ami a KGST energiarendszer magja volt. Kezdemé-
nyezésére dolgozták ki és alkalmazzák azt a módszert (és a hozzá 
szükséges automatikát), amely az aszinkron energiarendszerek 
közötti átkapcsolásokat lehetővé teszi. Munkája mellett 20 éven 
át tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen. Előadásainak anyagá-
ból kb. 20 jegyzetet adtak ki, több könyvet és számos cikket írt. 

Külön öröm volt mindannyiunk 
számára, hogy a Zipernowsky 
család leszármazottai külföldről 
és belföldről is eljöttek, hogy 
együtt töltsék velünk ezt az estét. 
Köszönet azoknak az egyesüle-
ti tagoknak is, akik elfogadták a 
meghívást és részt vettek ezen az 
eseményen.

Tóth Éva

– 50 éve, 1967-ben hunyt el Liska József gépész és villamos-
mérnök, egyetemi tanár, akadémikus, „a villamos gépek profesz-
szora", a villamos gépek tervezésének nemzetközi hírű tudósa. 
Nemzetközi forrásmunkának számított a villamosgépek kefe-
szikrázásával foglalkozó doktori disszertációja. A „Villamos gé-
pek” című ötkötetes tankönyvsorozata az egyetemi oktatás és 
géptervezés alapvető műve.

– 60 éve, 1957-ben hunyt el Zipernovszky Ferenc gépész-
mérnök, feltaláló, egyetemi tanár, a Világítástechnikai Állomás 
alapítója.

– 110 éve, 1907-ben született Vajda Pál technikatörténeti 
szakíró. 

– 85 éve, 1932-ben helyezték üzembe a világ első 50 Hz-es 
árammal villamosított vasútját a Budapest–Hegyeshalom-
vonalon. A fázisváltós rendszer kidolgozója Kandó Kálmán gé-
pészmérnök volt.

A múzeum gyűjteményéből az alábbi műtárgyakat tekinthet-
ték meg az érdeklődők: 

– Jedlik Ányos villamos kocsi modellje – A neves feltaláló, 
bencés szerzetes a hasznos munka végzésére 1855-ben villa-
mos mozdony modellt készített. Gyakorlati hasznosítására nem 
került sor, mert a galvánelemek hamar kimerültek. 

– Jedlik Ányos 1826-ban készült egyenáramú motorjának, a 
forgonynak működőképes másolata.

– Köpeny típusú őstranszformátor másolata – A Ganz Gyár 
Elektrotechnikai Osztályának 1885-ös, a nagytávolságú energia-
átvitel szabadalom részét képező köpeny típusú őstranszformá-
tor másolata bemutatás és múzeumpedagógiai célokra.

– „Emberi elem” – A demonstrációs kísérletekhez használt 
berendezés alapvetően egy mikroampermérő, mely két fegy-
verzetén (bronz-, illetve cinklemezek) keresztül, az emberi test 
kémhatásának „segítségével” feszültségkülönbség hatására 
áram jön létre.    

Antal Ildikó

Az Elektrotechnikai Múzeum 
a 64. Vándorgyűlésen

özv. Falvay Mihályné Dóri, Falvay Lídia (Fazekas Ferencné), 
Falvay Márton, Erdei Gergő, Erdeiné Halkovics Dorottya, 
Dr. Zipernovszky Hanna, Dr. Zipernovszky Kornél, 
Zipernovszky Klára Regina, Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya

Előadás a BME dísztermében
A kiállító tér

Fotók: Farkas VeraMészáros Csaba megnyitja a kiállítást a Zipernowsky Házban

Fo
tó

: b
m

e.
hu

Technikatörténet



Szakmai kirándulás 
Nyugat-Dunántúlon

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Kapuvári Szervezete az 
elmúlt évi külföldi kirándulása után – cseh és szlovák köruta-
zás, melynek szakmai része Bős mellett a Dunán üzemelő víz-
erőmű megtekintése volt – 2017-ben egy hazai nyugat-du-
nántúli kirándulást szervezett tagjainak, melynek szintén volt 
szakmai tartalma is.

Augusztus 25-én a szervezet 15 tagja családtagokkal kie-
gészülve a Kapuvár–Ikervár–Sümeg–Ajka–Szigliget-útvonal 
mentén szervezett programon vett részt.

Utunk első állomása a Vas megyei Ikervár mellett a Rába 
folyó egy külön csatornáján jelenleg is működő, 1895–96-
ban épült vízerőmű volt. Az egyesület „Elektrotechnika” 
lapjának 2016/3-as számában, a Technikatörténet rovatban 
dr. Tajthy Tihamér összeállításában olvashattunk az erőmű 
történetének kezdeti szakaszáról, a Thury-féle nagy egyen-
feszültségű soros ellátási rendszerről. Most a helyszínen 
ismerhettük meg az erőmű történetét és tekinthettük meg 
az üzemelő erőművet a gépteremben jelenleg is látható, 
1995-ig üzemelő váltakozó áramú generátorral. Az erőmű 
épületének emeletén lévő múzeumban az erőmű létesíté-
sének történetét bemutató tablókon túl láthatók a vízerő-
mű működésének szemléltetése mellett más energiafajták 
hasznosításának bemutatása is.

Utunk következő állomása Sümegen a Kocsimúzeum meg-
tekintése volt. A hintó- és kocsikiállítás egyedi gyűjtemény, a 

Várkapitány úr gyűjtött és restaurált, az elmúlt évszázadokban 
nélkülözhetetlen közlekedési eszközeit foglalja magában.

Délután érkeztünk Ajkára, a Csinger-völgyben lévő Parker-
dőben található Bányászati Múzeumhoz. Az 1965-ben felava-
tott múzeum hazánk első szabadtéri skanzen műszaki emlék-
múzeuma. Ibránszky Péter élményszámba menő idegenve-
zetésével megismerhettük az udvaron lévő egykori és mai, a 
bányászatban használt termelő és biztosító eszközöket.

Az 54 m hosszú táró két bejárata között sétálva betekintést 
kaptunk a bányák föld alatti világába, ahol láthatók a robban-
tás eszközei, a kézi és gépi bányászati szerszámok és a külön-
böző vágatbiztosítási rendszerek.

A szállító gépházban, mely jellegzetes képviselője a szá-
zadfordulós magyarországi bányák gépházainak, található 
többek között a magyar gépipar akkori remekműve, a szál-
lító gép dobjait meghajtó Schlick gyártmányú ikerdugattyús 
gőzgép. Az eredeti formáját megőrző aknaházban látható 
egy eredeti aknaszállító kas csillével együtt.

Aki egy kicsit is érdeklődik a bányászat múltja iránt, annak 
ide mindenképpen érdemes ellátogatni.

A program zárásaként Szigligetre késő délután érkeztünk, 
ahol előbb felkapaszkodtunk a falu mellett a Balaton egykori 
szigetét képező vulkanikus hegy csúcsán emelkedő vár(rom)-
hoz, majd késő estébe nyúlóan részt vettünk az Eszterházy 
Pincében a hangulatos borkóstolós, pinceszertálas vacsorás 
„Népünnep” programon.

Szakmai élményekkel gazdagodva kellemes hangulatban 
töltöttünk egy napot, erősítve tagjaink között az emberi kap-
csolatot.

Tóth Miklós
az MEE Kapuvári Szervezete
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Nézelődők a gépteremben

MEE- tagok erőmű épülete előtt

Bányászati Múzeum szabadtéri skanzen

Útban a  szigligeti várhoz

Egyesületi élet



Fokozott várakozás előzte meg a 2017. október 05-i indulást 
a Liszt Ferenc repülőtérre. Tagtársaik – 42 fő – nagy izgalom-
mal várták a találkozást hazánk legnagyobb repülőterével. A 
15 km2 területen fekvő repülőtéri látogatásunk hangulatát, 
mintegy előkészítését jól szolgálta az aeroparki indulás. A 
résztvevők bejárták és gyönyörködtek a múlt eszközeiben, 
csodáiban, ezek közül csak néhányat kiemelve: a Tu–154, 
Tu–134, Il–18, Il–14, Jak–40, An–2, Li–2, vagy éppen a Mi–2-es 

helikoptert. Természetesen idősebbeknek és fiatalabbaknak 
is kedves találkozás volt – többek között – a régi földi kiszol-
gáló eszközök között látni a Wartburg 353-as, a Lada 1201-es, 
vagy éppen a Volkswagen gépkocsit, amely a repülőtér repü-
lőgépeket felvezető gépjárműflottájának egykori tagja volt. 
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Egyesületi élet

Egyes – főleg az idősebb – tagtársaink szemében még a meg-
hatottság jeleit is felfedezhettük. Közvetlenül az indulás előtt 
magunkra öltöttük a biztonsági mellényeket, melyekkel kicsit 
a légi közlekedés munkatársainak érezhettük magunkat. Az 
Air Tours Ikarus 350-es buszával indultunk a nagy „kalandra” 
az Aeroparkból. Kiváló túravezetőnk, Kránicz Balázs nemcsak 
szép hangjával, de tökéletes szakmai felkészülésével is be-
lopta magát a résztvevők szívébe. Akinek a név valahonnan 
ismerősnek tűnt, az nem tévedett, igen, Ő a Kossuth Rádió 
„Közelről” műsorának ismert szerkesztő riportere is.

A repülőtér területére való belépésünk előtt természetesen 
„teljes körű” szigorú átvizsgáláson is átestünk. Élményszerű-
en hallgattuk vezetőnktől az éppen soron lévő területekhez 
kapcsolódó színes és érdekfeszítő történeteket, de konkrét 
adatokkal, számokkal is alátámasztva azokat. Megismerhet-
tük az egyes területekhez, szervezetekhez kapcsolódó „lege-
ket” és különlegességeket. A látottak közül talán kiemelhető a 
repülőtér tűzoltóbázisa, annak felszereltsége, korszerű tech-
nikája. Büszkeségük az elmúlt hónapban 
beüzemelt „Panther” osztrák gyártmányú 
gyorsbeavatkozású jármű.  A tűzoltók ma-
gas szintű felkészültsége és elkötelezett-
sége méltán jelenthet biztonságérzetet 
az utazókban és a reptéri személyzetben. 
Ez utóbbit erősíti ugyancsak az irányítók 
magas szintű felkészültsége, elkötelezett-
sége, valamint felelősségteljes munkája 
és a rendelkezésükre álló korszerű techni-
ka is. Különleges és meglepő adatokat is-
mertünk meg a területen élő állatvilágról. 
Ürgékről – több mint 200 000 egyed –, a 
madárvilágról, és az ebből adódó vész-
helyzetek minimalizálási erőfeszítéseiről. 
Megdöbbentő adatokat hallottunk a föl-
det érési zóna időnkénti szükséges „lera-
dírozásáról” is a nagyfokú lerakodó gumimaradványok miatt. 

Tagtársainknak a fentieken túl talán mégis a kifutópálya 
mellett eltöltött percek jelentették a legnagyobb élményt.  A 
kb. 70 méterrel a fejünk felett elszálló gépek hang- és szél-
hatása, egyáltalán a gépek le- és felszállása – ilyen közelről 
– mindenképpen felejthetetlen – „egy életre szóló” élményt 
és látványt jelentett valamennyi résztvevőnek. 

Köszönet a Légiközlekedési Kulturális Központnak, hogy 
ilyen fantasztikus, egyedülálló élményben részesülhettünk és 
külön köszönet Dobi László MEE-titkárunknak a minden rész-
letre kiterjedő kiváló előkészítő és szervező munkájáért.

Arany László
Szeged

A képek a szerző felvételei

A Liszt Ferenc 
repülőtéren jártunk 

A British Airways közvetlen leszállás előtt

Az „Emlékkő” a Polgári 
Légiközlekedés áldozatai 
emlékére

A FINNAIR gépe a jelképpé vált irányítótoronnyal

A „Panther” társaságában

A látogatás résztvevői

HÍREK  Szegedről



Ismét szegényebbek lettünk, eltá-
vozott körünkből Hoffman Iván, a 
HOFEKA Kft. tulajdonosa.

Hoffman Iván 1947-ben szü-
letett Budapesten. Közlekedés-
gépészként kezdte pályafutását, 
de az élet kiszámíthatatlansága a 
Radelkis Szövetkezethez vezette, 
ahol a „szamárlétrát” végigjárva 
végül az orvosi műszerek és érzé-

kelők gyártásának irányítójaként tevékenykedett. 1994-
ben ismét profilt váltott és az EKA Rt. főmérnöke lett, 
majd 1996-ban megalapította a HOFEKA Kft.-t, amely 
a nagy hagyományú EKA Rt. jogutódja. Hoffman Iván 
az EKA hagyományait folytatva a HOFEKA Kft.-t néhány 
év alatt ismét a magyar lámpatestgyártás élvonalába 
emelte. Megtartotta az EKA eredeti profiljából a nagy-
feszültségű távvezetékelemek gyártását is. 

Az EKA Rt. fénytechnikai laboratóriumát továbbfej-

Mély fájdalommal, megrendülten 
tudatjuk, hogy Dr. Borsányi János, 
az Óbudai Egyetem ny. docense, 
életének 85. évében 2017. novem-
ber 26-án elhunyt. Temetése 2017. 
december 16-án szombaton a Ma-
gyar Szentek Templomában (1117 
Bp., Magyar tudósok körútja 1.) lesz. 
Az időpontról később tudunk tájé-
koztatást adni.

1933-ban született Budapesten. 1956-ban végezte el 
az ELTE vegyészmérnöki szakát, kémiából doktorált, két 
évet dolgozott vegyészként, de igazi elhivatottságot a 
tanítás iránt érzett. Kémia-fizika szakos tanárként 12 évet 
középiskolában tanított, majd 1970-től a Kandó Kálmán 
Villamosipari Műszaki Főiskola (ma: Óbudai Egyetem) 
adjunktusaként, majd docenseként oktatott. Pályájának 
új irányt az adott, hogy 1973-75 közt a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen Fényforrás szakmérnöki diplomát szerzett, 
és fokozatosan kiépítette a Kandón a világítástechnikus 
képzést. Ehhez ki kellett dolgozni a tantervet, létre kel-
lett hozni a világítástechnikai laboratóriumot, meg kel-
lett írni a tankönyveket, jegyzeteket. Ezek mind az ő 
szervezőmunkája által váltak lehetségessé. Felismerte, 
hogy a fényforrások oktatásán túl kell lépni, alkalmazás-

lesztette, s ma Magyarország egyik legjobb gyári la-
boratóriuma található itt. Ennek is köszönhető, hogy 
a HOFEKA Kft. lámpatestei többször is Magyar Termék 
Nagydíjat nyertek.

Jó kapcsolatot ápolt a világítástechnika szakmával, 
tagja volt a MEE-nek és cége a VTT támogatója is volt.

Az oktatást fontosnak tartotta, ezért mindig öröm-
mel fogadta a BME villamosmérnök hallgatók látogatá-
sát és mutatta be büszkén a cég laboratóriumát és fej-
lesztéseit. A KÖZLED pályázaton a Pannon Egyetemmel 
közösen nyert a HOFEKA Kft. Eredményeikről szívesen 
számolt be a szakmai lapokban.

A közéletben is aktív volt, éveken át az Óbudai önkor-
mányzat képviselője volt.

A betegség sajnos korán legyűrte, de haláláig figye-
lemmel kísérte a HOEKA Kft. munkáját és látta el jó ta-
nácsokkal a cég fiatal vezetőit.

A szakma és a gyár mellett felesége, fia és imádott 
unokái gyászolják.

Kedves Iván, fájó szívvel búcsúzunk, emléked meg-
marad, emlékedet megőrizzük. nva

technikával, tervezéssel, méréssel kiegészített komplex 
világítástechnikusi képzést indított, mely a mai napig 
egyedülálló hazánkban.

A posztgraduális világítástechnikus képzést is eb-
ben a szemléletben indította, mely a 80-as évek eleje 
óta napjainkban is folyik az Óbudai Egyetemen. 1987 
és 1993 között intézetének oktatási igazgatóhelyettese 
volt. Számtalan cikke jelent meg az Elektrotechniká-
ban, az Elektroinstallateurban és más szakmai folyóirat-
okban. Tanfolyamokat tartott a GE fiatal mérnökei szá-
mára, valamint az Országos Munkavédelmi Továbbkép-
zőn. Két cikluson át volt a Világítástechnikai Társaság 
oktatással megbízott alelnöke, ebben a minőségében 
a Mérnökkamara által akkreditált továbbképzéseket 
szervezett. A MEE szakirodalmi nívódíj bizottságának, 
valamint a MEE Szakdolgozat és Diplomaterv díjbizott-
ságnak hosszú éveken keresztül volt tagja. Munkájáért 
több ízben részesült elismerésben: Kandó Aranygyű-
rű, Urbanek-díj, Gergely-Sziráki-díj, MEE Életműdíj, 
Elektrotechnikai Nagydíj. Egyedülálló iskolateremtő és 
vezető képességének köszönhetően egy egész hazai 
világítástechnikai mérnök és szakmérnök generáció 
nőtt fel a kezei alatt. Nyugdíjba vonulását követően is 
oktatott, még a jelenleg végzős szakmérnököknek is 
adott órákat. Legendás volt memóriája, felkészültsége, 
mesélő előadásmódja. Példamutató volt emberként, 
pedagógusként és szakemberként egyaránt. Nagyon 
fog hiányozni...

Hoffman Iván   
1947-2017

Dr. Borsányi János   
1933-2017
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Jelentkezés, időpontok és részletek a honlapon: www.infoshow.hu

InfoShow 2017-2018  
Országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 

Új évad indult ősztől aktuális témákkal,
„Biztonságos villanyszerelés - Energia hatékony megoldások” címmel

Új program az INFOSHOW 7. évadjában! 
INFOSHOW WORSKHOP - Ismerd meg, próbáld ki és nyerj!

Mi bemutatjuk, Ön rögtön  kipróbálhatja a  szerelési megoldást! 
Legyen a „Nap Szerelője” és vigye haza az ezért járó értékes ajándékot!

Helyszínek: Miskolc, Debrecen, Szeged, Győr, Zalaegerszeg, 
Budapest, Pécs, Veszprém, Kecskemét

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYSOROZAT

Köszönjük a bizalmat és a jó együttműködést 2017-ben 
és kívánunk egy közös sikerekben gazdag 2018-as esztendőt!

Vevőspecifikus megoldások az elmélyült 
szaktudás, szolgáltatások és techológiák 

széles spektrumának kombinációjával. 
Mi készülünk a jövőre!
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Bálozzon velünk!
2018. február 3. 

25. ALKALOMMAL RENDEZZÜK MEG A MAGYAR 
ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET BÁLJÁT! 
DANUBIUS HOTEL GELLÉRT, BUDAPEST WWW.MEE.HU
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