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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

Őszinte szívvel remélem és kívánom, hogy az év végi ünnepe-
ket mindannyian békében, egészségben, szeretetben és távol 
a fenyegető koronavírus okozta fenyegetettségtől ünnepel-
tétek. Jó egészséget, családi békét, igaz barátokat és értékes 
egyesületi életet kívánok mindannyiótoknak az előttünk álló 
évre.

A 2020-as évet egy különleges évnek 
szántuk, hiszen most ünnepeltük alapí-
tásunk 120. évfordulóját. Úgy gondoltuk, 
hogy a Vándorgyűlés egész hangulatát ez 
az ünnep fogja meghatározni, és átitatja 
azt az emlékezés, a nagyra becsült elődeink 
iránti tisztelet, a büszkeség, hogy egy olyan 
nagy múltú egyesületnek vagyunk a tag-
jai, amely oly sokat adott az országnak, sőt 
nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egész  
világnak. Sajnos a Vándorgyűlés elmaradt, 
helyette online konferenciát tartottunk, 
ami természetesen nem pótolta a Vándor-
gyűlés hangulatát, ennek ellenére nagyon 
pozitív visszajelzéseket kaptunk azoktól, 
akik megértették, hogy az online konferen-
cia alternatívája az idén nem a Vándorgyű-
lés, hanem annak  teljes elmaradása lett volna.

A születésnapunkat – az évfordulót – ettől függetlenül nagy 
örömmel, lelkesen ünnepeltük egész évben és kiadványaink-
ban, online rendezvényeinken sohasem felejtkeztünk meg-
emlékezni dicső szakmai, emberi, történelmi hagyatékunkról.

Az elmúlt év a koronavírus által erősen nehezített év volt, 
mégis azt kell mondanom, hogy sikeresen vettünk szinte min-
den akadályt. Azokat a rendezvényeinket, amelyeket lehetsé-
ges volt, átvittük az online térbe, és dacolva a korlátokkal, a 
szokatlan és nehezített megoldásokkal, sikeresen szerveztük 
meg. A visszajelzések alapján büszkén jelenthetem ki, hogy 
minden – ilyen módon megszervezett rendezvényünk nagy 
népszerűségnek örvendett. Az egyesületi élet fórumai is szin-
te kizárólag ilyen módon zajlottak le. Az év végére az volt az 
érzésem – és ezt őszinte szívvel mondom –,  hogy kezdjük 
megszokni ezt a módját az „együttlétnek”.

Területi, Üzemi szervezeteink és szakosztályaink is jelentős 
és értékes munkát végeztek ebben az évben is. Tisztában va-
gyok azzal, hogy komoly kockázatot jelent kiemelni egy-egy 
terület tevékenységét, most mégis megteszem. 

Érdemes kiemelni a MAIT éves tevékenységét. A tagozat 
vezetősége megújulva, folyamatosan azt kereste, hogy hol, 
milyen módon tudna segíteni a rendezvények zökkenőmen-
tes lebonyolításában. Emellett volt energiájuk professzio-
nális módon átvilágítani saját tevékenységüket, és keresni 
annak módját, hogy miként lehetne még vonzóbbá tenni 

az egyesületet a fiatalok szemében, ezáltal  sikeresebbé tenni 
működésüket. Ezzel a hozzáállásukkal az egyesület fiatalítás 
iránti törekvését erősítették. Köszönet érte a vezetőségnek. 

Érdemes kiemelni továbbá az EISZ rendkívüli munkáját, 
ugyanis egy agilis team keretén belül megalkották a „Villamos 
energetika ipar felügyeleti rendszereinek kiber biztonsági ké-

zikönyvét”.
Sajnos a jövő év sem ígérkezik lényege-

sen másnak, mint a mögöttünk lévő. Van-
nak kedvező jelek, ugyanakkor sorra jelen-
nek meg olyan nyilatkozatok és jelenségek, 
amik azt sugallják, hogy készüljünk minden 
eshetőségre. Így készítjük elő a 2021. évi 
rendezvényeinket. Bízva a szerencsében, de 
készülve a kedvezőtlen körülményekre nem 
hagyhatjuk, hogy a körülmények diktálja-
nak tempót nekünk. 

Sokunkban felmerült a gondolat, hogy az 
„online egyesületi életnek” sok árnyoldala 
mellett vannak előnyei is, és hogy ezeket 
az előnyöket át kellene menteni a jövőbeni 
„békeidőkre”. Ilyen például  a gyors szervez-
hetőség, a gyors döntéshozatal, az utazás 

nélküli ezáltal sokkal gazdaságosabb és időkímélőbb talál-
kozók, rendezvények. Ezeket a javaslatokat megszívleljük, és 
az előnyöket megmentjük a jövőnek. Én hiszek abban, hogy 
a jövőre vonatkozó siker kulcsa abban rejlik, hogy a digitális 
tudást, a digitális megoldásokat miként tudjuk beágyazni a 
mindennapi munkánkba. 

Kérem, ne vessenek rám követ azok, akik a személyes ta-
lálkozásoknak a hívei. Én magam is az vagyok. Hiszem, hogy 
a személyes találkozások adnak a legtöbbet az összetartozás 
tudat fejlődéséhez. Azt is vallom ugyanakkor, hogy használ-
nunk kell azokat az eszközöket, amelyeket a digitális világ ren-
delkezésünkre bocsájtott. Hiszek egy kiegyensúlyozott, a kor 
technológiai vívmányait a legmesszebbmenőkig kihasználó 
egyesületi életben, hiszek a haladásban.

Nagyon szépen köszönöm minden tagunknak a 2020-as 
évben végzett munkáját, az elkötelezettségét, a kitartását.  
Sikerekben gazdag, eredményes boldog új évet kívánok min-
den egyesületi tagtársamnak, kollégámnak.

Gelencsér Lajos
Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke

Kedves Olvasó!



Vészhelyzetek alatt 
kialakítható szigetüzemű 

ellátási blokk 
városi hálózatban

Vass Attila, Dr. Kádár Péter

A nagy sűrűségű fogyasztási területen a hálózatos 
energiaellátásnak nincsen gazdaságos alternatívá-
ja. Tartós áramkimaradás esetén (Black Out) viszont 
a károk felbecsülhetetlenek. A következőkben egy 
olyan műszaki megoldást mutatunk be, amely az 
esemény bekövetkezése után egy alacsonyabb fo-
gyasztási szinten, degradált üzemben folyamatosan 
képes pl. egy lakóterület tartós, akár több napig tar-
tó szigetüzemű ellátására. A megoldás illeszkedik az 
évtizedek alatt kialakult sűrű szövetű városi lakóterü-
letek napi életéhez szükséges energiamennyiség biz-
tosítására, a meglévő energiarendszer jelentős átala-
kítása nélkül.

BEVEZETÉS                                                                                                

A nagyvárosok villamosenergia-ellátása 
az utóbbi évtizedben közel folyamatos 
volt, mennyiségi és minőségi fejlődés 
jellemezte. Ennek eredményeképpen 
napjainkra több GW-os fogyasztási cent-
rumok alakultak ki, mint pl. Budapest. A 
növekvő rendszermérettel a kitettség és 
sérülékenység is megnövekedett, ugyan-
is csak egy európai szinten is sértetlen 
energiarendszer mellett lehet folyamatos 
az ellátás. Az ENTSO-E hálózat bármilyen, 
Magyarországra is kihatással levő zavara 
esetén (tartós forráshiány, rendszerössze-
omlás) az addig egy nagy rendszer egyen-
súlyában részt vevő több száz MW-os 
egység hirtelen képtelen önálló üzemre. 
Ez megmutatkozhat a forrás kiegyensú-
lyozásában, az irányító infrastruktúra fel-
készületlenségében, illetve a tranziensek 
kezelhetetlenségében.

NAGYVÁROSI SZIGETÜZEM 
KIALAKÍTÁSA                                                       

Az energetikai hálózaton belüli sziget-
üzem kialakításánál prioritásként keze-
lendő a KÖF hálózatról történő leválaszt-
hatóság. A koncepció a sugaras közép-
feszültségű hálózatról leválasztható KIF 
transzformátor körzetre épül. A mikrogrid 
hálózat hosszan fenntartható szigetüze-
me a leválaszthatósággal, a megújuló 
energiaforrások és tároló alkalmazásával, 
és nem kevésbé a rendszer egyensúlyát 
védő automatikával és szabályozással va-
lósítható meg.

ELLÁTÁSI STRUKTÚRA                                                                         

A KÖF hálózat kapcsolódási paramétereinek vizsgálata a 
rendszer alapvető struktúráját határozza meg. A mikrogrid 
folyamatos monitorozása szükséges a sziget séma időben 
optimális kialakításához, így a vezérlő adatokat kell hogy 
gyűjtsön mind a KÖF hálózatról, mind pedig a veszélyhelyzeti 
objektumból. Az ellátási terület kijelölése szempontjából el-
sődlegesen azon épület komplexumok jelölhetők ki, melyek 
egy oldali betáplálással rendelkeznek. Természetesen a kiala-
kítás megvalósítható más elrendezésben is, azonban jelen 
cikk kizárólag az egy oldali betáplálással foglalkozik. 

Az ellátási terület kijelölése további szempontok alapján a 
külső környezeti jellemzőkre vonatkoztatva is megfontolás 
tárgyát képezi. A megválasztás során elengedhetetlen a terü-
let szél- és napsugárzás viszonyainak vizsgálata. Ezen környe-
zeti paraméterek vizsgálata tervezhetővé és kiválaszthatóvá 
teszi a sziget megújuló energiaforrásait. 

A szigetüzem során a hálózatos ellátás fogyasztói teljesít-
ménykorlátjához képest egy nagyságrenddel kisebb teljesít-
mény allokálódik a fogyasztók részére. A tervezés során meg 
kell határozni a redukált villamos teljesítmény mértékét, mely 
tartható a kialakult krízishelyzet alatt is. Ez megvalósítható a 
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2. ábra  Fogyasztói csoportok kialakítása

1. ábra KIF1 hálózatrész kijelölése

1 KIF – Kisfeszültségű hálózat



Ettől függően képes a mikrokontrollerben megírt kód a 
meghatározott mértékre redukálni a teljesítmény érté-
két 1%-os kitöltési tényező felbontás alkalmazása mellett. 
Ezen beállított érték a beépített GSM modulon keresztül 
módosítható, illetve felügyelhető a központi teljesítmény 
manager hálózatából. Mivel negatív megerősítés elvét kö-
veti a program, vagyis amennyiben a felhasználónál maga-
sabb lenne a teljesítményigény, mint az aktuálisan allokált, 
a fogyasztói mérőóránál elhelyezett Limiter korlátoz, a rend-
szer többlet energiát nem szolgáltat. A szigetüzem aktuális 
tartalékai felhasználhatók a többlet igények kielégítésére 
is, többlet fogyasztási lehetőség allokálására. Ennek megfe-
lelően a központi irányító szerv időszakosan utasítást ad a 
teljesítményszabályzónak a redukált villamosenergia-szol-
gáltatás felhagyására, azért, hogy meggyőződhessen a ma-
ximális áramfelvétel mértékéről. Mivel az áramfelvétel eset-
leges növekedése kihatással lehet a rendszer stabilitására, 
a méréseket meghatározott időzítéssel és sorrendben lehet 
elvégezni. Amennyiben a magasabb vételezési lehetőség 
fenntartható, a központi szerv módosíthat az alapértelme-
zett PWM kitöltési tényező mértékén. 

Az impulzus szélesség modulációt befolyásoló algoritmus 
a következő nevezetes paraméterek mentén lett megírva, 
melynek számításához szükséges képlet:2

Kitöltési tényező(%) = 
(255-OCRO x 2)

(255 x 2)

A nevezetes pontokat 10%-os felbontással adjuk meg a kö-
vetkező táblázatban, terjedelem szűkösségére való tekintettel.

fogyasztói szokások során képzett átlag 
igényből, valamint a fennálló környezeti és 
helyrajzi paraméterekből tervezhető opti-
mális alternatív betáplálási rendszer össztel-
jesítményének számításából. Az akkumulá-
toros alrendszer tervezése szintén prioritást 
élvez azon átmeneti időszakokra vonatkoz-
tatva, mikor a termelés alacsonyabb a mi-
nimális fogyasztási igényhez képest. Elsőd-
leges feladata tehát az éjszakai fogyasztás, 
illetve a folyamatos redukált villamosener-
gia-vételezés lehetőségének biztosítása.

SZIGETÜZEM ELVI KIALAKÍTÁSA                                                         

A tipikus KÖF (Középfeszültségű) fogyasztói 
körzet (nagyfogyasztók, hőtermelő készülé-
kek, 1 MW-os transzformátor teljesítmény-
nyel) szigetüzeme csak degradált üzemben 
valósítható meg. A redukált üzem mind 
funkcionalitásban, mind teljesítményben korlátozott, és a 
normál használati szokások kb. 10%-áig valósítható meg. 
Az átmeneti esetleges villamosenergia-mentes állapotok 
lefedését aktív szigetüzem esetén akkumulátoros alrend-
szerek, továbbá napelem, a diesel aggregátorok, illetve 
mCHP rendszerek biztosítják. Az akkumulátoros rendszer je-
lentősen hozzájárul az energiamentes állapot esetén a kisebb 
gradienssel rendelkező áramforrások problémamentes ren-
delkezésre állásának eléréséhez, mivel lefedi azon időszakot, 
amíg az mCHP rendszer felterhelődik. A hosszú távú (többhe-
tes) üzemhez a forrást kizárólagosan a megújuló energiafor-
rások biztosíthatják.

A megoldás lényege a dinamikus teljesítménykvóta kiosz-
tás, illetve az ezt megvalósító másodlagos belső informatikai 
hálózat, illetve a teljesítménykorlátozó hardver egység. 

A fogyasztó számára a teljesítmény dinamikus allokálása 
a rendelkezésre álló aktuális összkapacitás és a fogyasztási 
igények alapján történik. A fogyasztók az allokált teljesít-
mény mértékéig fogyaszthatnak, e felett korlátozás tör-
ténik, ami a fogyasztói feszültség csökkentésével történik 
meg. Szabályzással optimalizálható a fogyasztás mértéke 
és így a megengedett keretek között tartható annak érde-
kében, hogy a készletek a lehető legtovább rendelkezésre 
állhassanak.

A DINAMIKUS TELJESÍTMÉNYKORLÁTOZÓ 
KIALAKÍTÁSA                                                                                                

A szabályzás kialakításánál az elsődleges irányelv a tartós 
üzemvitel megvalósítása, mivel az a veszélyhelyzeti infra-
struktúra részét képezi. Ennek megfelelően felépítése rend-
kívül megbízható elektronikai technológián alapul, ahol az 
alkatrészek robusztussága is kiemelkedő, valamint többszö-
rösen túlméretezett. 

A kapcsolás jelen felépítésében képes a félautomatikus, 
valamint automatikus teljesítményszabályzásra, beállítástól 
függően. A redukált villamos energia vételezésére egy mikro-
kontroller köré épített áramköri kapcsolás szolgál, melyet egy 
PWM szabályzási hurok vezérel. 

A vezérlőben futó program alkalmazástól függően képes 
a kapcsolás által biztosított konstans teljesítmény biztosí-
tására, vagy választható dinamikus teljesítmény kezelés is. 
Ennek biztosítását az áramkörben található árammérő te-
kercs biztosítja, mely egy A/D átalakítón keresztül szolgál-
tatja a felhasználó által vételezett áramérték maximumát. 
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3. ábra  A szabályozó felépítése

1. táblázat  Nevezetes pontok és regiszter értékeik

Kitöltési 
tényező

OCR0 
értéke

Kitöltési 
tényező

OCR0 
értéke

0% 255 60% 102

10% 229 70% 76

20% 204 80% 50

30% 178 90% 25

40% 152 100% 0

50% 127 - -

2 Microchip, Atmega32A-PU Datasheet, pp 80, 2010



valamennyi lehetséges állapotban elvégeztük, azonban 
terjedelmi okokból kizárólag egyetlen állapot eredmé-
nyét közöljük.

Az 5. ábra egy „túlvételezési szándék miatt” kb. 10%-kal 
leszabályozott feszültségterületű állapotot mutat. A görbék 
sorszáma megegyezik a mérési elrendezésben feltüntetett 
csatorna számmal. Ahol az első csatorna a teljesítmény ki-
menetet vezérlő jelalak, a kettes csatornán látható az 50Hz-
es 230V-os hálózati feszültség, míg a harmadik csatorna a 
kimeneti fokozaton mért, fogyasztóra jutó szinusz jelalak 
módosulását jelzi. 

A mérések során megfigyelhető volt egyfajta teljesítmény 
felszabadulás, mely természetesen kihatással volt a gene-
rátor fordulatszámára. A kitöltési tényező változásával az 
aggregátor terhelése is releváns módon változott, ezzel is 
szimbolizálva a szigetüzem esetén végbemenő terhelési 
viszonyok alakulását. A kitöltési tényező változtatásával – 
megfelelő passzív felharmonikus szűrők alkalmazása mel-
lett – a fogyasztó a túlvételezési próbálkozás esetén feszült-
ségcsökkenést fog tapasztalni. Az intelligens belső hálóza-
ton az allokált aktuális teljesítmény ismeretében nemcsak a 
korlátozó egység, hanem a home-energy manager is kaphat 
tájékoztatást.

KÖVETKEZTETÉSEK                                                                               

A veszélyhelyzet alatti szigetüzemű hálózatkép kialakításá-
nak jelentősége az utóbbi években jelentősen megnöve-
kedett. Köszönhetően a sugaras ellátású KÖF hálózat tagol-
hatóságának a leválasztott, szigetüzemű szeparált villamos 
energia szolgáltatás a jelenlegi ellátási séma átdolgozásával 
megvalósítható. Üzemeltetése a rendelkezésre álló teljesít-

ményforrások miatt csak degradált tel-
jesítménnyel lehetséges. Ennek meg-
oldásaként alkalmazható a dinamikus 
teljesítménykorlátozó elektronika, 
mely elősegíti a veszélyhelyzet alat-
ti redukált villamos energiaforrások 
hatékony elosztását a szigeten belül 
egészen a fennálló rendszerüzemza-
var végéig. 

Források

[1] Microchip, Atmega32A-PU Datasheet, pp 80, 

2010

Egy fogyasztó leválasztásának az esetleges meghibáso-
dás esetén és hibaelhárítás folyamán van jelentősége, akár 
távolról is kiszakaszolható a hibás rész. A kimenetet a mik-
rokontroller vezérli egy optocsatolón keresztüli teljesítmény 
fokozattal. Az integrált áramköri technikában használatos 
elemek, melyek nem minősülnek teljesítmény elektronikai 
eszközöknek, nagyobb teljesítmények kapcsolására nem al-
kalmasak. Nem közvetlenül táplálja a fogyasztót, ennek meg-
felelően egy elválasztáson keresztül van lehetőség az 5V-os 
DC szinttel, 230V AC oldali feszültség értékének befolyásolá-
sára. A mikrokontroller PWM kimenete egy opto triak elemet 
kapcsol, mely így védetté teszi az áramkört a kimenet felől 
érkező tranziensek ellen, valamint közvetlenül vezérli a telje-
sítményfokozatot.

A kapcsolás tápellátása 5V-os DC forrásról megoldott azzal 
a kiegészítéssel, hogy szünetmentes áramforrást is tartalmaz. 
Ennek szükségessége a fellépő energiamentes időszakokban 
keresendő, mivel a sziget kialakítása, valamint az energetikai 
hálózattal történő egyesítése során előfordul ilyen állapot. Az 
akkumulátor töltöttségéről a központi teljesítmény manager 
rendszer folyamatosan adatokat kap a teljesítmény szabályzó 
rendszertől. 

A KIFEJLESZTETT SZABÁLYZÓ ELEKTRONIKA 
TESZTELÉSE                                                                                                 

Elkészítettük a dinamikus teljesítményszabályozót, me-
lyet 0-500 W tartományban teszteltünk. A beállított 
tejesítményhatár feletti vételezés esetén a korlátozó fe-
szültségcsökkentéssel reagál. A tesztelés során sziget-
üzemet hozva létre egy háztartási aggregátor segítsé-
gével végeztük el a szükséges méréseket. A méréseket 
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Energetika

4. ábra  Mérési elrendezés

5. ábra  Kimeneti feszültség csökkentése
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A villamosenergia-rendszer 
kiberbiztonsága vs. nyílt forrá-

sú információk veszélye
(III. rész)

Görgey Péter lehet passzív és aktív. Passzív OSINT esetén a támadó közössé-
gi oldalakon, weboldalakon, fórumokon, újságokban elérhető, 
azaz publikus, minden feltétel nélkül, bárki által elérhető, meg-
ismerhető információkat gyűjt, melynek ténye és végrehajtója 
többnyire rejtve tud maradni. Aktív OSINT esetén a támadó 
gondosan megtervezett és anonimizált módon végzi a célpont 
társaság hálózatának, informatikai rendszerének a felderítését.

Az ukrán villamosenergia-rendszer elleni 2015. és 2016. évi 
kibertámadások elemzései szerint a támadók minden bizony-
nyal intenzíven éltek az OSINT lehetőségekkel, amelyek segít-
hettek a támadási célpontok kiválasztásában, a beszállítók és 
a behatolási pontok azonosításában.

OSINT TECHNIKÁK VILLAMOSENERGETIKAI 
RELEVANCIÁJA                                                                                            

Az OSINT elleni eredményes védekezés előfeltétele, hogy a 
védekezők – adott esetben a villamosenergetikai társaságok 
vezetői – tisztában legyenek az ellenük bevethető OSINT 
technikákkal. Ezek látszólag kevés, önmagukban szinte hasz-
nálhatatlannak tűnő információmorzsához juttatják a táma-
dót. A villamosenergetikai társaságok illetékes vezetőinek a 
felelőssége annak felismerése, hogy hozzáértő támadó e nyílt 
forrású töredék információk komplex elemzésével a támadás-
hoz nagyon is fontos információk birtokába juthat.

A kritikus infrastruktúrák – közte hangsúllyal a villamos-
energia-rendszer – kiberbiztonsága szempontjából szenzitív 
információk védelme óhatatlanul más jogok korlátozásával 
jár. Ugyanakkor az önvédelem minden állam alapvető és el-
idegeníthetetlen joga.

A villamosenergetikában is alkalmazható néhány OSINT 
technika (a teljesség igénye nélkül). [1]

1. Célszemélyek azonosítása
A támadási előkészületek első lépése a megtámadni terve-
zett villamosenergetikai célponthoz közvetlenül, vagy – akár 
áttételeken keresztül is – közvetve kapcsolódó személyek 
azonosítása, akik aztán további előkészületi lépések (pl. adat-
halászat) alkalmas célpontjai lehetnek. Ennek elsődleges 
forrásai mindenekelőtt a népszerű közösségi alkalmazások. 
A 2015. december 23-ai ukrajnai kibertámadás egyik fontos 
tanulsága, hogy a támadó számára messze nemcsak a meg-
célzott villamosenergetikai társaság informatikusai lehetnek 
alkalmas célszemélyek, hanem pl. üzemirányítók. A támadás 
során a támadó az üzemirányítók személyazonosító adatait 
megszerezve hajtott végre ellátatlanságot okozó kapcsolá-
sokat. A támadó e személyazonosító adatokat az ukrán ener-
getikai minisztériuméhoz megtévesztésig hasonlító adatkérő 
csalilevelek küldése nyomán szerezte meg. [2]
Lehetőségek a célszemélyek azonosítására:

a. Közösségi alkalmazások
A megtámadni tervezett villamosenergetikai társasághoz 
tartozó, vagy kapcsolódó célszemélyek azonosításának 
az immár „hagyományos” forrásnak tekinthető Facebook, 
Instagram stb. mellett mindenekelőtt a LinkedIn, mint kifeje-
zetten szakmai közösségi alkalmazás lehet alkalmas területe.

Magyarországon adottak a jogi feltételek a munkahelyi 
adatok közösségi médiában való közzétételének, azaz akár a 
munkavállaló személyiségi jogainak szükséges mértékű kor-
látozására3, a közzé nem tehető adatok körének meghatáro-
zására. A munkaviszonyra vonatkozó adatok szabályellenes 
közzététele fegyelmi vizsgálatot alapozhat meg.

3  A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

A 2015. december 23-ai, ukrajnai eset volt az egy ország 
villamosenergia-rendszerét érő első olyan kibertámadás, 
amely térben és időben is jelentős fogyasztói ellátatlan-
ságot okozott. A történtek elemzései azt valószínűsítik, 
hogy a támadó felkészülését nyílt forrású információk 
is segíthették. Az eset így egyebek mellett arra is rámu-
tat, hogy a biztonságos villamosenergia-ellátás amúgy 
is összetett feltételrendszere új elemmel, a nyílt forrá-
sú információk körének az áttekintésével és szükség 
szerinti szűkítésével is kiegészítendő. Ez feladatot ró a 
stakeholderekre. A cikk áttekinti a nyílt forrású informá-
ciókra vonatkozó alapvető ismereteket, hangsúllyal a 
villamosenergia-rendszerre. A cikksorozat I. és II. része 
a 2015., ill. 2016. évi támadás, eme utolsó része pedig a 
támadási előkészületek egyes tanulságait foglalja össze.

BEVEZETÉS                                                                                                          

2015. december 23-án Ukrajnában lezajlott az első, jelentős 
áramszünettel járó kibertámadás, melynek nyomán 3-6 órá-
ra mintegy 230.000 fogyasztó vált ellátatlanná. Aztán rá egy 
évre, a 2016. december 17-ei újabb kibertámadás az ukrajnai 
pivnichnai átviteli hálózati alállomást érte, melynek következ-
tében kb. 1 órára ismeretlen számú fogyasztó vált ellátatlanná.

Egy kibertámadás minden esetben egy hosszú, akár ½ évet 
is meghaladó felkészülési folyamat utolsó, „leglátványosabb” 
mozzanata. A támadási előkészületek tényleges támadások 
nélkül is minden bizonnyal folyamatosan zajlanak. Össztársa-
dalmi érdek bármely potenciális támadó felkészülésének a le-
hető legnagyobb mértékű megnehezítése. Ennek egyik haté-
kony eszköze lehet a kibertámadást megalapozó nyílt forrású 
információk körének az azonosítása, majd minimalizálása.

A kritikus infrastruktúrák – azon belül a villamosenergia-
rendszer átviteli és elosztóhálózata, valamint ezekhez kap-
csolódó erőművek – esetében különös kockázatot jelentenek 
az azok ipari felügyeleti rendszereihez (ICS-eihez1) tartozó kö-
vetkező berendezések és rendszerek: intelligens elektronikus 
eszközök (IED), technológia közeli kommunikáció, védelem, 
automatika, telemechanikai alközpont (RTU), kommuniká-
ció, egyen- és váltakozóáramú szünetmentes tápellátás (AC/
DC UPS). Ezeken kívül egyre inkább célpontokká válhatnak a 
smart gridek és a microgridek.

Egy kibertámadás szempontjából elsődlegesen fenyege-
tett, azaz legjobban védendő szervezetek a felsorolt beren-
dezéseket tervező, gyártó, létesítő, üzemeltető társaságok, 
valamint egyre növekvő mértékben ezek beszállítói.

NYÍLT FORRÁSÚ INFORMÁCIÓSZERZÉS                                             

A kibertámadások előkészületeinek meghatározó eleme a nyílt 
forrású információszerzés (angol rövidítése: OSINT2). Az OSINT 

1  ICS: Industrial Control System
2  OSINT: Open Source Intelligence
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A 2016. december 17-ei ukrajnai kibertámadás 5. évfor-
dulójára készülve rákerestem az érintett Pivnichna (észak) 
330/110/35 kV átviteli hálózati alállomásra. A 2010-es évek 
közepén az alállomáson felújítás zajlott, melyre az Ukrenergo 
büszke volt, egyebek mellett sajtóbejárást is szervezett. Erről 
a YouTube-on „Прес-тур на ПС 330 кВ „Північна” (Sajtóbejárás 
a Pivnichna-i 330 kV-os alállomáson) címmel egy 2015. szep-
tember 15-én feltöltött videó található. [3] Ezen 00:23 percnél 
megjelenik a teljes alállomási primer diszpozíció (1. ábra).

Aztán 01:00 percnél megjelenik a 330 kV-os részletes disz-
pozíció is (2. ábra).

c. Honlapok
Ukrán nyelvet beállítva a Google-n és rákeresve a „Північна 
330/110/10 підстанції схема” kifejezésre egyebek mellett el-
érhető a 3. ábra szerinti tervező cég honlapja:

A honlapon a 4. ábra szerinti részletes információk találha-
tók a pivnichnai alállomásról:

A példák igazolják, hogy óvatlan alvállalkozói kommuniká-
cióval egy potenciális támadó számára milyen, az OSINT ke-
retében jól kutatható szenzitív adatok válhatnak elérhetővé.

Hazai viszonyok között a kritikus infrastruktúra üzemelte-
tője a beszállítóval kötött beszállítói szerződésben (illetve 
felektől függően egyéb megnevezésű, de ilyen tartalmú do-
kumentumban) korlátozhatja a megjeleníthető adatokat.

b. Előadások, szakmai publikációk
Az előadások, szakmai publikációk mind az előadók, szerzők 
neve, beosztása, mind az általuk közzétett szakmai informá-
ciók szempontjából a támadó hasznos információforrásai 
lehetnek.

Amennyiben az információ nem minősül minősített adat-
nak vagy üzleti titoknak, úgy jogszabályi rendelkezés hiányá-
ban is a szervezet vezetőjének a joga annak meghatározása, 
hogy a kritikus infrastruktúráról hol és milyen adat jelenhet 
meg.

c. Netes szakmai fórumok
E fórumokon, „bennfentes” szakmai közegben pl. a munka-
helyénél aktuálisan megoldásra váró informatikai problémák 
megosztásával nagyobb az esélye olyan információk óvatlan 
közreadásának, amelyek segítséget nyújthatnak egy, a cége 
elleni támadás megtervezésében, a lehetséges sérülékenysé-
gek azonosításában.

2. Célszervezet hardver és szoftver elemeinek beazono-
sítása
Míg a fentebb sorolt technikákkal a támadó a „ki által?” kérdés 
megválaszolásához találhat nyilvánosan elérhető információ-
kat, addig más technikák a „mit” kérdés megválaszolásában 
segíthetik.

a. Karrier információk
Gyakran a villamosenergetikai társaságok is élnek az üres 
álláshelyek honlapjaikon való megjelenítésének lehetősé-
gével. Informatikai pozíciók meghirdetése esetében a szük-
séges ismeretekre, elvárt gyakorlatra vonatkozó informá-
ciók is hasznosak a támadónak, mivel képet adnak az adott 
villamosenergetikai társaságnál használatban lévő operációs 
rendszer(ek)ről, alkalmazásokról stb., így ezek ismeretében 
tudja hatékonyabbá tenni a támadást.

Az állashirdetéseknek nincsen jogszabályban meghatáro-
zott kötelező minimum vagy maximum tartalmi eleme, azaz 
az abban megjeleníthető információk körét szintén a szerve-
zet vezetője jogosult korlátozni.

b. Fényképek, videók
A Stuxnet vírus kapcsán megjelent elemzések egyik tanulsá-
ga, hogy akár egy energetikai létesítményben végzett óvat-
lan propaganda fotózás is milyen hihetetlen mennyiségű és 
érzékenységű információhoz juttathat egy támadót.

1. ábra Az alállomási kapcsolási séma a pivnichnai vezénylő 
monitorán

2. ábra Az alállomási 330 kV-os diszpozíció a pivnichnai 
vezénylő monitorán

3. ábra Az Enpaszelektro honlapja [4] 
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között minden, számukra lé-
nyeges kérdésről jogosultak 
rendelkezni, a beszállítói, va-
lamint titoktartási kötelezett-
ségek körében feltüntetni. 
Kritikus infrastruktúra ese-
tében a szerződésben helye 
van a szenzitív adatok meg-
jelenítési korlátozásának is.

e. Berendezések publikus hard-
ver, szoftver és paraméterezési 
leírásai. Termékkatalógusok
A villamosenergetikai társa-
ságok informatikai beszállítói 
esetenként a honlapjaikon is 
elérhetővé teszik termékeik 
hardver, szoftver és paramé-
terezési leírásait. Ez kitűnő le-
hetőség a támadónak, hogy 
részletes információkat sze-
rezzen a megtámadni kívánt 
eszközről, rendszerről. Ezzel 
esetenként maguk a beszál-
lítók segítik elő megrendelő-
jük megtámadását.

A jogi helyzet azonos a 2.d. 
pontban írtakkal.

f. Tenderkiírások
Egy hosszú távra tervező tá-
madó számára hasznos infor-
mációforrásul szolgálhatnak 
a villamosenergetikai cégek 
informatikai beszerzéseire 
vonatkozó nyilvános tender-
felhívások. Ezekből a támadó 
képet alkothat arról, hogy az 
adott cégnél idővel milyen 
informatikai megoldások je-
lenlétével számolhat.

Jogilag kényes kérdés, mivel nyilvános és önmagukban 
értékkel nem bíró információk gyűjtésével és célirányos fel-
dolgozásával létrejövő származtatott információ minősítési 
szintjét érinti úgy, hogy a tender kiírójának úgy kell óvnia a 
biztonságát, hogy közben a verseny tisztaságát és nyíltságát 
sem veszélyeztetheti. Bár a jogszabályi keretek adottak, de az 
egyébként nyílt adatok biztonsági érdekből nem nyilvánossá 
minősítésének még nincs gyakorlata. Ennek megtörténtéig a 
támadó lépéselőnyben marad.

3. Célhálózat gyenge pontjainak azonosítása: hálózati 
topológia

Hozzáértő támadó számára a 
nyilvánosan elérhető villamos 
hálózati topológiák is hasznos 
adatforrások. Ezek bármely 
módon való elérhetővé tétele 
segítheti a támadót a támadni 
tervezett hálózat megismeré-
sében, a lehetséges gyen-
ge pontok azonosításában, 
priorizálásában, végül a táma-
dási célpont meghatározásá-
ban.

d. Beszállítói referencialisták
A potenciális támadó számára értékes információk forrása 
az informatikai beszállítók által esetenként honlapjaikon is 
közzétett referencialista. Az adott beszállító termékjellemző-
inek az ismeretében a támadó képet tud alkotni pl. egy adott 
villamosenergetikai társaságnál fellelhető informatikai meg-
oldásokról.

Az 5. ábra a befejezett projektek bemutatása keretében ad 
közre érzékeny információkat a pivnichnai alállomás irányí-
tástechnikai rendszeréről.
A szerződő felek a szerződésben a jogszabályok adta keretek 
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4. ábra Információk a pivnichnai alállomás irányítástechnikájáról

5. ábra Pivnichnai irányítástechnikai rendszer leírása



HÍREK

ÖSSZEGZÉS                                                                                                 

Miközben a villamosenergia-rendszer elsődleges célpontnak 
számító társaságai fokozatosan erősítik a kiberbiztonságukat, 
a támadók figyelme e társaságok általában alacsonyabb 
védelmi szintű beszállítói felé fordul és rajtuk keresztül pró-
bálnak bejutni az elsődleges célpontok rendszereibe. Emiatt 
szigorodó követelményeket kell támasztani a beszállító társa-
ságoktól megkövetelendő kiberbiztonság, így az OSINT által 
náluk elérhető, a megrendelő számára érzékeny információk 
körének szűkítése tekintetében is.

A támadók rendszerirányítók, ill. egyéb kapcsolódó szerve-
zetek iránti növekvő érdeklődése is figyelmet érdemel. Az ilyen 
jellegű szervezetek azért is hasznos célpontok a villamosener-
gia-rendszer potenciális támadóinak, mert egyetlen sikeres 
támadással több villamosenergetikai cég sikeres támadását 
elősegítő érzékeny információkhoz is hozzájuthatnak. [8]

Az áramellátási zavarokkal is járó kibertámadások jelenlegi 
szünete nem téveszthet meg egyetlen – a magyar villamos-
energia-rendszer kiberbiztonságában érintett – döntésho-
zót, villamosenergetikai felelős vezetőt sem. A szünet csak 
átmeneti. Ahogy Robert M. Lee, a villamosenergia-rendszer 
kiberbiztonságának világszerte elismert szakértője mondja: 
„Do more, fear less.” („Több cselekvés, kevesebb félelem.”) [9]

Köszönetet mondok Droppa Béla, Gyebnár Gergő, Kocsis Ta-
más, Dr. Krasznay Csaba és Pongrácz Péter értékes tanácsaiért.   

IRODALOMJEGYZÉK
[1]  Using open source intelligence for risk assessment to the u.s. power grid. 

Dr. Darren R. Hayes, 2017
[2]  Ukraine Cyber-Induced Power Outage: Analysis and Practical Mitigation 

Strategies. David E. Whitehead, Kevin Owens, Dennis Gammel, and Jess 
Smith. Power and Energy Automation Conference Spokane, Washington 
March 21-23, 2017

[3]  https://www.youtube.com/watch?v=AUoiKZBqIo0
[4]  https://enpaselectro.com/ua/tehnologii/sistemy-upravleniya.html
[5]  https://www.recordedfuture.com/open-source-intelligence-definition/
[6]  https://github.com/jivoi/awesome-osint
[7]  https://applied-risk.com/resources/osint
[8]  https://dragos.com/blog/industry-news/energy-organizations-

continue-to-be-compromised-globally/

[9]  https://twitter.com/RobertMLee/status/1156905425654210561

igény van.  A tárolórendszer másik előnye, hogy segítségével 
akár jelentős megtakarítást lehet elérni a napelemek hálózatra 
kapcsolásakor, mivel alkalmazása kiválthat egyébként költség-
igényes munkafolyamatokat is. A Zánkán átadott energiatáro-
ló könnyen szállítható, telepíthető és beüzemeltethető, így a 
tárolóegység később áthelyezhető akár más helyszínekre is, az 
igényeknek megfelelően. A több mint 2 éve Leveleken telepí-
tett, és a most átadott, 20-szor nagyobb zánkai energiatároló 
után az E.ON további helyszínekre is tervezi a mobiltárolók el-
helyezését.
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Jelenleg még nincsenek átfogó és általánosan elfogadott 
megoldások az OSINT technikák révén a villamosenergia-
rendszert fenyegető kockázatok kezelésére. De már önmagá-
ban e technikák veszélyeinek a felismerésével, majd a kocká-
zatot hordozó információk körének a fokozatos korlátozásá-
val is nehezíthető a potenciális támadó felkészülése, ezzel is 
csökkentve egy esetleges kibertámadás esélyét.

OSINT CÉLÚ ALKALMAZÁSOK                                                      

Az OSINT elsődleges terepe az Internet. A nyílt forrásokon 
alapuló, előző pontban vázolt információk megszerzését 
számos, akár ingyenesen is elérhető OSINT alkalmazás se-
gíti. Már ezek is impresszív mennyiségű és minőségű in-
formáció összegyűjtésére alkalmasak. Ennek tükrében a 
villamosenergetikai társaságok illetékes vezetőinek különö-
sen indokolt észben tartania, hogy egy akár állami háttérrel, 
azaz jelentős erőforrásokkal is rendelkező támadó számá-
ra nem lehet akadály sem az ingyeneseknél is lényegesen 
több és érzékenyebb információ gyűjtésére alkalmas fizetős 
eszközök beszerzése, sem pedig fejlett, rejtett, vagy titkos 
információgyűjtő eszközök alkalmazása, vagy akár egyedi 
eszköz kifejlesztése. [5, 6]

Néhány példa a széles körben használt OSINT alkalmazá-
sokra: Shodan, Censys, theHarvester, Recon-ng, OSINT Frame-
work, GHDB (Google Hacking Database), Maltego, Spiderfoot.

AZ OSINT ELLENI VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI                         

Az OSINT elleni eredményes védekezés elsődleges feltétele 
rendszeres képzés és tréning révén a megvédendő társaság 
vezetőinek és alkalmazottainak magas szintű biztonságtuda-
tossága. További előfeltétel a nyílt forrású információk köré-
nek, mindenekelőtt az adott társaság „digitális lábnyomának” 
a szűkítése. Ennek érdekében célszerű rendszeres társasági 
önellenőrzések, sérülékenységvizsgálatok végzése; az IP-cí-
mek és tartományok blokkolása; az elérhetővé teendő doku-
mentumok publikáció előtti előzetes biztonsági ellenőrzése 
(pl. a metaadatokra is kiterjedően); a társasággal kapcsolat-
ban a beszállítók anyagaiban megjelenő információk ellenőr-
zése, a szenzitívek töröltetése. [7]

Hangsúlyozni kell, hogy az eredményes OSINT elhárí-
tás csak a társaság vezetőinek és alkalmazottainak közös 
erőfeszítésével biztosítható. A 
villamosenergetikai társaságok-
nak – mint a kritikus infrastruktú-
rák között is kiemelt fontosságú kritikus infrastruktúráknak 
– az OSINT kockázatok ismeretében célszerű az alapoktól át-
tekinteniük a róluk nyílt forrásból elérhető információk körét, 
majd szükség szerinti szigorításokkal szűkíteniük azt.

Egész Európa számára mintaként szolgálhat 
a zánkai tároló

Európai szinten is egyedülálló, innovatív energiatároló-rend-
szert alakított ki az E.ON Hungária Csoport Zánkán. 
A mobil tárolórendszer segítségével a megújuló erőforrásokkal 
termelt áram rugalmasan tárolható és az adott igények szerint 
használható fel. Ráadásul ezzel a megoldással a napelemes 
rendszerek hálózatra csatlakoztatása gyorsabban és olcsób-
ban valósítható meg. A naperőművek a legtöbb energiát nap-
közben termelik, az energiatároló segítségével viszont az így 
termelt energia könnyedén, akkor használható fel, amikor arra 
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(NAH) által akkreditált laboratóriumok által végzett kalibrált mérő-
eszközökkel kell végrehajtani.

A következő kérdés az, mikor kell a megvilágításmérőt a kijelölt 
laboratóriumba bevinni?

A Vhr 5.§-a(1) szerint „Használati etalonnal kell rendszeresen el-
lenőrizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt 
mérőeszközöknek a pontosságát, amelyeknek a hitelesítése nem 
kötelező.

 Sajnos a rendelet ismét nem határozza meg, mit kell a „rendsze-
res” alatt érteni. 

A kérdés tehát még mindig nyitott: milyen gyakran kell a megvilá-
gításmérőt ellenőriztetni?

Erre csak közvetett ajánlások találhatók a különböző előírásokban. 
Ezért a Világítástechnikai Társaság a következő állásfoglalást teszi:

Joghatással bíró méréshez csak olyan kalibrált megvilágítás-
mérő használható, amelynek „kalibrálási bizonyítvány”-a kiállí-
tási dátuma 2 évnél nem régebbi.

A kalibrálási bizonyítvány másolatát a mérési jegyzőkönyv-
höz kell csatolni.

A mérési eredmények megfelelőségéhez elengedhetetlenül szük-
séges a metrológiai visszavezethetőség biztosítása. Ahol ez megköve-
telt, ott a laboratóriumnak kalibrálási programot kell kidolgoznia (pl. 
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 6.4.7 pontja), amely biztosítja azt, hogy 
a használt mérőeszközök, etalonok újra-kalibráltatásáról időben gon-
doskodni lehessen. A NAH által akkreditált laboratóriumok saját hasz-
nálati etalon megvilágításmérőjüket 2 évente kalibráltatják a BFKH-
val. Ezt figyelembe véve mi is a 2 év mellett döntöttünk.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy semmilyen külső ok nem 
indokolhatja, hogy a mérésekhez használt eszközök, etalonok kalib-
rált állapota ne legyen igazolható.  (pl. a kalibrálólaboratóriumok a 
korona vírus idején is dolgoznak)

Amennyiben a mérést megrendelő vagy a mérést végző nem ért 
egyet a VTT állásfoglalásával, és maga akarja meghatározni a kalib-
rálási időközt, akkor a következő a metrológiában elterjedt eljárás-
hoz folyamodhat, hogy igazolni lehessen a meghatározott újra-ka-
librálási idő helyességét. 

A kalibrálási bizonyítványok nem tartalmazhatnak ajánlást az új-
ra-kalibrálási időközre (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 7.8.4.3 pontja), 
ezért mindenkinek saját magának kell meghatároznia az újra-kalib-
rálási időközt és kockázat alapú megfontolásokra támaszkodva 
dokumentáltan igazolni kell annak helyességét. 

A módszer alkalmazásához legalább 2 előző kalibrálási bizonyít-
vány szükséges. 

Az 1. bizonyítványban az adott paraméterre megadott mérési 
eredmények: y1 és k*u1, a korábbi, 2. bizonyítványban megadott 
mérési eredmények: y2 és k*u2. 

Az, hogy a két mérési eredmény egymásnak nem ellentmondó, a 
következő 4 képlet alkalmazásával dönthető el: 

|y1−y2| ≤ k √u12+ u22  (1)
y2− k·u2 ≤ y1 ≤y2+ k·u2  (2)
y1− k·u1≤ y2≤ y1+ k·u1  (3)
| y2− y1 |≥ k·√u12+ u22  (4)
Az utolsó, (4) esetben az újra-kalibrálási időközt azonnal csökkenteni 

kell, az eredmények egymásnak ellentmondóak! 
Ha az (1) teljesül, és a (2), illetve a (3) feltétel közül legalább az 

egyik nem teljesül, akkor az újra-kalibrálási időközt változatlanul 
fent lehet tartani. 

Ha az első három egyenlet mindegyike teljesül, akkor az újra-ka-
librálási időközt kb. másfélszeresére lehet növelni.

A labor mérőműszerének 2 évvel későbbi kalibrációja alapján az 
alábbi képlet felhasználásával ellenőrizni lehet a megvilágításmérő 
megfelelősségét

Régi kalibrációk esetén használható a következő képlet is.

 En=  
|Xlab1 - Xlab2|

         √Ulab1
2 - Ulab2

2

Abban az esetben ha En<1, a tulajdonos dönthet az újra kalibrá-
lási időről

A NAH honlapján a kalibráló laboratóriumok megtalálhatók
https://www.nah.gov.hu/kategoriak
Budapest, 2020.12.10.

Kiadta: a MEE Világítástechnikai Társaság
Szakértő: Dézsi Gyula NAH akkreditációs szakértő

A világítási berendezéseket nemcsak megtervezni, kivitelezni kell, 
hanem üzemeltetni is. Mind a kivitelezés után, mind az üzemeltetés 
során a fénytechnikai paramétereket, különösen a megvilágítást és 
közvilágítás esetén a fénysűrűséget a helyszínen mérni kell.

Jelen állásfoglalásunk a helyszíni megvilágítás mérésekhez hasz-
nált műszerekkel kapcsolatos.

A mérés jogszabályi hátterét munkahelyek esetén a 3/2002. (II.8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet adja, amely szerint [8.§ (3)] „A belső 
téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfele-
lőségét rendszeresen ellenőrizni kell.”  Sajnos a rendelet arról nem 
nyilatkozik, hogy mit kell érteni a rendszeres ellenőrzésen. 

A már hivatkozott rendelet másik pontja [8.§ (2)] szerint „A vilá-
gítás mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti szabvány határozza 
meg.”

A nemzeti szabvány ma (2020. november) az MSZ EN 12464-1:2012
A szabvány 6. fejezete foglalkozik az „Ellenőrzési eljárások”-kal. 

A megvilágítás mérőknek azonban csak egy megjegyzést szentel 
a szabvány. E szerint: „A megvilágítás ellenőrzésekor ügyelni kell a 
használt fénymérő kalibrálására, a fényforrások és lámpatestek ada-
tainak a publikált fotometriai értékekkel való egyezésére, valamint a 
feltételezett tervezési feltételek, pl. a felületi fényvisszaverési ténye-
zők egyezésére a valóságos értékekkel.”

Tehát minden méréshez a szabvány szerint kalibrált műszer 
kell.
Kalibrálással összefüggő jogszabályok:
1991. évi XLV.tv a mérésügyről és a 127/1991(X. 9.) rendelet a mérés-
ügyről szóló törvény végrehajtásáról.

A törvény hatálya a „a mérésügyi szervezet tevékenységére, a mér-
tékegységek használatára és a joghatással járó mérésekre terjed 
ki.”

A törvény III. fejezete foglalkozik a joghatással járó méréssel és 
eszközeivel.

A törvény 6.§ (1) határozza meg, hogy mely mérések bírnak jog-
hatással. [Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állam-
polgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, 
különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minő-
ség tanúsítására – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének 
megállapítására – vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra 
használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezet-
védelem és a vagyonvédelem területén.] E szerint pl. joghatással 
bíró mérés minden műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos megvi-
lágítás mérés.

A törvény 6.§ (2) meghatározza, hogy joghatással bíró mérést mi-
lyen műszerrel lehet végezni. [Joghatással járó mérést a mérési fel-
adat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy kalibrált, 
használati etalonnal (ellenőrzött mérőeszközzel) kell végezni.]

A törvény az iparügyekért felelős minisztert hatalmazza fel, hogy 
a kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi követelményeit, a 
hitelesítés általános feltételeit és szabályait rendeletben állapítsa 
meg. [15.§ ˙(6)] Az itt hivatkozott rendelet a 127/1991. Kormrendelet 
(Vhr)  Vhr 4.§ „Joghatással járó mérés végzésére használt minden 
mérőeszközt – közvetlenül vagy közvetett módon – országos eta-
lonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni.” Tehát nem csak a 
kötelezően hitelesítendő műszerekkel kell foglalkozni, hanem min-
den műszert gyakorlatilag kalibráltatni kell. 

A Vhr 4.§ (1) Joghatással járó mérés végzésére használt minden 
mérőeszközt – közvetlenül vagy közvetett módon – országos eta-
lonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni.

(2) Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegysé-
gének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mérték-
egység értéke átszármaztatható a használati etalonokra.

A megvilágítás mérőkre a kiemelt szöveg vonatkozik. Azaz gya-
korlatilag minden megvilágításmérőt országos vagy/és nemzetközi 
etalonról kell leszármaztatni vagy arra visszavezetni. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a megvilágításmérőket a Budapest Főváros 
Kormányhivatala (BFKH) vagy/és a Nemzeti Akkreditálási Hatóság 

Milyen fénymérési jegyzőkönyv 
fogadható el?

Állásfoglalás

Világítástechnika
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A kölcsönhatásba lépő állórész hullám és forgórész hullám 
által létrehozott erőhullám rendszáma a létrehozó hullámok 
rendszámának összege és különbsége lesz:

   
            (16)

Az állórész mint rugalmas mechanikai rendszer a kisebb 
rendszámokra reagál (kis gépeknél r=0...4, nagy gépeknél 
r = 0…6). Keressük példaként az r=0 rendszámot. Ekkor

                      
      (17)

Ezt az egyenletet analizálni meglehetősen nehézkes, ezért 
a feladatot az ún. rendszám táblázat segítségével fogjuk 
megközelíteni (2. táblázat, lásd később).

Először számoljuk ki az egyes felharmonikusok kölcsönha-
tásából származó húzófeszültségeket, ill. erőket.

A B eredő indukció egy légrésben B2/2μ0 nagyságú húzó fe-
szültséget (egységnyi felületre jutó erőt) hoz létre.

A számítást a következőképpen végezzük [6]:
Az állórész áram által létrehozott ν’b rendszámú indukció 

hullám:
         

(18)

A forgórész áram hullám által létrehozott μ’a rendszámú 
indukció hullám s=0 közelében:                                                 

 (19)
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A φ fázisszög közel áll 180°-hoz, vizsgálatunk tárgyát nem 
befolyásolja, a továbbiakban ettől eltekintünk.

Kezdjük vizsgálatunkat az r=1 rendszámmal. A legveszélye-
sebb, de a legkönnyebb elkerülni [6]:
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 (20)

Ezt a rendszámot másként egyoldalú mágneses húzás-
nak nevezik, mivel az erő félhullámhossza a teljes kerület, 
ezért a kerület egyik oldalán a maximális erők támadnak, 
a vele szemben levő oldalon támadó minimális erőkkel 
(a maximális erővel szemben levő pontban zéró erővel) 
szemben. Így ez a rendszám a forgórész (egyoldalú) rázá-
sát okozza.

Az integrálon belüli sinα-val történő szorzás a teljes kerü-
letre elvégzett integrálással az erőhullám r=1 rendszámú ösz-
szetevőjét adja. 

Elvégezve az integrálon belüli négyzetre emelést kapjuk
  

(21)

Tekintsük először az indukciók önmagukkal való szorzását:
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Ezek a tagok tehát kiesnek.

3. RÁZÓERŐK KÖZELI PÓLUSSZÁMOK ESETÉN                   

A légrésindukció normális összetevőjének négyzetével ará-
nyosan az állórész furatára és a forgórész palástfelületére köl-
csönös radiális húzóerő hat.

A légrés indukció által létrehozott erőhullámok az egyes 
állórész és forgórész indukció hullámok összegének (eredőjé-
nek) négyzetével arányosak: kirendezés után az önmagukkal 
képezett négyzetek és az állórész és a forgórész hullámok 
kétszeres szorzatának összegéből állnak. Látni fogjuk, hogy 
csak ezen utóbbiakkal kell foglalkozni.

Írjuk fel két tetszőleges állórész hullám és az általuk kel-
tett forgórész hullámok rendszámát. Mivel itt a teljes kerület 
menti viszonyokat kell vizsgálnunk, nem pedig csak egy pó-
lust, az előző pontban felírt rendszámokat p-vel szorozni kell:

   
                                                   
  

(15)

Páros harmonikusok 
3//Y / 3//Y kapcsolású 

pólusátkapcsolásos 
aszinkron motorok esetén 

2. rész; Rázóerők számítása

Kovács Gábor

Villamos gépek

A 3//Y / 3//Y kapcsolású, közeli pólusszámokra készült 
pólusátkapcsolásos tekercselések eddigi vizsgálata 
során megállapítottuk, hogy a tekercselés minden 
esetben, elkerülhetetlenül páros felharmonikusok 
fellépését okozza. Ezek hatását az előzőekben csak az 
aszinkron nyomatékokra vizsgáltuk. Ebben a cikkben 
még megvizsgáljuk a szinkron nyomatékokra és a rá-
zóerőkre gyakorolt hatást. A rázóerőkre gyakorolt ha-
tást távoli pólusszámok esetén is megvizsgáljuk. Klasz-
szikus analitikus módszerrel kiszámítjuk mind a szink-
ron nyomatékokat, mind a rázóerőket. Szám-példákon 
mutatjuk be az eredményt, egy kedvezőtlen esetben. 
Megmutatjuk, hogy ha a forgórész horonyszám az iro-
dalomban található ajánlások szerint van megválaszt-
va, akkor a páros harmonikusok hatása a szinkron nyo-
matékokra jelentéktelen, a rázóerőkre csekély. 

During the elaboration of pole-changing windings of 3//Y 
/3// Y method for close ratio performed so far, we have 
ascertained that the winding causes the unavoidable 
occurrence of even harmonics. Previously their impact 
was investigated only for asynchronous torques. Now, 
the impact exerted on synchronous torques and radial 
magnetic forces will be investigated in this paper. The 
result will be demonstrated via quantified examples in 
an unfavourable situation. It will be proved that in case 
the rotor slot number is chosen in accordance with the 
general recommendations found in the literature, the 
impact of the even harmonics, for subject winding, is 
insignificant on the synchronous torques and low on the 
radial magnetic forces.



A vegyes szorzat függvények átalakítása során először 
½(cos(μ’+ν’) - cos(μ’-ν’)) jellegű kifejezés, majd ezek és sin α 
szorzatából ½(-sin(μ’+ν’+1) + sin(μ’-ν’-1)) jellegű, már integ-
rálható kifejezések keletkeznek. A μ’a±ν’b=±1 feltétel figye-
lembevételével a négy eset bármelyike közül egyben és csak 
egyben válik a trigonometrikus függvény argumentuma zé-
russá és ekkor ennek integrálja szorzássá alakul, –2pτp*sin(…) 
eredménnyel;  a másik három, nem zérus argumentumú 
függvény teljes tartományra vett integrálja viszont zérus lesz. 

 Az eredő képlet, a tagokat célszerűen csoportosítva: 

       (23)

A (13) ban már felhasznált alapharmonikus mágnesező 
reaktanciát itt is bevezetjük. Ekkor kapjuk:
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Ha a képletbe a mágnesező áramot helyettesítjük, vagyis 
gyakorlatilag üresjárásban, a képlet az alapharmonikus mág-
neses energia és a légrés osztásából, majd a tekercselésből 
egyszerűen meghatározható tényezővel (C) szorozva adja 
meg a koncentrált, a forgórészt rázó erőt (ha r=1 fellép):

C
'

WF m
1r δ
==                     (24)

Vizsgáljuk most a többi rendszámot. Visszatérve a kiinduló 
képletekhez, rendezzük ki részletesen az indukciók szorzását, 
továbbra is s=0 közelében:
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A képletek kiértékelése a következőket adja:
− az első tag 100 Hz-es és igen magas rendszámú, a má-

sodik magas frekvenciájú és igen magas rendszámú húzófe-
szültség, mindkettő 1/2-es szorzóval áll, ezért ezek érdektele-
nek (kivételes rezgésproblémától eltekintve)

− ténylegesen a harmadik vagy a negyedik tagot kell figye-
lembe venni; ezek egyike eredményezi a húzófeszültségek 
rendszámát, a másik érdektelen: ha r=μ’a-ν’b esik az r=0…6 tar-
tományba, akkor a harmadik (pulzáló erőhullám), ha r=μ’a+ν’b 
esik az r=0…6 tartományba, akkor a negyedik tag (körbefutó 
erőhullám) lesz a rázóerők szempontjából a meghatározó [6].

A képlet minden rendszámra érvényes, de r= 0-nál értelem-
szerűen csak pulzáló erő lép fel.

Itt is megpróbálunk egy rövid, jól áttekinthető képletet 
levezetni. Behelyettesítve Bν’b*Bμ’a-ba (18) –t és (19) –t, va-
lamint itt is bevezetve az Xm alapharmonikus mágnesező 
reaktanciát, kapjuk:

 
             (26)

A képlet hasonlít az előzőhöz, de a mágneses energiát itt 
a légrés fél-köbtartalmával osztjuk és így nem erőt, hanem a 
cos eloszlású húzófeszültség maximális értékét kapjuk. 

Telítés esetén az erőket a teljes mágneses gerjesztés és a 
légrésre jutó mágneses gerjesztés arányával szorozni kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy C-ben ν és μ, nem pedig ν’ és 
μ’ szerepel.

A C arányossági tényező általános érvényű, a gépállan-
dóktól független. Ezért a C tényező különböző gépek bármely 
állórész tekercselésének és bármely forgórész horonyszámának 
összehasonlításakor használható mint arányossági tényező.

A 2. táblázat a szinkron nyomatékokhoz alapul vett számpél-
da szerinti motor légrésében fellépő radiális húzófeszültségek C 
arányossági tényezőit mutatja rendszám táblázatba rendezve.

2. táblázat 
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ahol Bν=1 az alapharmonikus indukció. Ez az indukció hul-
lám nem függ a terheléstől.

A hullám rendszáma: νhornyolás=g*Z1+p; g=±1,… valóban 
azonos a horonyharmonikusoknak nevezett tekercselési 
harmonikusok rendszámával.

(28)-ban Bν=1 együtthatója nagyfeszültségű, nyitott hornyú 
gépre g=±1-re 0.45 körül van. A forgórész hornyolást most 
elhanyagoljuk.

Ezt a Bhornyolás ≈ 0.45*Bν=1 hullámot (18)-ban összegezni 
kell a horonyharmonikus rendszámú ν’b tagokkal. Vagy, ami 
ezzel egyenértékű, a 2. táblázat minden altáblázatában, eb-
ben a példában,  a -68 hullámhoz tartozó C értékeket meg 
kell szorozni ≈ 1 + 0.45*ν tényezővel, a 76 hullámhoz tartozót 
pedig ≈ -1 + 0.45*ν tényezővel (lásd [11], 6.7. fejezet). 

Az alap táblázat készletből a cos φ-vel és a hornyolási 
harmonikusokkal kapcsolatos meggondolások alkalmazásá-
val kapjuk a 2. táblázat következő, az üresjárásra vonatkozó 
altáblázat készletét, mely az üresjáráshoz tartozó Cüj ténye-
zőket tartalmazza. 

Az üresjárást a horonyharmonikusok, főként a hornyolási 
harmonikusok határozzák meg.

A 2. táblázat további, terhelésre vonatkozó táblázat kész-
letét az eddigi két készletből az alábbiak szerint kapjuk: a 
hornyolási harmonikus változatlan marad és fázisban marad 
a mágnesező árammal, a többi hullám az állórész árammal 
négyzetesen, (I12/Im2) arányban nő és fázisban van az álló-
rész árammal; ezeket aztán vektorosan összeadva kapjuk a 
Cterhelés tényezőket.

Terheléskor alapvetően az áram négyzetével változó ténye-
zők lesznek a meghatározók.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a tárgyi 120°-os 
tekercselés esetén üresjárásban, ebben a kedvezőtlen pél-
dában, a páros harmonikusok hozzájárulnak az erőhullámok-
hoz, terheléskor a hozzájárulásuk csekélyebb. Végső soron az 
dönti el a kérdést, hogy a hullámok frekvenciájára rezonál-e 
a motor valahol pl. az állórész koszorúban. Ha a motor (azo-
nos állórész és forgórész horonyszámmal), szokásos 60°-os 
sávszélességgel tekercselve nem kerül rezonanciába, akkor 
120°-os sávszélességgel sem fog, mivel állórész tekercselés 
változtatása nem hoz létre új frekvenciát, az kizárólag a forgó-
rész horonyszámtól (μa-νa=e*Z2/p) függ. Persze, ugyanakkor 
az is igaz, hogy ebben a példában a páros harmonikusok r=0 
rendszámú erőhullámot is létrehoztak, melyhez tartozó ko-
szorú rezonancia frekvencia különbözik a különben is fellépő 
r=4 rendszámú rezgés rezonancia frekvenciájától.

4. RÁZÓERŐK TÁVOLI PÓLUSSZÁMOK ESETÉN                                

A tekercselést [2] 6. fejezetében ismertettük.
Ennél a kapcsolásnál feltételezzük, hogy a motor frekven-
ciaváltóról van táplálva. Ez a gyakorlatnak megfelel. Ezért a 
szinkron nyomatékok érdektelenek, csak a rázóerőket kell 
vizsgálni.

Mint megmutattuk ([1], [2]), ha N páratlan, páros 
harmonikusok egyáltalán nem keletkezhetnek, a motor nem 
különbözik egy szokásos, egy fordulatú motortól egyik pó-
lusszámon sem. De előfordulhat olyan hajtás, ahol páros N-re 
van szükség, mert pl. sem az 1:3, sem az 1:5 áttételű motor 
nem felel meg az adott hajtásra, 1:4 áttételű motort kell al-
kalmazni.

A táblázatnak csak azon μ’ – ν’ celláit töltöttük ki, melyek 
alacsony rendszámú erőhullámokat jelentenek, vagyis ame-
lyekre r≤|6|. Most csak az e=±1 rendszámú forgórész hullá-
mokra szorítkoztunk, a könnyebb áttekinthetőség végett. 
Nevezzük ezeket Calap tényezőknek.

A táblázatot mind a szokásos 60°-os, mind a jelen 120°-os 
(valós lépésű) tekercselés tényezőivel is kitöltöttük éppen az 
összehasonlítás végett. A teljes kép érdekében a 2., 4. és 5. 
állórész harmonikus által keltett forgórész hullámok és a töb-
bi állórész hullám egymásrahatását is kiszámoltuk. A 2. és 4. 
harmonikusnál természetesen csak a 120°-os tekercselés hoz 
létre erőhullámot.

Mivel a tiltott (pl. r αα∗α−ω∫
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tuk, csak r=0, p, 2p rendszámú erő-hullámok jönnek létre. De 
[2]-ben láttuk, hogy a tárgyi tekercselés inkább p≥3-ra ajánl-
ható, ilyen okból r=1 és r=2 rendszám nem fenyeget. Ha p≥4, 
ill. p≥7, akkor csak az r=0 esettel kell foglalkozni még nagy 
gép esetében is.

A táblázatból azt is lehet látni, hogy az erők nagyságát nem 
annyira a tekercselés sáv-szélessége fogja eldönteni, hanem 
inkább az, hogy találkozik-e egy forgórész hullám egy állórész 
horonyharmonikussal. Ezt pedig a forgórész horonyszáma dön-
ti el. Itt a példában a szemléletesség kedvéért szándékosan 
úgy vettük fel a forgórész horonyszámot, hogy találkozzon 
(lásd ν=-17 –t és ν=19 –t mint az első horonyharmonikusokat). 
A többi erő ennél lényegesen kisebb.

Igen szemléletes képet nyerhetünk r>1-re, ha itt is, mint 
r=1-nél, a megoszló húzófeszültségből koncentrált erőt 
számolunk. Az erőt r=1-től eltérő módon számoljuk: csak a 
harmadik vagy csak a negyedik tag félperiódusra vett integ-
ráljával. Bevezetjük az eredő erőre történő vetítést is cosα-val 
történő szorzással. Ezek után (25)-ből:

αα∗α−ω∫
π

π−
µν d)cos)rtcos((...)

2
1BB2

r2/

r2/
'' ab

                 
(27a)

A trigonometrikus függvény szokásos átalakításával:

cos(..) * cos (..) = ½*(cos (r-1)α + cos (r+1)α)                         (27b)
               
Kiintegrálva és rendezés után kapjuk Fr>1-re:

  
           (27)

(27) csak látszólagos összefüggést teremt a különböző 
rendszámú erőhullámok között, mivel csak a C-vel történő 
szorzás után kapjuk meg mind Fr, mind Fr=1 tényleges érté-
két, ha ilyenek vannak.

Terheléskor a felharmonikusok által keltett erők az álló-
rész áram négyzetével (I12 / Im

2) nőnek. Ehhez a kijelentéshez 
azonban megjegyzéseket kell fűzni.

Az alapharmonikus forgórész áram és annak felharmoniku-
sai által keltett indukció hullámok gyakorlatilag a terheléssel 
lineárisan változnak. Ezért (19)-be a ν=1 (ν’=p) által keltett 
felharmonikus forgórész hullámok esetén, I1η2

2ν helyett, jó 
közelítésként, I1η2

2ν*cosφ-t kell behelyettesíteni, ahol φ az ál-
lórész alapharmonikus áram fázisszöge a tápfeszültséghez vi-
szonyítva [10]. Az ezek által keltett erőhullámok üresjárásban 
gyakorlatilag nem jelennek meg.

Ezt megelőzően azonban nem kerülhetjük el az állórész 
hornyolási harmonikusok tárgyalását. Ezek a mágnesező 
árammal fázisban vannak, rendszámuk azonos az állórész 
horonyharmonikusokéval, ezért (ebben a példában) a ν’b=-
Z1+p=-68 és a ν’b=Z1+p=76 horonyharmonikus állórész hul-
lámokhoz algebrailag hozzáadódnak. A hornyolásból eredő 
indukció hullám [10], [12]:

1 5 Elektrotechnika 2 0 2 0 / 1 2

Villamos gépek



HÍREK
és a pályára engedélyezett sebesség folyamatos felügyele-
tét is. A Siemens Mobility vasútautomatizálási részlege által 
kiépített rendszer előnye, hogy állandó információcserét le-
hetővé tevő kapcsolatot teremt az állomásokon, valamint a 
nyílt vonalon működő és a fedélzeti berendezések között. 
A mozdonyvezető az utasításokat a nyílt pályán elhelyezett 
jelzők helyett egységesen és közvetlenül a vezetőálláson 
elhelyezett kijelzőn kapja meg. A fejlesztés során a szakem-
berek a sínszálak közé elektronikus jeladókat telepítettek, 
amelyek komoly szerepet játszanak az ETCS rendszerben a 
vonatok pozíciójának azonosításában. Az irányítás a Mar-
tonvásár, Kelenföld és Ferencváros állomásokon létesített 
rádiós központokból történik. A pályán közlekedő szerelvé-
nyek egy vasúti célú kommunikációs hálózaton, a GSM-R-en 
lépnek kapcsolatba a telepített berendezésekkel, amelyek 
folyamatosan ellenőrzik a biztonságos közlekedést. Keze-
lőfelületén keresztül a forgalmi szolgálat is beavatkozhat a 
vonatforgalomba.

Sebességet vált a hazai 
vasút
Üzembe helyezték Magyarország 
elsőként elkészült ETCS L2 vonatbe-
folyásoló rendszerét a Ferencváros 
és Székesfehérvár közötti vonal-
szakaszon. A 2-es szintű Egységes 
Európai Vonatbefolyásoló Rendszer 
(ETCS L2) elsődleges rendeltetése a 
vasúti forgalom biztonságának ga-
rantálása a legkülönbözőbb üzemi 
helyzetekben. A rendszer speciális 
elemein keresztül kapott menet-
engedélyek és pályaadatok alapján 
figyelmeztetési, üzemi és vészfé-
kezési sebességprofilokat számol, 
amelyek betartását kikényszeríti a 
mozdonyvezetőtől. Ellátja a vonatra 

A kérdés itt alapvetően az, hogy melyek lehetnek a mégis-
csak megengedhető horony-számok, hiszen [2]-ben röviden 
már utaltunk rá, hogy minden közös horonyszám valamilyen 
szempontból „tiltott”, még páratlan N-re is.

A vizsgálatra ugyanazt a táblázatot használjuk, az arányos-
sági tényezőkkel együtt, amelyet eddig a rázóerők tanulmá-
nyozására felépítettünk.

A számítások azt mutatják, lehet olyan közös forgórész 
horonyszámot találni, amelynél a legkisebb rendszámú rá-
zóerők az állórész 1. horonyharmonikusa felett, az 1. és 2. 
horony-harmonikus között lépnek fel, vagyis eleve nem túl 
jelentősek: a kisebbik pólusszámon r=0, p, 2p rendszámúak 
(ebben közrejátszanak páros felharmonikusok, ha N páros), 
a nagyobbik pólusszámon pedig csak r=0 rendszámúak (eb-
ben a páros felharmonikusok nem játszanak szerepet). Ennek 
ismét csak az a magyarázata, hogy az r=1 rendszámot létre-
hozó forgórész horonyszámot eleve kizárjuk.

Viszont, ellentétben a közeli pólusszámokkal, itt semmi elvi 
akadálya sincs annak, hogy a kisebbik pólusszám p=1 vagy 
p=2 lehessen. Ekkor viszont a kisebb pólusszámon r=1, ill. r=2 
lép fel. Ezért ekkor további vizsgálatok szükségesek, függet-
lenül attól, hogy N páros vagy páratlan.

5. ÖSSZEFOGLALÁS                                                                                                 

Megvizsgáltuk a 3//Y / 3//Y kapcsolású pólus-átkapcsolásos 
tekercselésű aszinkronmotor üzemét az elkerülhetetlenül fel-
lépő páros harmonikusok hatására.

Kiszámoltuk a szinkron nyomatékokat; új, valóban használ-
ható képletet adtunk (13) az eddigi, de a gyakorlatban hasz-
nálhatatlan képletek helyett, hasonlatosan a már korábban 
talált (14) képlethez. Számpéldán mutattuk be, hogy a páros 
harmonikusok hatására fellépő szinkron nyomatékok jelen-
téktelenek, nem fogják megakadályozni a motor felfutását.

Kiszámoltuk a rázóerőket mind a szokásos, páros harmoni-
kus nélküli, mind a jelen, páros harmonikusokat is tartalmazó 
motor esetére, összehasonlítás végett. Használható képlete-
ket adtunk (24), (26) ezúttal is. Megállapítottuk, hogy a páros 
harmonikusok − a tárgyi kapcsolásban − mérsékelt befolyást 
gyakorolnak a gép rezgésére és zajára.

A rázóerők analizálásának az irodalomban eddig használt, 
csak minőségi képet adó módszerén túlmenően, minden ál-
lórész felharmonikust figyelembevevően és a C arányossági 
tényezőt bevezetve, teljes számítási módszert adtunk.

Jelen tanulmány és [2] egybevetésével meg-állapítható, 
hogy a tervező kockázat nélkül alkalmazhatja a tárgyi, minden 
egyéb tekintetben az eddigieknél előnyösebb kapcsolást.

Megjegyezzük, hogy a levezetések és képletek minden 
tekercselésre és minden forgórész horonyszám kombináció-
ra érvényesek. A következtetések és az értékelések azonban 
csak a tárgyi 1200-os tekercselésre vonatkoznak.
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rendszerezve, általános következtetések levonására 
is lehetőségünk volt. Reméljük, hogy ezzel sikerül az 
olvasók figyelmét ráirányítani a nagyáramú techni-
ka fontosságára, és ösztönözni őket újabb és újabb 
eredmények elérésére. Az áramkiszorításokat két fe-
jezetben tárgyaljuk. Az 1. fejezet az elektromágneses 
hullámok teljes elnyelésének hatásait mutatja be a 
legegyszerűbb féltérvezető modellekben. Ezeket az 
eredményeket is felhasználjuk a 2. fejezetben sze-
replő újfajta energetikai szerkezetek létesítéséhez. 
Ahol csak lehetett, az Elektrotechnikát vagy Magyar-
országon kiadott folyóiratokat és dokumentumokat 
idézzük.

A kvázistacioner áramok mellett a zárlati áramim-
pulzusok kiszorításának hatásait is megvizsgáltuk [4; 
7; 8 és 9] az utóbbi időben. Legújabb eredményeink 
a 9-10 számban megjelent [1] publikációban szere-
pelnek, amely a cikksorozat V. részének tekinthető.

1. FÉLTÉRVEZETŐK                                                                             

A hullámok teljes elnyelését ρ fajlagos ellenállású, nem fer-
romágneses és ferromágneses anyagú végtelen félterek két 
(sík és hullámos felülettel határolt) esetében ismertetjük. 
Ezekben a félterekben külső mágneses tér indukál változó 
sűrűségű örvényáramokat.

1.1. Nem ferromágneses vezetők
Ha a vezető nem ferromágneses, akkor a H mágneses, vala-
mint az E effektív értékű villamos térerősség f frekvenciával, 
az időben szinuszosan, változik. A szobahőmérsékleten ferro-
mágneses anyag (pl. acél) is ide sorolható, ha azt Curie-pont-
jánál nagyobb hőmérsékletre hevítik. 

a) Síkkal határolt féltér [37]
A legegyszerűbb (zárt alakú) 
áramkiszorítási összefüggések 
elektromágneses síkhullám 
vezetőbeli terjedésére nyer-
hetők. Az 1.1. ábrán egy ρ faj-
lagos ellenállású, x-irányban is 
végtelen féltérvezető l∙b nagy-
ságú, téglalap alakú darabja 
látható. A téglalap b oldala a 
villamos térerősség, tehát a J 
áramsűrűség térbeli irányával, 
az l oldal pedig a mágneses 
térerősség irányával párhuza-
mos (Eo és Ho felületi értékek).

Ebben az esetben a hullám 
csak a végtelenben nyelődik el teljesen. Mindkét térjellemző, 
így az áramsűrűség effektív értéke is, az x irányban a 

δ
x

o eJJ
−

⋅=

függvény szerint változik, ahol

oµω
ρδ
⋅
⋅

=
2       

                     (1.1.)

a behatolási mélység, továbbá μ0 a vákuum permeabilitása,  
ω(=2 .π .f ) a körfrekvencia.

A behatolási mélységben az áramsűrűség a Jo=J(0) felü-
leti értékének e-ad részére, azaz 36,8%-ára csökken. Az 1.2. 
ábrán látható J/Jo változása x/δ függvényében. Hálózati  
(f=50 Hz) frekvencián réz vezetőben δ≈10 mm értékű.

Villamos gépek

Nagyáramú technika 
I. rész; FÉLTÉRVEZETŐK, 
ENERGETIKA/Árnyékolás

Dr. Koller László

A villamosenergia-igény növekedésével és minél gaz-
daságosabb felhasználásával egyre nagyobb egységtel-
jesítményű energiaátalakítók és a táphálózat egyre na-
gyobb névleges áramú soros elemei (vezetők, érintke-
zők és kapcsolókészülékek) jelentek meg. Gazdaságos 
létesítésük és üzemeltetésük szükségessé tette figye-
lembe venni az áramkiszorítást, azaz az időben változó 
áramok egyenlőtlen sűrűségű eloszlását a vezetőkben. 
Ezzel együtt alakult ki a „nagyáramú technika” tudo-
mányág, és az elnevezés használata is egyre gyakoribbá 
vált. Nem ferromágneses vezetőkben az áramkiszorítás 
mértéke nem függ az áram nagyságától. Ferromágneses 
anyagokban azonban már függ tőle, pl. az áram növe-
kedésével az árameloszlás egyenletesebbé válhat. A 
közép- és nagyfrekvenciás energiaátalakítókban pedig, 
nagymértékű áramkiszorítás mellett, gyakran nem is 
folynak nagy áramok. Nem tűnik tehát teljesen megala-
pozottnak a „nagyáramú technika” elnevezés, helyette 
az „áramkiszorítási technika” használata megfelelőbb 
lehetne. Az árameloszlásokat kezdetben analitikus 
vagy félanalitikus (numerikus) módszerekkel határoz-
ták meg, egy- és kétdimenziós (1D és 2D) modellek ese-
tében. Az egyre korszerűbb számítógépeken használt 
numerikus végeselem-számítás programrendszereivel 
ma már a 3D térszámítások is nagy pontossággal elvé-
gezhetők lettek. 

Az iparvállalatok a nagy és értékes villamos berende-
zéseiket, készülékeiket igen pontos méretezések alap-
ján szeretnék előállítani, mert a gyártási és a vizsgálati 
költségek nagyságrendje a kísérletezés lehetőségét 
általában kizárja. Ez annál inkább így van, mert ma 
már nemcsak az igénybevételeknek ellenálló szerke-
zetek előállítására törekednek, hanem például arra is, 
hogy azok − a legkisebb költségráfordítás mellett − a 
lehető legjobb hatásfokkal üzemeltethetők legyenek, 
tehát optimalizálási feladatokat is meg kell oldani. A 
végeselem-számítások eredményei a legtöbb esetben 
pontosabbak a mérési eredményeknél, illetve a számí-
tásokkal olyan fontos eredmények is nyerhetők, ame-
lyeket megmérni nem is lehetséges (pl. érintkezési fe-
lületek hőmérséklete), de tömör vezetők belsejében az 
elektromágneses térjellemzők és a hőmérséklet elosz-
lásának mérése sem oldható meg kellő pontossággal. 

A nagyáramú technika feladatköréhez tartozik a ha-
gyományos vasmagos áramváltóktól eltérő elven mű-
ködő induktív és nem induktív áramjeladók, valamint 
árammérő söntök kutatása és fejlesztése is. Az induktív 
áramjeladók témakörében elért eredményeink például 
a [28] publikációban szerepelnek.

A nagyáramú technika alkalmazása során az energia 
megtakarítása és/vagy az energiaellátás biztonsága 
érdekében hagyományos és/vagy újfajta szerkezeteket 
vizsgáltunk és/vagy optimalizáltunk. A négy részből 
(I….IV.) álló cikksorozatban a kvázistacioner áramok 
kiszorításának mintegy 40 év alatt elért eredményei-
ből mutatunk be részleteket. Ezeket témakörök szerint 

1.1. ábra  Síkkal határolt végtelen 
féltérvezető



A végtelen magasságú és l∙b alapterületű hasáb R 
váltakozóáramú hatásos ellenállása, valamint X belső 
reaktanciája x-től független állandó értékűre adódik:
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                     (1.2.)

Az R kiszámítására szolgáló összefüggés hasonló az egyen-
áramú ellenállás képletéhez, azzal az eltéréssel, hogy a ke-
resztmetszetet a behatolási mélységgel kell meghatározni. Ez 
azt is jelenti, hogy a téglalapon a féltérbe beáramló hatásos 
teljesítmény úgy számítható ki, mintha az összes örvényáram, 
egyenletes eloszlással, az l∙δ ún. hatásos keresztmetszeten 
folyna át. Ennek alapján a hatásos és meddő teljesítmény fe-
lületegységenként:
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b) Hullámos felülettel határolt félterek [15 és 16]
A hullámos felületű esetben végzett alapkutatásunk célja a 
vezetőkben keletkező hatásos teljesítmény növelése volt. 
Az 1.3. a. és b. ábrán látható vezető féltereket olyan hullá-
mosan bordázott felülettel határoltuk, amelynek metszeti 
képe szinusz alakú. A h mélységű hullámok l periódussal is-
métlődnek. A z irányú Ho gerjesztő mágneses teret létrehozó 
vezetők az a. ábrán a z, a b. ábrán az y tengely vonalában he-
lyezkednek el, és azokat a féltérvezetőktől légrés választja el. 
Keresztirányú gerjesztés esetében a Ho gerjesztő mágneses 

tér iránya merőleges a hullámos felületet alkotó egyenesekre  
(a. ábra). A vezetőben a villamos tér és az áramsűrűség me-
rőleges Ho irányára, a mágneses tér pedig követi a hullámok 
vonalát. A hullámos felület alkotóival párhuzamos mágneses 
tér látható a b. ábrán, amely a hosszirányú gerjesztés esete. 
A féltérben a villamos tér és az áramsűrűség követi a hullá-
mok vonalát, a mágneses tér pedig Ho irányával egyezik meg.

A modellek alapján 2D félanalitikus számításokat végez-
tünk. Az Rw váltakozóáramú hatásos ellenállás és a Pw telje-
sítmény értékeit a sík vezető értékeihez ((1.2.) és (1.3.)) viszo-
nyítottuk: 

 

P
P

R
R ww

P ==κ

Megállapítottuk, hogy κp>1, és értéke a



hw =

hullámosság és a h/δ paraméter növelésével nő mindkét 
gerjesztéstípus esetében. Egy gyakorlatban használható bor-
dázat (w=0,75 és h/δ=3,0) esetén keresztirányú gerjesztésnél 
κp=1,39, hosszirányúnál κp=1,56 értékek adódtak. A hatásos 
ellenállás növekedése az áramsűrűségek szintvonalai alapján 
magyarázható (1.4. ábra). Az a. ábrán a keresztirányú ger-
jesztés (w=0,667 és h/δ=4,0), a b. ábrán pedig hosszirányú 
gerjesztés (w=0,5 és h/δ=6,0) esete látható. Keresztirányú 
esetben az áram a metsző síkra merőlegesen folyik és a hullá-
mok csúcsa közelében sűrűsödik, tehát függőleges irányban 
lecsökken a vezető keresztmetszete. Hosszirányú esetben vi-
szont az áram útja nő meg, mert az áram a felület közelében 
sűrűsödve, követi a hullámok vonalát. 

1.2. Ferromágneses vezetők
A ferromágneses vezetőkben a veszteségi teljesítmény az 
örvényáramok keltette PJ és a Ph hiszterézis-teljesítmény ösz-
szegeként értelmezhető. Ph kis (hálózati) frekvencián PJ érté-
kéhez képest elhanyagolható. PJ értékét az anyag (például a 
szénacél) egyenáramú mágnesezési görbéinek (1.5. ábra) fel-
használásával számíthatjuk ki [5 és 6]. Kvázistacioner esetben 
azonban a H mágneses térerősség és a B indukció csúcsérté-
keket jelentenek.

Ebben az esetben a H és B nem lehetnek egyidejűleg szi-
nuszos időfüggvények, sőt általában egyik sem szinuszos, 
szinuszos gerjesztő áram vagy tápáramköri feszültség esetén 
sem. Ezt végeselem-számítások eredményei is alátámasztják. 
Az 1.6. ábrán egy f=25 kHz frekvenciájú szinuszos árammal 
(i) táplált, ferromágneses anyagú edényeket melegítő, induk-
tortekercs u kapocsfeszültségének torzulása látható, ahol a 
hiszterézis hatását is figyelembe vettük [2]. 
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1.2. ábra  Az áramsűrűség változása nem ferromágneses 
féltérvezetőben a távolság függvényében (relatív értékek)

1.4. ábra Áramsűrűség szintvonalai hullámos felülettel határolt 
nem ferromágneses végtelen féltérvezetőkben (a.: keresztirányú, b.: 
hosszirányú gerjesztés)

1.3. ábra  Hullámos felülettel határolt nem ferromágneses 
végtelen féltérvezetők (a.: keresztirányú, b.: hosszirányú gerjesztés)
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A veszteségi teljesítmények és az áramsűrűség eloszlása 
analitikus számítással is meghatározható. Alapvetően két 
közelítő módszer alakult ki [4 és 32]. Az egyik (L. R. Nejman 
által kidolgozott) módszer a térjellemzők alapharmonikusára 
írja fel és oldja meg a Maxwell-egyenleteket, a másik pedig 
− derékszögű mágnesezési görbét feltételezve − pillanatér-
tékekkel számol.

b) Hullámos felülettel határolt félterek
Keresztirányban gerjesztett hullámos felületű félterekben is 
végeztünk 2D végeselem-számításokat H=32000 A/m csúcs-
értékű felületi térerősség és f=50 Hz frekvencia mellett. Be-
vezettük a 
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'

'
w'
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R
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P

==κ

arányszámot is, ahol a P’
w és R’

w a hullámos, valamint P’ és 
R’ a síkkal határolt ferromágneses féltérben keletkező hatásos 
teljesítmény és ellenállás. Megállapítottuk, hogy a hatásos tel-
jesítmény és ellenállás csökken a sík felületű esethez képest 
(κP

’<1). Az 1.8. ábrán például egy olyan féltér síkmetszetén 
láthatók a síkra merőlegesen folyó áram sűrűségének szint-
vonalai, amelyet azonos mélységű és hosszúságú hullámok 
határolnak (l=h=10 mm) [5 és 6]. Az eloszlás a nem ferromág-
neses esettől (1.4. a. ábra) merőben eltér. Ebben az esetben a 
mágneses térnek a ferromágneses anyagú hullámok felületét 
kell követnie, tehát az (egyre csökkenő értékkel) a völgyek-
be is bejut, így a görbe teljes vonalán érvényesül a változó 
mértékű hullámelnyelés, és ezáltal megnő az áramút kereszt-
metszete és csökken az ellenállás (κP

’=0,66). A legkisebb be-
hatolás értéke a hullámvölgyben jön létre, amely esetünkben 
ξd

*=2,8 mm, tehát a hullámos felülettől mérve 
v=h+ξd

*=10+2,8=12,8 mm mélységben jön létre a teljes 
hullámelnyelés.

Hosszirányú gerjesztés és 
hullámos felület esetén, a sík 
esethez képest, a hatásos ellen-
állások és a teljesítmények növe-
kednek (κP

’ értékei az egységnél 
nagyobbak). Az áramsűrűségek 
eloszlását egy gyakorlati alkal-
mazás (újfajta indukciós főző-
edény) kapcsán mutatjuk be [2].

2. ENERGETIKA                                                                                    

Az energetika körébe azok az áramkiszorítások sorolhatók, 
amelyek a villamos energiarendszer átalakítóiban és beren-
dezéseiben (áramvezetőiben, kapcsolókészülékeiben) lép-
nek fel. A legegyszerűbb áramkiszorítási modellek után olyan 
szerkezetek bemutatásával és vizsgálatával is foglalkozha-
tunk, amelyekkel több energiát takaríthatunk meg és/vagy 
biztonságosabb lesz az energiaellátás.

2.1. Árnyékolás [5 és 6]
Az egyre nagyobb egységteljesítményű energiaátalakítókban, 
és az ezeket kiszolgáló kapcsolóberendezésekben az üzemel-
tetés során folyó áramok szórt mágneses terei szennyezhe-
tik a környezetet. A korszerű villamos szerkezeteket egyre 
kisebb térfogatú fémlemez burkolaton belül helyezik el. A 
lemez anyagának és vastagsági méretének megválasztásakor 
sokféle követelményt kell kielégíteni. Közülük manapság már 
rendkívül fontosak az elektromágneses összeférhetőség és a 
környezetvédelem elvárásai. Törekedni kell tehát arra, hogy 

a) Síkkal határolt féltér
A végtelen féltér modelljének anyaga szénacél, tehát annak 
mágnesezési görbéjét (1.5. ábra) használtuk a 2D végeselem-
számításokhoz.
 Ezeket a gyakorlatnak megfelelő, a Hb telítési indukciónál 
nagyobb, erős mágneses terek esetén végeztük el f=50 Hz 
frekvencián. A felületegységenkénti P’ és R’ értékei mellett 
kiszámítottuk az áramsűrűség eloszlását is. Az 1.7. ábrán a 
J áramsűrűség Jo felületi értékéhez viszonyított változását 
mutatjuk be H=1000 és 32000 A/m csúcsértékű felületi tér-
erősség esetén. Látható, hogy a sík határfelületű vezetőbe 
behatoló hullám nem a végtelenben, hanem a véges értékű 
ξd az ún. behatolás értékénél nyelődik el teljesen. A végte-
len helyett tehát elegendő a ξd mélységű féltér használata. 
Az összes áram most az l∙ξd aktív keresztmetszeten folyik 
át. Az áramsűrűségek zérus értékeinél adódó behatolások 
értékei: H=1000 A/m-nél a relatív permeabilitás µr=1000, és 
ξd1=3,7 mm, illetve H=32000 A/m-nél µr=51 és ξd2 =7,4 mm  
[5 és 6]. 

Villamos gépek

1.8. ábra  Áramsűrűség szintvonalai 
hullámos felülettel határolt szénacél 
féltérvezetőben (keresztirányú gerjesztés)

1.6. ábra  Szinuszos árammal (i) táplált, ferromágneses anyagú 
edényeket melegítő induktortekercs kapocsfeszültségének (u) 
időfüggvénye

1.7. ábra  Az áramsűrűség relatív értékeinek változása szénacél 
anyagú sík felülettel határolt féltérvezetőben az x távolság függvé-
nyében (paraméter a mágneses térerősség felületi csúcsértéke)

1.5. ábra  Szénacél mágnesezési görbéi



a burkolaton kívül minél kisebb legyen a szórt mágneses tér. 
Tökéletesnek tekintjük a burkolat árnyékoló hatását, ha an-
nak külső felületén a mágneses tér gyakorlatilag zérus értékű. 
Ez ferromágneses anyagú acéllemezek esetében általában 
teljesül, mert egyéb követelmények betartásával méretezett 
lemezek vastagsága nagyobb a hálózati frekvencián érvé-
nyes ξd behatolás értékénél. A sík lemezben folyó örvény-
áramok hatására keletkező veszteségi teljesítmény azonban 
gyakran az aktív vezetőkben keletkezőnél is nagyobb lehet. A 
veszteség csökkentésének újfajta módszereként, a ferromág-
neses burkolatok belső felületét optimális bordázattal láttuk 
el. Ennek érdekében a féltér és egy transzformátor modelljén 
végeztünk 2D végeselem-számításokat.

A félterek vizsgálatához a szinuszosan hullámos felületű 
szénacél anyagú féltér eredményeiből (1.2. b) pont) indul-
tunk ki, ahol H=32000 A/m csúcsértékű felületi térerősséggel 
és f=50 Hz frekvenciával számoltunk. Keresztirányú gerjesz-
tés esetén a hullámos felületű féltérben, l=h=10 mm vá-
lasztásával, a P’

w veszteségi teljesítmény a sima felületű 
P’ értékének 66%-ára csökkent (κP

’=66%), és a teljes hul-
lámelnyelés, tehát a tökéletes árnyékoló hatás v=12,8 mm 
mélységben jött létre. Ennél kisebb bordamélység (pl. 
h=7 mm) választásával kedvezőbb eredmény érhető el, ha 
optimalizált négyszögletes bordaprofilt alakítunk ki. Egy 
ilyen bordázatban láthatók az áramsűrűség szintvonalai a  
2.1. ábrán. Adott mélység esetén κP’ csökkenthető a ws résszé-

lesség csökkentésével. Ha az egysze-
rű gyárthatóság miatt ws=2 mm-es 
alsó határértéket választunk, a h=7 
és ws=2 mm méretekhez tartozó 
wc=3 mm optimális fogszélesség 
esetén adódott a veszteségcsök-
kenés minimuma (κP

’= 54%) és 
v=h+ξd*=7+2,6=9,6 mm mélységben 
a tökéletes árnyékolás. Ha a h=7 bor-
damélységhez ws=0,1 mm résszéles-
séget választunk, wc=1 mm optimális 
fogszélesség esetén még kedve-
zőbb az eredmény, mert κP

’= 41% és 
v=8,7 mm. Ebben az esetben azon-

ban a különálló vékony fogakat szigetelő réteggel kell egy-
máshoz rögzíteni, tehát ragasztani. Ha a ragasztás helyett Cu 
anyaggal való forrasztást alkalmaznak κP

’= 27% is elérhető.
A bordázott burkolat kedvező hatását egy háromfázisú 

mag típusú transzformátor szélső oszlopának hengerszim-
metrikus modelljén is 
bemutatjuk. A 2.2. ábrán 
látható (nem méretará-
nyos) modell tekercsei-
ben ellentétes irányú az 
N∙I gerjesztés. A teker-
csektől T=200 mm tá-
volságban lévő bordázat 
méretei: h=10, ws=0,1 és 
wc=3 mm. A tökéletes 
árnyékolás érdekében 
alkalmaztuk a ved=3 mm 
vastag külső burkolatot. 
A burkolatban csak érin-
tő irányú örvényáramok 
folyhatnak. A burkolatot 
gerjesztő szórt mágne-
ses térnek tengely- és 
sugárirányú összetevője 

van. A burkolat palástján a tengelyirányú összetevő merőle-
ges a körkörösen folyó örvényáramokra, ezért csak ezt tekint-
jük a mágneses tér fő irányának. Erre a fő irányra merőleges a 
bordák alkotóinak vonala, tehát a gerjesztés keresztirányú tí-
pusú. A burkolat alsó és felső lemezeiben a mágneses tér fő irá-
nya a sugárirány, amelyre szintén merőleges a bordák alkotói-
nak vonala, tehát ezekben is keresztirányú a gerjesztés típusa.

A 2.3. ábrán κP
’=értékeit ábrázoltuk N∙I függvényében ra-

gasztott és rézzel forrasztott bordázat esetén. Megfigyelhető, 
hogy a sík felületű burkolatban keletkező veszteség − külö-
nösen a forrasztott bordázat alkalmazásával − jelentős mér-
tékben csökkenthető, annak ellenére, hogy annak hatékony-
sága az áram növelésével mérséklődik.
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2.1. ábra  Áramsűrűség szintvonalai 
optimalizált négyszögletes széna-
cél bordaprofilban (keresztirányú 
gerjesztés)

2.2. ábra  Háromfázisú mag típusú transzformá-
tor szélső oszlopának hengerszimmetrikus modellje

2.3. ábra  Bordázott burkolatok veszteségcsökkentő hatásának 
változása a tekercsek gerjesztésének függvényében
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rész) követelményein alapulnak. Az IEC 60364 szabványsorozat 
-7-7XX részeinek egyedi követelményei kiegészítik, módosítják 
vagy helyettesítik az IEC 60364 szabványsorozat (1-6. rész) egyes 
általános követelményeit.

Ez a rész a napelemes erőmű villamos berendezésére vonat-
kozik, amelynek a célja egy berendezés egészének vagy egy ré-
szének tápellátása, valamint a villamos energia betáplálása a 
közcélú vagy helyi elosztóhálózatba. Ez a rész a napelemes erő-
mű villamos szerkezetének, bármely más villamos szerkezethez 
hasonlóan, csak az adott berendezéshez való kiválasztásával 
és az alkalmazásával foglalkozik. A napelemes erőmű villamos 
berendezése a gyártó által szállított PV-modultól vagy a vezeté-
keikkel sorba kötött PV-modulok együttesétől kezdődik és a fel-
használói berendezés vagy a közcélú hálózat táppontjáig tart.

E dokumentum követelményei a közcélú villamos elosztóhá-
lózathoz nem csatlakozó és a közcélú villamos elosztóhálózattal 
párhuzamosan csatlakozó villamos berendezést tápláló nap-
elemes erőművekre vonatkoznak. Az akkumulátorral vagy más 
energiatároló módszerekkel ellátott napelemes erőművekre vo-
natkozó követelmények megfontolás alatt állnak.

MSZ HD 60364-7-722:2019  
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Kü-
lönleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó köve-
telmények. Villamos járművek táplálása 
(IEC 60364-7-722:2018, módosítva)
E dokumentum egyedi követelményei a villamos járművek 
energiaellátását biztosító áramkörökre, és a villamos járművek 
energia-visszatáplálását biztosító áramkörökre vonatkoznak. 
Az e dokumentum szerinti áramkörök csatlakozási pontban 
végződnek.

A villamos járművek vezetékes töltését biztosító töltőszer-
kezetek és a vonatkozó töltési módok követelményeit az IEC 
61851 sorozat, vezeték nélküli energiaátvitelét biztosító töltő-
szerkezetekre vonatkozó követelményeket az IEC 61980 soro-
zat tartalmazza.

MSZ EN 60601-2-43:2020  
Gyógyászati villamos készülékek. 2-43. rész: Intervenciós 
röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges 
működésre vonatkozó kiegészítő követelményei 
(IEC 60601-2-43:2010 + AMD1:2017 + AMD2:2019) 
EGYESÍTETT VÁLTOZAT 
Ez a nemzetközi szabvány az átvilágítással vezérelt intervenciós 
eljárásokhoz való rögzített és mozgatható röntgenberendezé-
sek alapvető biztonsági és lényeges működési követelményeit 
határozza meg. Az intervenciós eljárás olyan invazív eljárás, 
amelynek során a páciens testébe valamilyen eszközt, mint pl. 
egy tűt vagy egy katétert vezetnek be és ennek vezérlését főként 
átvilágítással végzik. 

Az átvilágítással vezérelt intervenciós eljárásokhoz való rönt-
genberendezések a pácienseket és a kezelőket a diagnosztikai 
röntgenképalkotó eljárások esetén a szokásoshoz képest na-
gyobb sugárzási szinteknek tehetik ki. Ezek egészségi vonatko-
zásai a kezelőt is érinthetik.

A szabvány nem vonatkozik a sugárterápiás, a komputerto-
mográfiás (CT), a mammográfiás és a fogászati röntgenberen-
dezésekre, valamint az olyan tartozékokra, amelyeket bevezet-
nek a páciens testébe.

MSZ EN 60974-6:2016  
Ívhegesztő berendezések. 6. rész: Korlátozott teljesítmé-
nyű berendezések (IEC 60974-6:2015)
Az IEC 60974 szabványsorozatnak ez a része a korlátozott tel-
jesítményű, laikusok által (nem hivatásos szakemberek által 

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

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

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

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

MSZ EN 60068-2-67:2020  
Környezetállósági vizsgálatok. 2-67. rész: Vizsgálatok. 
Cy vizsgálat: Gyorsított, tartós nedvesmeleg-vizsgálat, 
elsősorban alkatrészek számára (IEC 60068-2-67:1995 + 
AMD1:2019) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
E nemzetközi szabvány szabványos vizsgálati eljárást nyújt a kis 
méretű elektrotechnikai gyártmányoknak – elsősorban a nem 
légmentesen tömített alkatrészeknek – a nedves meleg károsító 
hatásával szembeni ellenálló képességének gyorsított módon 
való értékelésére. A vizsgálat nem olyan külső hatások értékelé-
sére szolgál, mint például a korrózió és a deformáció.

MSZ HD 60364-4-442:2012  
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-442. rész: 
Biztonság. A kisfeszültségű berendezések védelme a 
nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a kisfeszültségű 
rendszer hibája miatt keletkező átmeneti túlfeszültségek 
ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, módosítva)  
E fejezet szabályai a kisfeszültségű villamos berendezés bizton-
sági követelményeit adják meg a következő esetekre: a nagy-
feszültségű rendszer és a kisfeszültségű villamos berendezést 
tápláló transzformátorállomás földje között fellépő zárlat; a 
nullavezető megszakadása a kisfeszültségű rendszerben; rö-
vidzárlat a fázis- és a nullavezető között; a fázisvezető földzár-
lata a kisfeszültségű IT-rendszerben. A transzformátorállomás 
földelőberendezésének követelményeit az IEC 61936-1 tartal-
mazza.

MSZ HD 60364-7-712:2016  
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatko-
zó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek  
Az IEC 60364 szabványsorozat IEC 60364-7-7XX jelzetű részei 
különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó kiegészítő 
követelményeket tartalmaznak, amelyek az IEC 60364 szab-
ványsorozat általános részeinek (1. rész, 4. rész, 5. rész és 6. 
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lakókörnyezetben) használt ívhegesztő és plazmavágó áram-
források, illetve segédberendezéseik biztonsági és működési 
követelményeit határozza meg. A villamos táplálású berende-
zéseket egyfázisú, közcélú táphálózathoz való csatlakoztatásra 
szánták. A motorhajtású áramforrások kimeneti teljesítménye 
nem haladhatja meg a 7,5 kVA-t. 

Ez a szabvány nem alkalmazható azokra az ívhegesztő és 
plazmavágó áramforrásokra, amelyek működéséhez szükség 
van ívgyújtó és -stabilizáló készülékekre, folyadékos hűtőrend-
szerekre, gázvezérlő egységekre, háromfázisú tápellátásra. E 
szabvány alkalmazási területébe nem tartoznak a kizárólag ipa-
ri célú és hivatásos használatra szánt berendezések, valamint a 
mechanikusan vezetett alkalmazásokra, fedett ívű hegesztésre, 
plazmafaragásra, plazmahegesztésre használt berendezések.

MSZ EN IEC 61000-3-2:2019  
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: 
Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határér-
tékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú beren-
dezésekre) (IEC 61000-3-2:2018)
Az IEC 61000 szabványsorozat e része a közcélú fogyasztói háló-
zatba injektált harmonikus áramok határértékeivel foglalkozik, 
és a bemenőáramok harmonikus összetevőinek határértékeit 
írja elő, amelyeket meghatározott feltételek mellett a vizsgált 
berendezések hozhatnak létre.

Az IEC 61000 szabványsorozat e része a közcélú, kisfeszültsé-
gű fogyasztói hálózatokhoz kapcsolódó, fázisonként legfeljebb 
16 A névleges bemenőáramú villamos és elektronikus beren-
dezésekre alkalmazható, valamint a fázisonként legfeljebb 16 
A névleges bemenőáramú, nem professzionális ívhegesztő be-
rendezésekre is vonatkozik. Az IEC 60974-1 szerinti, professzio-
nális ívhegesztő berendezésekre ez a szabvány nem vonatkozik, 
ezekre az IEC 61000-3-12-ben szereplő létesítési megkötések vo-
natkozhatnak.

Az e dokumentum szerinti vizsgálatok típusvizsgálatok. A 
220 V-nál kisebb névleges fázisfeszültségű hálózatok határérté-
kei még nincsenek figyelembe véve.

MSZ EN IEC 61000-3-11:2020  
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: 
Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültség-
ingadozások és a villogás (flicker) határértékei a köz-
célú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A 
névleges áramerősségű és adott feltételek szerint 
csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017)  
Az IEC 61000 szabványsorozat e része a berendezések által a 
kisfeszültségű közcélú fogyasztói hálózatot befolyásoló feszült-
ségváltozások, feszültségingadozások és villogás (flicker) ha-
tárértékeivel foglalkozik, és a meghatározott feltételek mellett 
vizsgált berendezések által létrehozott feszültségváltozások 
határértékeit írja elő.

Az IEC 61000 szabványsorozat e része elsősorban a 220 V – 
250 V fázisfeszültségű, 50 Hz-es kisfeszültségű közcélú fogyasz-
tói hálózatokhoz adott feltételek szerinti csatlakozásra szánt, 
16 A-nél nagyobb, de 75 A-t meg nem haladó bemenőáramú 
villamos és elektronikus berendezésekre alkalmazható. A beren-
dezéseken az e dokumentum szerint végzett vizsgálatok típus-
vizsgálatok.

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

MSZ EN ISO 14971:2020  
Orvostechnikai eszközök. A kockázatmenedzsment alkalma-
zása orvostechnikai eszközökre (ISO 14971:2019)

*MSZ EN 45557:2020  
Általános módszer az energiával kapcsolatos termékekben 
lévő újrahasznosított anyagok arányának értékelésére

MSZ EN 50090-…..:2020  
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES) című 
szabványsorozat -5-1 és -5-2 jelzetű részei.

MSZ EN 50212:2020  
Hőelemek csatlakozói

MSZ EN 50238-1:2020  
Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány és a szerelvényérzé-
kelő rendszerek közötti összeférhetőség. 1. rész: Általános rész

MSZ EN 50305:2020  
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló ká-
belei és vezetékei. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 50306…..:2020  
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló ká-
belei és vezetékei. Vékony falvastagság című szabványsorozat  
-1, -2, -3 és -4 jelzetű részei.

*MSZ EN 50341-2-1:2020  
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 
2-1. rész: Ausztria nemzeti előírásai (NNA) 
(az EN 50341-1:2012 alapján)

MSZ EN 50342-2:2020  
Indító ólomakkumulátorok. 2. rész: Az akkumulátorok mére-
tei és a kivezetések jelölése

*MSZ EN 50561-3:2020  
Kisfeszültségű villamos hálózaton használható kommuniká-
ciós eszközök. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési 
módszerek. 3. rész: 30 MHz felett működő készülékek

*MSZ EN 50641:2020  
Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Villamos 
vontatási energiaellátó rendszerek tervezéséhez használt szi-
mulációs szoftverek validálásának követelményei

MSZ EN 50643:2018/A1:2020  
Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. 
Hálózati végberendezések hálózati készenléti energiafo-
gyasztásának mérése

*MSZ EN 50678:2020  
Általános eljárás villamos készülékek védelmi intézkedései 
hatékonyságának igazoló ellenőrzésére, javítás után

*MSZ EN 50693:2020  
Termékkategória-szabályok az elektronikus és elektromos 
termékek és rendszerek életciklus-értékeléséhez

MSZ EN IEC 60077…..:2020  
Vasúti alkalmazások. Villamos berendezések a gördülőállo-
mányhoz című szabványsorozat -3, -4 és -5 jelzetű részei.

MSZ EN IEC 60118-13:2020  
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 13. rész: A digitális, veze-
ték nélküli mobilkészülékekkel szembeni elektromágneses 
zavartűrés követelményei és mérési módszerei 
(IEC 60118-13:2019)
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MSZ EN 60754…..:2020  
Kábel- és vezetékanyagok égésekor fejlődő gázok vizsgá-
lata című szabványsorozat -1:2014/A1 és -2:2014/A1 jelze-
tű részei.

MSZ EN 60851…..:2020  
Tekercselőhuzalok. Vizsgálati módszerek című szabványsoro-
zat -3:2009/A2, -5:2008/A2 és -27-3 jelzetű részei.

MSZ EN IEC 60904…..:2020  
Fotovillamos eszközök című szabványsorozat -4 és -7 jelzetű 
részei.

MSZ EN 60947-2:2017/A1:2020  
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 2. rész: 
Megszakítók (IEC 60947-2:2016/A1:2019)

MSZ EN IEC 61000…..:2020  
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) című szabványsoro-
zat -4-11 és -4-25:2002/A2 jelzetű részei.

MSZ EN IEC 61076…..:2020  
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezések-
hez. Termékkövetelmények című szabványsorozat  
*-8-100, *-8-101 és *-8-102 jelzetű részei: Tápcsatlakozók. 
20/40/150 A névleges áramerősségű, műanyag burkolatú, 
árnyékolt és zárt 2 sarkú vagy 3 sarkú táp- és 2 sarkú adatcsat-
lakozók termékelőírása

*MSZ EN IEC 61163-2:2020  
Megbízhatósági igénybevételes szűrés. 2. rész: 
Alkatrészek (IEC 61163-2:2020)

MSZ EN IEC 61223-3-5:2020  
Készülékek állapotfelmérése és időszakos felülvizsgálata 
gyógyászati képalkotó diagnosztikai osztályokon. 3-5. rész: 
Átvételi és állandósági vizsgálatok. Komputertomográfiás 
röntgenberendezések képalkotási jellemzői 
(IEC 61223-3-5:2019)

MSZ EN IEC 61293:2020  
Villamos szerkezetek megjelölése az energiaellátás névleges 
adataival. Biztonsági követelmények (IEC 61293:2019)

MSZ EN IEC 61535:2020  
Berendezési csatlakozópárok rögzített villamos szerelések ál-
landó csatlakoztatására (IEC 61535:2019)

MSZ EN 61810-1:2015/A1:2020  
Elektromechanikus elemi relék. 1. rész: Általános és biztonsá-
gi követelmények (IEC 61810-1:2015/A1:2019)

MSZ EN IEC 61854:2020  
Szabadvezetékek. A térköztartók követelményei és vizsgála-
tai (IEC 61854:2020)

*MSZ EN IEC 61857-32:2020  
Villamos szigetelőrendszerek. A termikus kiértékelés eljárásai. 
32. rész: Többtényezős kiértékelés növelt tényezőkkel a diag-
nosztikai vizsgálat alatt (IEC 61857-32:2019)

MSZ EN IEC 61897:2020  
Szabadvezetékek. Rezgéscsillapítók követelményei és vizsgá-
latai (IEC 61897:2020)

*MSZ EN IEC 60309-5:2020  
Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és csatlakozóeszközök 
ipari célokra. 5. rész: Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, 
lengő hajó-csatlakozóaljzatok és bemeneti hajócsatlakozók 
csatlakoztatási méretei és csereszabatossági követelményei 
kisfeszültségű parti csatlakozórendszerekhez (LVSC)
(IEC 60309-5:2017)

MSZ EN IEC 60311:2020  
Villamos vasalók háztartási vagy hasonló használatra. A mű-
ködési jellemzők mérési módszerei (IEC 60311:2016)

MSZ EN 60317…..:2020  
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai című szab-
ványsorozat -0-1:2014/A1, -0-3:2008/A2 és -0-8 jelzetű részei.

*MSZ EN IEC 60317-80:2020  
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 80. rész: 
Poli(vinil-acetál) zománcozású, négyszög szelvényű, réz zo-
mánchuzal kötőréteggel, 120-as hőállósági osztály 
(IEC 60317-80:2019)

MSZ EN 60335…..:2020  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság 
című szabványsorozat
-2-4:2010/A2, -2-5:2015/A11, -2-7:2010/A2, -2-35:2016/A1, -2-
47:2003/A2, -2-48:2003/A2, -2-49:2003/A2, -2-52:2003/A12, 
-2-61:2003/A11, -2-71, -2-78:2003/A11, -2-82:2003/A2, -2-87 
és -2-105:2005/A2 jelzetű részei.

*MSZ EN IEC 60335-2-111:2020  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2-111. rész: Villamos, nem hajlékony fűtött résszel ellátott 
ondolmatracok kiegészítő követelményei 
(IEC 60335-2-111:2015)

MSZ EN IEC 60352-3:2020  
Forrasztás nélküli huzalkötések. 3. rész: Hozzáférhető szige-
teléscsupaszító (ID-) huzalkötések. Általános követelmények, 
vizsgálati módszerek és gyakorlati útmutató 
(IEC 60352-3:2020)

MSZ EN IEC 60401-1:2020  
Fogalmak és megnevezések mágnesesen lágy ferritekből ké-
szült magokhoz. 1. rész: Fogalmak a fizikai egyenetlenségek 
leírásához és a jellemző méretek (IEC 60401-1:2020)

MSZ EN 60601…..:2020  
Gyógyászati villamos készülékek című szabványsorozat -2-
4:2011/A1, -2-28, -2-46, -2-63:2015/A1 és -2-66 jelzetű részei.

*MSZ EN IEC 60601-2-75:2020  
Gyógyászati villamos készülékek. 2-75. rész: Fotodinamikus 
terápiás és fotodinamikus diagnosztikai készülékek alapvető 
biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő kö-
vetelményei (IEC 60601-2-75:2017)

MSZ EN IEC 60684…..:2020  
Hajlékony szigetelőcsövek című szabványsorozat -3-214, -3-
216, -3-247, -3-280 és -3-283 jelzetű részei.

MSZ EN IEC 60730-2-22:2020  
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 
2-22. rész: Termikus motorvédő készülékek kiegészítő köve-
telményei (IEC 60730-2-22:2014)
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MSZ EN IEC 62024-2:2020  
Nagyfrekvenciás induktív alkatrészek. Villamos jellemzők és 
mérési módszerek. 2. rész: DC/DC-átalakítók fojtótekercsei-
nek névleges árama (IEC 62024-2:2020)

MSZ EN 62026…..:2020  
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkészü-
lék-interfészek (CDI-k) című szabványsorozat -2:2013/A1 és 
-3:2015/A11 jelzetű részei.

MSZ EN IEC 62041:2020  
Transzformátorok, tápegységek, indukciós tekercsek és ha-
sonló termékek. EMC-követelmények (IEC 62041:2017)

MSZ EN IEC 62115:2020  
Villamos játékok. Biztonság (IEC 62115:2017 + COR1:2019)

MSZ EN IEC 62275:2020  
Kábelszerelvény-rendszerek. Kábelkötegelő bilincsek villa-
mos berendezésekhez (IEC 62275:2018)

*MSZ EN IEC 62290-3:2020  
Vasúti alkalmazások. A városi kötöttpályás közlekedés szerve-
zése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 3. rész: A rend-
szerkövetelmények meghatározásai (IEC 62290-3:2019)

*MSZ EN IEC 62435-3:2020  
Elektronikai alkatrészek. Az elektronikai félvezető eszközök 
hosszú távú tárolása. 3. rész: Adatok (IEC 62435-3:2020)

*MSZ EN IEC 62610-6:2020  
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Szekré-
nyek termikus üzemvitele az IEC 60297 és az IEC 60917 soro-
zatoknak megfelelően. 6. rész: A beltéri szekrények légkerin-
getése és légáthidalása (IEC 62610-6:2020)

MSZ EN IEC 62680-1-2:2020  
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 
1-2. rész: Általános alkatrészek. Az USB-teljesítményátvitel 
előírása (IEC 62680-1-2:2019)

MSZ EN IEC 62885…..:2020  
Felülettisztítók című szabványsorozat -8 és -9 jelzetű részei.

*MSZ EN IEC 62933-5-2:2020  
Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 5-2. rész: Hálózatba 
integrált EES-rendszerek biztonsági követelményei. Elektro-
kémiai alapú rendszerek (IEC 62933-5-2:2020)

*MSZ EN IEC 62960:2020  
A megbízhatóság felülvizsgálata az életciklus során 
(IEC 62960:2020)

*MSZ EN IEC 62962:2020  
Terheléskorlátozó készülékek (LSE) egyedi követelményei 
(IEC 62962:2019)

*MSZ EN IEC 62985:2020  
A méretspecifikus páciensdózis-becslés (SSDE) számítási 
módszerei a komputertomográfiában (IEC 62985:2019)

*MSZ EN IEC 63005-2:2020  
Eseményvideó-adatrögzítő közúti járművek baleseteihez. 
2. rész:  Vizsgálati módszerek az alapvető funkciók teljesítő-
képességének értékelésére (IEC 63005-2:2019)

*MSZ EN IEC 63013:2020  
Tokozott LED-ek. A hosszú távú fényáramtartás és a sugárzott 
teljesítmény tartásának becslése (IEC 63013:2017)

MSZ EN IEC 63044…..:2020  
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES), valamint 
épületautomatikai és -szabályozási rendszerei (BACS) című 
szabványsorozat -5-1, -5-2 és -5-3 jelzetű részei.

*MSZ EN IEC 63057:2020  
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumu-
látorcellák és -telepek. Közúti járművekben, de nem a hajtá-
sukhoz használt, lítiumakkumulátorok biztonsági követelmé-
nyei (IEC 63057:2020)

*MSZ EN IEC 63077:2020  
Gyógyászati képalkotó berendezések helyes felújítási gyakor-
lata (IEC 63077:2019)

*MSZ EN IEC 63078:2020  
Villamos fűtés és elektromágneses feldolgozás céljára alkal-
mazott berendezések. Indukciós fűtésű berendezések vizsgá-
lati módszerei (IEC 63078:2019)

MSZ EN IEC 63093…..:2020  
Ferritmagok. Irányelvek a felületi egyenetlenségek méreteire 
és határértékeire című szabványsorozat -2 és -3 jelzetű részei.

MSZ EN IEC 63136:2020  
Kereskedelmi felhasználású villamos mosogatógépek. A mű-
ködési jellemzők mérési módszerei (IEC 63136:2019)

*MSZ EN IEC 63171-6:2020  
Csatlakozók villamos és elektronikus berendezésekhez. 
6. rész: 2 sarkú és 4 sarkú (adat/erősáramú), árnyékolt, füg-
gő- és helyhez kötött, legfeljebb 600 MHz frekvenciájú ener-
gia- és adatátviteli képességű csatlakozók termékelőírása (IEC 
63171-6:2020)

MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2020  
Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségügyi rendszerek al-
kalmazása robbanásbiztos termék gyártásához 
(ISO/IEC 80079-34:2018)

MSZ EN ISO 80601…..:2020  
Gyógyászati villamos készülékek című szabványsorozat  
-2-12, -2-49, -2-56:2017/A1, -2-59 és -2-74 jelzetű részei.

MSZ EN IEC/IEEE 82079-1:2020  
Termékek használati információinak (használati utasításai-
nak) készítése. 1. rész: Alapelvek és általános követelmények 
(IEC/IEEE 82079-1:2019)

Nemzeti elektrotechnikai szabványok visszavonása

A következő nemzeti szabványokat az MSZT közvetlen utód 
nélkül visszavonta:

MSZ EN 60747-5-1:2001 és két módosítása, Diszk-
rét félvezető eszközök és integrált áramkörök. 5-1. rész: 
Optoelektronikai eszközök. Általános rész (IEC 60747-5-
1:1997)



Anti-solar cell: amely éjszaka is termel villamos 
energiát
Jeremy Munday, a Davis (Kalifornia-i) egyetem Villamosmér-
nöki és Számítástechnikai karának professzora olyan foto-
villamos cellát tervezett, amely képes négyzetméterenként 
50 W energiát termelni ideális körülmények között éjszaka. 
Ez kb. egy negyede annak, amit egy hagyományos napelem 
napközben termelni tud. A vonatkozó cikk az ACS Photonics 
2020. januári számában jelent meg.

Forrás: January 29, 2020 University of California - Davis

Valódi bárányokat 
terelget a robotkutya 
Új-Zélandon
Furulyát biztosan nem fúj, 
miközben a nyájat az egyik 
dombról a másikra terelgeti a 
Boston Dynamics robotkutyá-
ja, de ettől még alkalmas lehet 
a rábízott feladat elvégzésére. 

A négylábú szerkezet ügyesen közlekedik a terepen és jó te-
herbírású, amire a birkák közelében nagy szükség lehet.
A terelőrobotot Új-Zélandon teszteli a Rocos nevű szoftver-
fejlesztő cég, hátha ezzel is tudják majd növelni az élelmiszer-
termelés hatékonyságát. 

Forrás Index. Tóth Balázs 2020. 05.25.

Jelentősen nővekszik 
a villamos vontatás 
világszerte
Több mint 180 millió dollár 
értékű megbízást kapott az 
ABB a svájci vonatgyártó cég-
től, a Stadlertől. A rendelések 
alapján csúcstechnológiai 
szintű berendezéseket szál-

lítanak 160 db vonatszerelvényhez és mozdonyhoz Európá-
ban és Észak-Amerikában. A cég akkumulátor- és vontatási 
rendszerei elősegítik a dekarbonizációs célok elérését. A 
vontató berendezés a felsővezetékről, a generátorról vagy az 
akkumulátorból érkező villamos energiát a vontatómotorok 
meghajtására alkalmas, megfelelő feszültségű és frekvenci-
ájú árammá alakítja. A szerelvények három üzemmódban is 
működhetnek, felsővezetékről, a dízelgenerátorról és az ak-
kumulátorokról is. A vontató berendezéseket több mint 100 
darab, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, 
Szlovéniában, Kanadában és az Egyesült Államokban közle-
kedő regionális vasúti szerelvényre és mozdonyokra is tele-
píteni fogják. 

Forrás: Electroinstallateur Hírlevél: 2020/11 

Rekorder a 
Honeywell kvantum-
számítógépe
A Honeywell  bejelen-
tette  a világ legerősebb 
kvantumszámítógépét, 
amely az egyik iparági 
mérce szerint kétszer na-
gyobb teljesítményű az IBM második helyezett gépénél. Ez a 
fölény valószínűleg rövid idejű lesz, hiszen az IBM-nél koráb-
ban azt mondták, hogy évente duplázzák a gépek erejét.

Ezeknek a gépeknek a teljesítményét az IBM és a Honeywell 
úgynevezett Quantum Volume egységekben méri, és a most 
bejelentett rekordot 64 kvantum egységgel állították fel.

Elég összetett szerkezetekről van szó, egy abszolút nulla 
fok közelébe lehűtött, gömb alakú vákuumkamrában világí-
tanak lézerekkel aranybevonatú szilícium csipekre, hogy azok 
elvégezzék a műveleteket.                                 Forrás: Index 2020.06.24.

A BME lenyomta a 
NASA űrhajós csapatát 
a robotversenyen
Virtuális ipari robotot kel-
lett minél gyorsabban fel-
építeni és programozni, 
hogy az a váratlan felada-
tokat is el tudja végezni.

A BME Villamosmér-
nöki és Informatikai Ka-
rának négyfős Felhő robotika csoportja első helyen végzett 
az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai 
Intézet (NIST) által szervezett „Agilis robotika ipari alkalmazá-
sokhoz” (ARIAC) nevű versenyen, és ezzel elnyerte a 10 ezer 
dolláros fődíjat.                                                      Forrás: Index; 2020.06.12. 

Öt éves lett az 
együttműködő robot
Ebben az évben már ötö-
dik születésnapját ünnep-
li YuMi, az ABB kétkarú, 
együttműködő robotja, 
amellyel a vállalat 2015-ben 
jelent meg a piacon, azzal a 
céllal, hogy a kisebb alkatré-
szek összeszerelését végző 
dolgozók munkáját segítse. Azonban a robot az alkalmazások 
és az iparágak széles körében is sikeressé vált, új lehetősége-
ket nyitott meg, és inspirálóan hatott a szakemberek fantáziá-
jára, hogy mi mindent is lehet megvalósítani a robotikára ala-
pozott automatizálással. Ergonomikus kialakításának, párná-
zott karjainak és a mozgásvezérlő szoftvernek köszönhetően 
YuMi munkaállomásokra telepíthető, ahol olyan feladatokon 
tud dolgozni az emberek mellett, amelyek elvégzéséhez a 
robotokat korábban védőkerítés vagy védőburkolat mögött 
üzemeltették.                       Forrás: Elektroinstallaeur Hírlevél 2020/12. 06.

Dr. Bencze János

Az energetika kis  
hírei a nagy világból

Dr. Bencze János
MEE-tag
dr.bencze.janos@gmail.com
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Biztonságtechnika

13.) RAJKAI FERENC (HUNGAROPROJECT Mérnök-
iroda Kft., Budapest) Az épületekben előírt fő 
földelőkapocs(sín) és a főelosztó PE sín közötti össze-
kötés (azaz: földelővezető) keresztmetszetének az 
MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány szerinti meghatáro-
zásában kérte az Érintésvédelmi Munkabizottság véle-
ményét (lásd: a szabvány B mellékletét). Ehhez kapcso-
lódik a következő kérdés is:  

Egy új üzemrészben létesített alelosztó (kapcsolószek-
rény) a főelosztóból két párhuzamos 4 x 185/95 mm2 
keresztmetszetű réz kábellel van megtáplálva. A föl-
delési rendszer típusa: TN-S. A szekrénytől egy alapo-
zásföldelési csatlakozó kb. 10 m-re van. Úgy tervezik, 
hogy a PE sínt ezzel összekötik. Kérdés: Milyen kereszt-
metszetű réz vezetővel kell összekötni? Kötelező, hogy 
a védővezető (PE) a fázisvezető keresztmetszetének 
fele legyen, azaz jelen esetben 95 mm2, miután kettős 
kábelt viszünk? Van valamilyen maximális keresztmet-
szeti előírás? 

VÁLASZ: 
A) Régi, de alapvető követelmények
Minden épületben a védelmi célú potenciálkiegyen-
lítés helye a fő földelőkapocs (fő földelősín), koráb-
bi nevén EPH-sín. Ez az előírás már több mint 50 éves. 
Az új MSZ HD 60364-5-54:2012 jelű, „Kisfeszültségű 
villamos berendezések 5-54. rész: A villamos szerkeze-
tek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és vé-
dővezetők” című szabvány már egyértelműen rögzíti, 
és ábrákkal is alátámasztja, hogy a védőföldelést (ala-
pozásföldelőt) a fő földelőkapocsra kell csatlakoztatni:  
„542.1.2. Ha van, akkor a villamos berendezéshez tartozó 
földelőt földelővezetővel a fő földelőkapocshoz kell csatla-
koztatni.”

Éppen úgy, mint ahogy az épületbe belépő minden veze-
tőképes részt is – amely idegen potenciált hozhat az épület-
be – a fő földelőkapocsba kell kötni. És miután a közcélú há-
lózat TN-C-rendszerű, így PEN-vezető jön az épületbe, azt is 
a fő földelőkapocsra kell csatlakoztatni. Az egyenpotenciálra 
hozás nem választható műszaki megoldás, hanem az 

MSZ HD 60364-4-41:2018 jelű, „Kisfeszültségű villamos be-
rendezések 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem” 
című szabvány 411.1. szakaszban foglalt Általános előírások 
szerint:

„411.1. Általános előírások
A táplálás önműködő lekapcsolása olyan védelmi mód, 

amely esetén – a hibavédelem védő egyenpotenciálú ösz-
szekötéssel, és a táplálás hiba esetén önműködő lekapcso-
lással van megoldva” (a szabvány 411.3.–411.6. szakasza 
szerint).

B) A szóban forgó berendezés elemzése
Miután a szóban forgó esetben TN-S rendszerrel állunk 
szemben, így PEN-vezetőnek az épületbe belépéshez minél 
közelebb, a ház csatlakozó szekrényében a fő földelősínre kell 
csatlakoznia. Ha az épület saját középfeszültségű/kisfeszültsé-
gű transzformátorral rendelkezik, akkor is ki kell alakítani egy 
fő földelőkapcsot, amelyhez a PEN-, illetve ötvezetős rend-
szernél a PE-vezetőt és a földelővezetőt csatlakoztatni kell. 
Mindkét esetben – akár a PEN-vezető, akár a PE-vezető van a 
fő földelőkapocshoz csatlakoztatva – ki kell alakítani a poten-
ciálkiegyenlítést is az MSZ HD 60364-5-54 szabvány 544.1. 
„Védőösszekötő-vezetők a fő földelőkapocshoz való csatlakoz-
tatásra” című szakaszának előírása szerint. Ennek a vezetőnek 
a keresztmetszetére konkrét méretezési adatok állnak rendel-
kezésre, amelyre később visszatérünk. 

A fogadószinten a védőösszekötő-vezető fő 
földelőkapocsba bekötése valósítja meg az előírt potenci-
álkiegyenlítést, míg a többi szinten a kiegészítő védőösz-
szekötő-vezető – amelynek keresztmetszetére szintén van 
előírás, lásd később – PE-sínre (szakmailag helyesebben 
PE-EPH sínre) csatlakoztatása biztosítja az épület idegen 
vezetőképes részeinek azonos potenciálját. Ez nem mond 
ellent annak, hogy az alelosztó PE-sínje – amennyiben a 
PE-sínre érkező tápoldali PE-vezető a fő földelőkapoccsal 
össze van kötve – még a közelben található alapozásfölde-
lővel is össze legyen kötve. Ez az összeköttetés egy föld-
elővezetőként funkcionál, amelynek keresztmetszetére 
vonatkozólag az MSZ HD 60364-5-54 szabvány legkisebb 
keresztmetszetként az 542.3.1. szakaszban a következőket 
jelöli meg:

• 6 mm2 réz (Cu);
• 16 mm2 alumínium (Al);
• 50 mm2 vas (Fe).

Megjegyezzük, hogy a fő földelőkapocshoz való csatlakoz-
tatáshoz használt védőösszekötő-vezetők esetében nem szük-
séges, hogy keresztmetszetük réz (Cu) esetén 25 mm2-nél, vagy 
más anyagok esetében azzal ekvivalens keresztmetszetnél 
nagyobb legyen. Tekintettel arra, hogy a védő (védelmi célú) 
egyenpotenciálra hozó (EPH-) vezetők általában tartósan nem 
vezetnek nagyobb áramokat, a legkisebb keresztmetszetüket 
a szabvány csupán a mechanikai igénybevételek alapján ha-
tározza meg. A fő földelőkapocshoz vagy -sínhez csatlakozó 
védő egyenpotenciálra hozó vezető eddigi elnevezése szerint 
„EPH-gerincvezető” volt. Megszűnt a keresztmetszetükre vo-
natkozó (a védővezető keresztmetszetéhez viszonyított) lé-
nyegesen szigorúbb követelmény. Az aszimmetrikus terhelés 
hatásával – ami gyakran előfordul – jelen válaszunkban nem 
foglalkozunk.

C) A transzformátor csillagpontjának üzemi földelése
Amennyiben az épületnek saját hálózati transzformátora van, 
és annak szekunder csillagponti földelőberendezéséről van 

Arató Csaba, Dr. Novothny Ferenc

Emlékeztető az Érintésvédelmi 
Munkabizottság 

2020. október 7-i ONLINE üléséről
II. rész

Az Érintésvédelmi Munkabizottság 302. 
ülés témaköreinek folytatása. Ebben a rész-
ben szó lesz a földelő vezető keresztmet-
szetével, a frekvenciaváltós környezetben 
alkalmazható áram-védőkapcsolókkal, egy 
élelmiszerüzlet tűzeseti lekapcsolásával, 
felvonulási szekrények gyártási és vizsgá-
lati követelményeivel, társasházi fővezeték 
kialakításával, tűzvédelmi tervező jogosult-
ságával és a digitális aláírással kapcsolatos 
kérdésekről.
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szó, ez a TN-rendszer üzemi földelését jelenti, és a csillagpon-
tot a földelővel összekötő vezető nem védővezető, hanem 
földelővezető, és ennek megfelelően az MSZ HD 60364-5-54 
szabvány 542.3.1. szakasza szerint méretezendő. Érvényes 
azonban a szakasz kiegészítése is:

„Ha a földelőn keresztül várhatóan nem fog számottevő 
zárlati áram folyni (pl. TN- vagy IT-rendszerekben), akkor a 
földelővezetőt az 544.1. szakasz szerint lehet méretezni.”

A korábbiak szerint adódik a maximum 6 mm2 illetve a 
25 mm2 réz vezeték. A gyakorlatban – tapasztalatunk szerint 
– többnyire 50 mm2, sőt 70 mm2 keresztmetszetet építenek be. 

D) Fél védővezető keresztmetszet?
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen esetben potenciálki-
egyenlítésről van szó, amelyet kiegészítő védőösszekötő 
vezetővel valósítunk meg, és erre az MSZ HD 60364-5-54 
szabvány 542.3.1. szakasza, és vele teljesen összhangban 
az MSZ HD 60364-4-41 szabvány 415.2. szakasza vonatko-
zik, amely szakaszokban nem szerepel semmilyen kikapcso-
lási feltétel teljesítése. 

Az MSZ HD 60364-5-54 szabvány 544.2.2. szakasza szerint:
„544.2.2. A testeket az idegen vezetőképes részekhez kötő 

védőösszekötő-vezető vezetőképessége ne legyen kisebb, 
mint a megfelelő védővezető vezetőképességének a fele.”

– de ez a kitétel a testeket összekötő kiegészítő védőveze-
tőre vonatkozik.

14.) SZŰCS FERENC  problémája: frekvenciaváltós környe-
zetben az AC típusú áram-védőkapcsoló a bekapcsolás-
nál vagy a kikapcsolásnál leold. Valószínűleg a B típusú 
áram-védőkapcsoló oldaná meg a gondunkat, ám ez jel-
lemzően sokkal drágább, mint az AC típus. Jó megoldás 
lehet-e a B típusú áram-védőkapcsoló alkalmazása?

VÁLASZ:  
Frekvenciaváltós hajtás speciális jelenségei

A frekvenciaváltós hajtás üzemével kapcsolatos speciális 
jelenségeket teljeskörűen analizáljuk abból a célból, hogy 
milyen hatással vannak az áram-védőkapcsolók működésére. 
Természetesen kitérünk a kérdéses jelenségre is.

1.) Nagyfrekvenciás szivárgó áramok
A frekvenciaváltós hajtás által előállított feszültség szög-
letes hullámalakja, és különösen a tranziens feszültség-
változások megjelenése a térvezérlésű tirisztorok (IGBT) 

kapcsolgatásának a következménye! Az általuk okozott 
nagyfrekvenciás szivárgó áramok a villamos energetikai 
kábeleken záródnak. 

Az áramkör különböző kapacitásai az 1. ábrán láthatóak, 
míg a rajtuk záródó, jelentősebb szivárgó áramokat a 2. ábrán 
szaggatott vonal jelzi. A szivárgó áramok pillanatértéke több 
ampert is elérhet, és valódi effektív értéke több száz mA is 
lehet! A szivárgó áram amplitúdója és spektruma függ mind 
az impulzusszélesség moduláció frekvenciájától (1…20 kHz), 
mind az áramköri jellemzőktől, úm.:
• a táplálás impedanciájától és földelési rendszerétől,
• a motort bekötő kábel hosszától és típusától (árnyékolt, 

földelt stb.),
• a motor névleges paramétereitől.

A bemeneti nagyfrekvenciás áram alakját – hiba nélküli 
esetre – 4 kHz-es impulzusszélesség moduláció mellett a 3. 
ábra, míg spektrumát a 4. ábra mutatja. Nagy a kockázata an-
nak, hogy ez a szivárgó áram zavarja az áram-védőkapcsoló 
működését:
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1. ábra Frekvenciaváltós-hajtás áramköri kapacitások:

2. ábra Nagyfrekvenciás, kapacitív jellegű szivárgó áramok

3. ábra Nagyfrekvenciás szivárgó áram hullámalakja

4. ábra Nagyfrekvenciás szivárgó áram spektruma

Cc   = Az IGBT alkatrészek és vezetékek kapacitása 
            a tokozáshoz;
Cm =  A motortekercsek kapacitása a földelt testéhez;
Cr   =  A tápláló vezetékek, kábelek földkapacitása;
Cy   =  Szűrő kondenzátor.



  Nemkívánatos kioldást okozhat
Azért okozhat kioldást, mert ez a földön át záródó, tápoldali 
szivárgó áram átfolyik az áram-védőkapcsoló különbségkép-
ző elemén, és elég nagy lehet, ha a kábel hosszú, vagy a fázis 
föld kapacitás nagy (5. ábra). 

Megoldást jelent, ha az áram-védőkapcsoló beépített alul 
áteresztő szűrővel rendelkezik, így csak a kisfrekvenciás kompo-
nensek hozhatnak létre kioldást.

2.) Szűrőkondenzátor kapacitív árama
A frekvenciaváltó bemenetén 10…100 nF nagyságrendű szű-
rőkondenzátor található. Ez a kondenzátor felelős a normál 
üzemben, az áram-védőkapcsolón átfolyó, kapacitív jellegű, 
különbözeti szivárgó áramért (6. ábra). Normál üzemben 
ez az áram viszonylag kicsi (0,5…3,5 mA). Ha azonban ipari 
méretekben számos hajtást feltételezünk, elérhetjük a nem 
kívánt kioldást! 

Megoldást az jelent, ha korlátozzuk az egy áram-védőkapcso-
lón keresztül táplált frekvenciaváltós hajtások számát!

 
3.) Szigetelés meghibásodása a hajtás kimenetén
 Az áramütés kockázata
 A hibaáram az impulzusszélesség moduláció frekvenciájától 
függ, és nagyfrekvenciás komponenseket is tartalmazhat, 
amelyet a szórt kapacitások oszcillációja állít elő. Sajnos a 
nagyfrekvenciás áram veszélye nem széles körben ismert! 
Az IEC 60479-2 szabvány részben tárgyalja a küszöbszintek 
változását, különös tekintettel a szívkamraremegés küszöb-
értékének változására. 

A 7. ábra görbéje jól mutatja, hogyha ugyanazt a fiziológiai 
hatást vesszük alapul, akkor az 50/60 Hz-es áram hányszoro-
sánál találjuk ugyanazt a küszöbértéket. A hányados az ún. (F) 
frekvenciatényező. Az áram veszélyessége a frekvencia növe-
kedésével rohamos csökken, a halálos szívfibrilláció fellépése 
1000 Hz-en 15-ször nagyobb áramnál lép csak fel (7. ábra)! 

A hibaáram hullámalakja
Ha a frekvenciaváltós hajtás kimenetén − TN-rendszerben − 
földrövidzárlat lép fel (8. ábra), akkor a V1; V2 hibafeszültség 
hibaáramot hajt át a földáramkörön (9. ábra). 

A háromfázisú táplálás csillagpontja és az egyenirányító 
középpontja közötti V1 feszültség alap harmonikusa 150 Hz, 
hullámalakja a 10. ábrán látható. A V2 feszültség (11. ábra), 
amely az egyenirányító középpontja és a frekvenciaváltó ki-
meneti fázisvezetője között van, egy kisfrekvenciás kompo-
nensből (11. ábrán 40 Hz) és az impulzusszélesség moduláció 
frekvenciájából (11. ábrán 1 kHz) tevődik össze. A hibaáram 
komponensei így:
– 150 Hz,
– hajtás kimeneti frekvencia,
– modulációs frekvencia,
– és ezek harmonikusai.
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5. ábra Áram-védőkapcsoló működését zavaró nagyfrekvenciás 
szivárgó áram (bal oldali szaggatott vonal)

7. ábra A szívfibrilláció küszöbértékének változása frekvencia 
függvényében

8. ábra V1; V2 hibafeszültség, ha a frekvenciaváltós hajtás kimene-
tén földrövidzárlat lép fel

9. ábra V1; V2 hibafeszültség felelős a hibaáramért, amely a táp-
transzformátor csillagponti földelésén át záródik

5. ábra A frekvenciaváltó szűrőkondenzátorainak árama 
(pontvonal)
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A hibaáram alakját háromfázisú táplálás esetére a 12. ábra 
mutatja, és az előzőekben leírtak szerint szintén tartalmaz 
nagyfrekvenciás összetevőt.

Megoldást jelent ha „A” típusú áram-védőkapcsolót alkalma-
zunk!

4.) Hibaáram DC komponenssel
Ha a frekvenciaváltónál a DC sínen lép fel földzárlat, azaz a 
szigetelés meghibásodik, földrövidzárlat keletkezik (13. ábra), 
akkor a hibaáram egyenáramú (DC) összetevőt tartalmaz. 

Ez látható egyfázisú táplálás esetén a 14a). ábrán, míg az áram 
alakját háromfázisú táplálás esetében a 14b). ábra mutatja.

Megoldás: A védelmi eszköznek a DC komponens ellenére 
működőképesnek kell lennie! 
• Amennyiben szigetelésmeghibásodás felléphet a DC körben, 

és háromfázisú a hajtás, „B” típusú áram-védőkapcsolót kell 
használni!

• Amennyiben szigetelésmeghibásodás felléphet a DC körben, és 
egyfázisú a hajtás, „A” típusú áram-védőkapcsoló használható!
MEGJEGYZÉS: Aszinkronmotor frekvenciaváltós hajtásá-

nál sokkal kedvezőbbek az indítási jellemzők, mint a normál 
hajtás indításakor, de még ezen kíméletes indítás mellett is 
fellép a névleges áram másfélszerese! Ezt persze a normál 
üzem speciális jelenségeiről a cikkben leírtak alkalmazásánál 
szintén fegyelembe kell venni!

10. ábra A V1 feszültség hullámalakja

11. ábra A V2 feszültség hullámalakja

14. ábra A frekvenciaváltó egyenáramú földrövidzárlatának 
áramalakja 
 a) egyfázisú táplálás esetén; b) háromfázisú táplálás esetén

a)

b)

12. ábra A hibaáram alakja háromfázisos táplálású motor tápká-
bel szigetelés meghibásodásakor (földrövidzárlat)

13. ábra Egyenáramú sín földzárlata (Rb hibahelyi ellenállás)



15.) VILLÁNYI PÉTER (PENNY-MARKET Kft., Alsónémedi) 
kérdése: élelmiszerüzlet tűzeseti lekapcsolását hogy kell 
kialakítani abban az esetben, ha vannak UPS áramkörök 
(kasszák, 1… 2 csatlakozóaljzat az irodában). Az épület-
ben nincsenek tűzszakaszok, 1 db tűzeseti kapcsolót te-
lepítettek eddig, ami nem kapcsolta le az UPS áramkörö-
ket. Ki kell-e alakítani külön (vagy közös) tűzeseti kapcso-
lót a főelosztó megszakítóját blokkoló kapcsoló mellé?

VÁLASZ:
A választ Furján Lajos áramellátási rendszermérnök köz-
reműködésével a hatályos OTSZ 5.1., és a kapcsolódó 
TvMI 7.4:2020.01.22. jelű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv előírá-
sai alapján adjuk meg.

OTSZ: 135. § (1) „Az építmény minden, központi normál 
és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, va-
lamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell 
kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsol-
ható legyen.”

TvMI 7.4:2020.01.23 „6.1. pont: Tűzeseti lekapcsolások 
A tűzeseti lekapcsolás célja, hogy az építményben kialakult 

tűz esetén csökkentse az építményben tartózkodó (menekü-
lő és mentést végző) személyeket érő áramütés kockázatát. 
Tekintettel arra, hogy az építményekben lehetnek olyan 
műszaki berendezések (pl. akkumulátortelepek, napele-
mes rendszerek), amelyeknek feszültségmentes állapota a 
technika jelen állása szerint lekapcsolással nem, vagy nem 
a teljes rendszerre valósítható meg, feszültség jelenlétére 
akkor is számítani kell, ha a tűzeseti lekapcsolás megtör-
tént.

6.1.1. Tűzeseti főkapcsolók 
6.1.1.1. A tűzeseti főkapcsoló az építmény villamos beren-

dezésének egészét vagy meghatározott részét kapcsolja le az 
építményen kívüli vagy építményen belüli áramforrásról.” 

Hasonlóan a napelemes rendszerekhez, a telepített UPS 
rendszerek váltakozó áramú (AC-) és egyenáramú (DC-) olda-
lán is meg kell valósítani a lekapcsolást.

Az UPS-rendszer AC-oldalán teljesül a jogszabály tűz-
eseti lekapcsolásra vonatkozó előírása, ha az inverter(ek) 
megfel(nek) a vonatkozó szabvány (MSZ EN 62116) szerinti 
követelményeknek. Az MSZ EN 62116 szabvány szerinti kö-
vetelményeit teljesítő inverterek olyan belső védelemmel 
rendelkeznek, amely a (közcélú, tápoldali AC) villamos háló-
zat kikapcsolásakor, kiesésekor az invertert automatikusan 
leválasztja az AC-hálózatról. 

„6.2.2. A DC-oldali lekapcsolásnak az a célja, hogy az épít-
ményben kialakult tűz esetén csökkenteni lehessen az épü-
letben tartózkodókat és a beavatkozó tűzoltókat érő áram-
ütés, illetve a vezetékeken esetleg kialakuló egyenáramú ív 
miatt bekövetkezhető újragyulladás kockázatát.

6.5. A DC-leválasztó készülék 
6.5.1. A DC-leválasztónak megfelel az a készülék, amely 

legalább szakaszoló-kapcsoló (terhelésszakaszoló) és távle-
kapcsolási funkcióval is rendelkezik. 

6.5.1.1. A DC-leválasztó készülék távlekapcsolásának módja: 
a) amennyiben az épület rendelkezik tűzoltósági vezérlő-

tablóval (TVT), akkor a távlekapcsolást erről a tablóról kell 
megvalósítani, 

b) amennyiben nincs tűzoltósági vezérlőtabló (TVT), úgy a 
távlekapcsolási hely (azaz tűzeseti UPS távlekapcsolási hely) 
az épület vagy több épületrészből álló létesítmény esetén a 
vonatkozó épületrész bejáratának közelében van. Amennyi-
ben ez nem tartható be, a bejárattal azonos szinten, ahhoz 
legközelebb, de nem messzebb, mint 15 méteren belül, ke-
zelhető módon és magasságban legyen elhelyezve. 

e) AC-oldali tűzeseti főkapcsoló lekapcsolásával a DC-oldali 
tűzeseti főkapcsoló működése is – külön készülék alkalmazá-
sa nélkül – megvalósuljon.  (Ezzel teljesül az a feltétel, hogy a 
DC-oldali külön lekapcsolás lehetősége legyen kizárva.)”

Az UPS-rendszer tűzeseti lekapcsolását jelölni kell, és fi-
gyelmeztető felirattal kell ellátni! 

„6.5.2.1. Megfelelő az UPS rendszer tűzeseti távlekapcso-
lási helyének jelölése, ha az a következő felirattal van ellátva: 
UPS-rendszer tűzeseti DC-lekapcsoló” 

Végül néhány gyakorlati tanács:
– Valóban biztonságos megoldás az, ha az UPS-hez csatla-

kozó kábelszakaszok sem maradnak feszültség alatt egy eset-
leges lekapcsoláskor. Amennyiben ezt meg akarják valósítani, 
célszerű, hogy ezt tervező tervezze meg és a változtatást, il-
letve kiegészítést át kell vezetni a tervdokumentációban is!

– Az UPS-ek EPO működtetése egy feszültségmentes 
kontaktuson keresztül történhet, egy alapesetben zárt, vagy 
nyitott segédérintkezőn keresztül. Ez a segédérintkező lehet 
akár a fő Tűzvédelmi leoldó szerv segédérintkezője, de lehet 
egy önálló „beütő” érintkezője is. A lényeg mindössze az, hogy 
egy érintkezőre csak egy UPS (és semmi más sem) kerülhet!

– Ha a tűzvédelmi főkapcsolónak nincs rendelkezésre álló, 
önálló segédérintkezője és a kapcsoló nem is bővíthető to-
vábbi segédérintkezőkkel, akkor ki kell cserélni a fő tűzeseti 
leoldót, vagy segédérintkezőkkel bővíteni azt, vagy külön 
kapcsolót kell alkalmazni erre a célra.

– Arra is figyelni kell, ha esetleg egy létesítménynek több 
bejárata van, és mindegyik bejáratnál van tűzeseti főkapcso-
ló, akkor az UPS-t is értelemszerűen minden bejáratnál le kell 
tudni kapcsolni!

– Amire még figyelni kell: a távolság-vezeték keresztmet-
szet-ellenállás összefüggés (adott esetben érdemes megkér-
dezni a gyártót, hogy mekkora az az ellenállás, amit az UPS 
EPO leoldója még tolerál). A kiépítési nyomtávon fellépő 
esetleges zavaró ráhatások (induktív, kapacitív) is lehetnek. 
Ezek tisztázása miatt érdemes a tervezőt is bevonni e feladat 
megoldásába!

16.) PÁLFI BALÁZS Egy felvonulási szekrényeket gyár-
tó vállalkozás keretében Schenider és IDE termékekből 
villamos kapcsoló- és elosztószekrényeket állítanak ösz-
sze. Az iránt érdeklődik, hogy szükséges-e külső tanúsító 
szervezettel megvizsgáltatni az összeállított berende-
zést, vagy elég, ha betartják a gyártók szerelési útmuta-
tóit, a szabványok előírásait és mindegyikről darabvizs-
gálati jegyzőkönyvet készítenek. 

VÁLASZ:
A felvonulási szekrény kisfeszültségű villamos termék, ennek 
gyártási, vizsgálati, minősítési és forgalmazási követelménye-
it, illetve feltételeit EU-jogszabály, a Kisfeszültségi direktíva és 
ennek megfelelő 23/2016. (VII. 7.) NGM számú rendelet, azaz 
magyar jogszabály írja elő. A rendelet 3. melléklete írja le az 
„A MODUL” megfelelőség értékelési eljárást, ez nem követeli 
meg független vizsgáló intézet bevonását! 

Amennyiben a gyártó rendelkezik mindazon feltétekkel, 
amely alapján ki tudja állítani az EU-Megfelelőségi nyilatkoza-
tot, akkor nincs szükség független vizsgáló intézetre! E felté-
telek a következők:
–  erősáramú/energetikai képzettségű gyártó és vizsgáló sze-

mélyek;
–  megfelelő ellenőrzött, kalibrált mérő és vizsgáló felszerelés;
– a termékre vonatkozó, szabványban előírt összes típus- és darab-

vizsgálat (ha szükséges, a zárlati vizsgálat is) igazolt elvégzése.
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Az EU-Megfelelőségi nyilatkozat alapján, a terméken fel kell 
tüntetni a CE-jelet. Ez jelenti Önöknek a termékkel kapcsola-
tos felelősségvállalást!

Javasoljuk, hogy gondosan tanulmányozzák a 
23/2016. (VII. 7.) NGM rendeletet és a termékre vonatkozó 
MSZ EN 61439-1:2012, MSZ EN 61439-4:2013 szabványokat, 
ezekben minden előírást megtalálnak, amelynek Önöknek és 
a terméküknek meg kell felelni!

17.) SZALAY KÁROLY Egy társasházi fővezeték kialakítá-
sában kérte ki a véleményünket: Egy 2. emeleti lakás villa-
mos hálózatának felújítását és bővítését végzi. Megállapí-
totta, hogy a jelenlegi egyfázisú 16 A-es túláramvédelem 
cseréje 32 A-esre és a mérőhely szabványosítása szüksé-
ges. A ház méretlen felszálló fővezetéke ötvezetékes (L1, 
L2, L3, N és PE). Jelenleg a lakáshoz leágazó fővezeték régi 
mérőhelyhez 2 vezetékes rendszerben (L, PEN) van kiépít-
ve. Szigorúan tilos-e kétvezetékes rendszeren maradni? 
Egy 2. emeleti lakásban a PEN-t szétválasztani PE-re és 
N-re potenciálrögzítés  kiépítésének lehetetlensége miatt 
nem lehet. PEN-t szétválasztani csak akkor lehet, ha a szét-
választás helyén potenciálrögzítés is van. Minden eset-
ben ki kell építeni a 3 vezetékes rendszert, azaz a PEN már 
nem lehet a bejövő fővezetékben?

VÁLASZ:
Felújítás, bővítés esetén csak az érvényben lévő szabványok 
szerint lehet eljárni! Miután a lakásban nem garantálható a 
kizárólagosan kettős szigetelésű fogyasztókészülékek hasz-
nálata, így csak a háromvezetékes kialakítás jöhet szóba!

Amennyiben a felszálló fővezeték 5 vezetékes, nincs is a 
második emeleten PEN vezeték, így annak szétválasztása 
sem lehetséges! A szabvány szerint, ha a PEN vezetéket egy-
szer PE és N vezetékre szétválasztották, többé nem lehet 
összekötni, és az N vezetéket nem lehet „PEN-vezetéknek” 
tekinteni! Tehát nem a potenciálrögzítés a probléma! Egyéb-
ként az igaz, hogy a PEN és PE vezetőt minél több helyen föl-
delni kell, de az nincs előírva, hogy minden PE és N vezetőre 
szétválasztás helyen földelni kell! A társasházba belépésnél ki 
kell alakítani egy fő földelőkapcsot és abba számottevő föl-
delőt be kell kötni!

18.) PRINCZING ÁRON (MAVIR) – HOROGH GYULA Az Érin-
tésvédelmi Munkabizottság szakvéleményét kérték a kö-
vetkezőkben: egy tűzvédelmi tervezőnek van-e jogosult-
sága egyenpotenciálú hálózat tervezésére, kivitelezés 
ellenőrzésére, és gázszerelő vagy egyéb, pl. fűtésszerelő 
kivitelezhet-e egyenpotenciálra hozó kötést?  

VÁLASZ:
Rajkai Ferenc vezető tervező szakértői véleménye alapján ad-
juk meg a válaszunkat:

A „TUÉ – Építésügyi tűzvédelmi tervezés” szakterülettel 
foglalkozó tűzvédelmi tervező nem* építményvillamossági 
tervező, amelynek kamarai besorolás szerinti szakterülete:  
„V-Építményvillamossági tervezés”. (*Természetesen ez alól 
kivétel, ha a tűzvédelmi tervező kollégának V- szakterületi 
jogosultsága is van!)

Az egyes építmények védő-összekötő egyenpotenciálra 
hozó hálózat (korábban EPH) tervezése az Építményvillamos-
sági tervezés szakterület hatáskörébe tartozik, mivel ennek 
kialakítása az MSZ HD 60364 szabványsorozatban a hibavéde-
lem (korábban: érintésvédelem) tárgykörébe tartozik és ezek a 
feladatok az Magyar Mérnöki Kamara tervtartalmi követelmé-
nyei szerint a villamos tervdokumentáció munkarészei.

A tűzvédelmi tervező összeállítja azokat a szakági elvárá-
sokat, melyekkel az adott projekt keretében az építményvil-
lamossági tervezőnek kell foglalkoznia, de ezekre műszaki 
megoldásokat, meghatározásokat helyette nem adhat.

19.) TÖLGYESI NÁNDOR (MAVIR) Állásfoglalást kért a kö-
vetkező kérdésre:
A villamos biztonságtechnikai Minősítő Iratok, vizsgála-
ti jegyzőkönyvek digitális aláírással történő hitelesítése 
elfogadott lesz-e a közeljövőben? Alkalmazható-e a Mi-
nősítő Iratoknál a digitális aláírás formája? Lehetséges 
előnyei: A digitális aláírással hitelesített Minősítő Iratot 
e-mailben kapja meg a megrendelő. Az így hitelesített   
Minősítő Iratok adathordozón tárolhatók lennének (pl.: 
*.doc, *.pdf formátumban)  Ezzel csökkenne a  papírhasz-
nálat és a nyomtatási költség. 

VÁLASZ:
Az elektronikus aláírások jogilag érvényesek és hatóságilag 
alkalmazhatók a világ szinte összes iparosodott országában, 
de már a kevésbé fejlett országok is egyre több elektronikus 
aláírással kapcsolatos törvényt hoznak. 2000-ben az Egyesült 
Államok törvénybe iktatta az ESIGN Act törvényt, amely törvé-
nyessé tette az elektronikus aláírások gyakorlatilag mindenne-
mű használatát. Az Európai Unió elektronikus azonosításról és 
bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelete (eIDAS) 2016 júliusá-
ban lépett életbe. Az Európai rendeletekről annyit kell tudni, hogy 
automatikusan érvényesek az EU tagországaiban, így hazánkban 
is. További információkat az electronic Signatures are Legal (Az 
elektronikus aláírások törvényesek) című oldalon talál.  
Az online aláírás, az elektronikus aláírás, illetve az e-aláírás álta-
lában azt az elektronikus folyamatot jelölik, amely egy megálla-
podás vagy rekord elfogadását jelzi. A digitális aláírás fogalmát 
gyakran alkalmazzák egy konkrét elektronikus aláírási formára. 

A legtöbb elektronikus aláírási megoldás általános elekt-
ronikus hitelesítési módszerekkel igazolja az aláíró személy-
azonosságát, például e-mail-címmel, vállalati azonosítóval 
vagy telefonos PIN-kóddal. Magasabb szintű biztonsági 
elvárások esetén többfaktoros hitelesítést alkalmaznak. A 
legjobb elektronikus aláírási megoldások egy, a végleges do-
kumentum mellé egy ellenőrzési naplót is mellékelő bizton-
ságos folyamattal bizonyítják az aláírás hitelességét.   
  A digitális aláírások az elektronikus aláírások egy bizonyos 
típusát alkalmazzák. Egy tanúsítványalapú digitális azonosí-
tóval hitelesítik az aláíró személyazonosságát, az aláírás hi-
telességét pedig úgy bizonyítják, hogy az egyes aláírásokat 
titkosítással kötik a dokumentumhoz. A hitelesítést megbíz-
ható hitelesítés szolgáltatók (CA) vagy bizalmi szolgáltatók 
(TSP) végzik. A különböző aláírástípusokra az aláírásokkal 
kapcsolatos törvények és jogszabályi előírások vonatkoznak. 
Megismerheti, hogy hogyan segítenek ezek a jogérvényes 
elektronikus aláírási folyamatok létrehozásában. Amint az 
a leírtakból kiderül, az elektronikus aláírást már jogszabá-
lyok szabályozzák, alkalmazható! További részletek: https://
acrobat.adobe.com/hu/hu/sign/digital-signatures.html#

***
Az ÉV. Munkabizottság a következő ülését, 2020. december 

2-án, online módon tartotta. Legközelebb 2021. február 3-án, 
szerdán du.14.00 órakor találkozunk, az ülés a járványhelyzet-
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A smart grid fogalomköre ma már szerves részét ké-
pezi a villamos energetikának, így annak beépítése 
a reguláris oktatásba időszerűvé vált. A technológiai 
fejlődéssel párhuzamosan a felsőoktatás koncepciója 
is változik, előtérbe helyezve a később munkahelye-
ken hasznosítható kompetenciákat. A BME Villamos 
Energetika Tanszéke a két folyamat igényeit hangolta 
össze a smart gridhez kapcsolódó tárgycsomagjának 
fejlesztésekor.

Concept of the smart grid is an integral part of power 
engineering nowadays; thus, it is a timely task to 
involve it as a part of regular education as well. In pa-
rallel to technological development, concepts of higher 
education are also evolving by putting more emphasis 
on competencies which can be later utilized in work. The 
Department of Electric Power Engineering at BME has 
aligned the needs of those processes when developing its 
new smart grid related courses.

1. BEVEZETÉS                                                                                          

A BME Villamos Energetika Tanszéke 2018-ban ünnepelte a 
jogelőd Elektrotechnika tanszék megalapításának 125. évfor-
dulóját, mely egyben a magyarországi elektrotechnikai okta-
tás elindulásának 125 éves jubileuma is. A történelmi távlat 
lehetőséget teremt arra is, hogy technikatörténeti szemmel is 
vizsgáljuk az oktatást, hiszen a képzési rendszerek, a képzési 
formák, a tanszékek struktúrája, az oktatott tárgyak összeté-
tele mind leképezései egy-egy korszaknak, és a korszakra jel-
lemző szakmai-tudományos tudásnak, eszközparknak. A Vil-
lamos Energetika Tanszék utóbbi tekintetben a legtöbbször 
élenjárt a magyarországi képzőhelyek között. Köszönhető ez 
részben kivételezett helyzetének, részben pedig a mindenko-
ri oktatói közösség törekvéseinek, legyen szó új nemzetközi 
eredmények meghonosításáról, a laboratóriumi eszközpark 
bővítéséről vagy akár oktatásmódszertani megoldásokról.

A villamos energetika elmúlt nagyjából két évtizedének 
egyértelműen egyik legtöbbször említett hívószava az intel-
ligens vagy okos villamosenergia-hálózat, a smart grid volt, 
mely a reguláris oktatásban is helyet követelt magának. A 
felmerülő igényre az első reakciókat a tanszék bő évtizede 
megtette, ekkor indult el Dr. Dán András koordinálásával az 
„Intelligens villamosenergia-rendszer” című tantárgy a villa-
mosmérnök-képzésben. Ennek célja volt, hogy a hallgatókat 
megismertesse a villamosenergia-rendszer modellezésében, 
a kutatás-fejlesztés és tervezés területén alkalmazott hason-
lóságelméleti, megbízhatóságelméleti, fuzzy-neurális mód-
szerekkel, illetve ismeretet nyújtson a villamosenergia-rend-
szer tervezése során használt számítógépes szoftverek széles 
köréről. A pozitív hallgatói visszajelzések hatására szélesebb 
körben (mérnök informatikusok számára is felvehető), szaba-
don választható tantárgyként került ezt követően meghirde-
tésre az „Intelligens villamosenergia-rendszer alapok”, mely a 
számítástechnika és a kommunikáció térhódításának a villa-
mosenergia-ipar teljes vertikumára gyakorolt hatását mutat-
ta be az érdeklődőknek.

A következő fontos lépést a 2014-től felmenő rendszerben 
futó villamosmérnök BSc képzés specializációs és ágazati tan-
tárgyai, illetve a 2017-től megújuló energetikai mérnök BSc 
és MSc képzési programok jelentették, melyek a tantárgyi 
struktúra átalakulását, illetve több területen oktatási szemlé-
letváltást hoztak el.

2. DISZCIPLÍNA VAGY GYAKORLAT                                             

Mielőtt magukra a tantárgyakra térnénk rá, érdemes elidőz-
ni, hogy milyen peremfeltételek adnak keretet a felsőokta-
tásban, amikor új területek bevezetéséről születik döntés. 
A számtalan megfogalmazódó igény közül értelemszerűen 
kiemelt fontosságúak a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
képzéssel kapcsolatos céljai, a végzett mérnököket foglalkoz-
tató vállalatok elvárásai és nem utolsósorban az aktív hallga-
tók visszajelzései. Az egyensúlyt nem minden esetben köny-
nyű megtalálni az ellentmondó követelmények háromszö-
gében, az azonban nem egyszer mélyebb okokra vezethető 
vissza, mint amit az érintettek a felszínen látnak.

Gyakran elhangzó kritika (akár a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület berkein belül is), hogy az elektrotechnika, a villa-
mos energetika „öreges” szakterület, ahol mindent legalább 
évtizedes por lep be, és ezért nem vonzó sem a hallgatók, 
sem a középiskolások számára. A kritika megfogalmazói álta-
lában egyszerű „megoldásokat” kínálnak: gyakorlatorientált 
képzést, látványos előadásokat. Biztos azonban, hogy ezt az 
ellentmondást kell feloldanunk?

A magyar műszaki felsőoktatás hagyományosan erősen épít 
a diszciplináris tanulásra, a tantárgyakat egy vagy több olyan 
speciális területből építi fel, melyek jól elhatárolhatók és általá-
ban saját megközelítéssel, eszköztárral dolgoznak. Ez a felfogás 
kívülállók számára a legkönnyebben az olyan természettudo-
mányos alapismereteket nyújtó tantárgyaknál ismerhető fel, 
mint a matematika vagy a fizika. Nem idegen azonban ez a 
felépítés a képzés szakmai törzsanyagát tartalmazó tárgyaktól 
sem, hiszen az egyetem eszközt kíván a hallgató kezébe adni, 
olyan időtálló tudást, melyre alapozva akár évtizedek múlva is 
tud specializálódni. Könnyen belátható viszont az is, hogy az a 
tudás, ami kiállta az idők próbáját, az gyakran szükségszerűen 
„öreges”. Mégsem kívánja senki az Ohm-törvényt kihagyni az 
oktatásból, hiszen ezekre a diszciplináris alapokra lehet csak 
építeni az új, formálódó területek bevezetését. A diszciplínák 
száma pedig gyarapodik, megfelelő távolságból visszanézve 
nem kizárt, hogy a smart grid témaköre is azzá válik majd, je-
lenleg viszont aligha kezelhetjük ugyanazzal a megközelítés-
sel, mint a képzés más területeit.

Az előző bekezdésben a felsőoktatásról írtakat minden-
képpen érdemes azzal kiegészíteni, hogy jelentős változások 
zajlanak intézményi oldalról is, felismerve a gyakorlati tanulás 
nagyobb súlyára való igényt. Kooperatív képzések, megúju-
ló laboratóriumok és a csoportos munkát már az alapképzés 
korai szakaszában bevezető tantárgyak mellett a képzési kö-
vetelmények kompetencia alapú átdolgozása jelenti a legna-
gyobb változást. A (más országokban nem ismeretlen) kom-
petencia alapú tantárgyi adatlapok ideális esetben már nem 
diszciplínák köré, hanem azok „közé” építik az oktatást, inter-
diszciplinárissá téve azt. Az új formátum megkönnyítheti a 
hallgatók döntését is, a sokszor valóban száraz és nehezen ér-
telmezhető tematikák helyett a kurzus elvégzésével megsze-
rezhető képességek alapján jelentkezhetnek a tantárgyakra. 
Ezek a képességek egyben a leendő munkaadók számára is 
támpontot adhatnak; a korábbi példánál maradva sokkal in-
formatívabb, hogy egy végzett mérnök mire tudja használni 
az Ohm-törvényt, mint a tény, hogy ismeri azt.

Smart grid az oktatásban

Dr. Hartmann Bálint, Dr. Vokony István 
Táczi István, Sinkovics Bálint
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3. SMART TÁRGYAK A KÉPZÉSEKBEN                                        

A BME Villamos Energetika Tanszéke jelenleg három képzés-
ben kínál kifejezetten smart grid tematikájú tantárgyat. A 
villamosmérnök BSc képzés Fenntartható villamosenergetika 
specializáció Smart grid ágazatának keretében a „Smart el-
osztóhálózatok tervezése és üzemeltetése” és „Smart grid la-
boratórium” tárgyakat, az energetikai mérnök BSc képzésen 
a „Smart hálózatok üzemeltetése”, míg az energetikai mérnök 
MSc képzésen a „Smart grid technológiák és alkalmazások” 
tárgyakat vehetik fel a hallgatók, jelenleg mind a négy tan-
tárgy felelőse Dr. Hartmann Bálint.

A „Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése” tárgy 
azoknak a hallgatóknak az érdeklődésére épít, akik az intelli-
gens elosztóhálózatok üzemeltetésével, a közcélú hálózatok 
tervezésével, a megújuló energiaforrások hálózati integrá-
ciójával, az energiatermelés-elosztás-felhasználás értéklánc 
műszaki, szabályozási és döntéstámogató rendszereivel kap-
csolatos ismereteket kívánnak szerezni. A félév során tárgyalt 
témák között megtalálhatjuk a szolgáltatásminőség aspektu-
sait, a közép- és kisfeszültségű elosztóhálózatok paraméte-
reinek ismertetetését, a zárlati hibahely behatárolást, kiserő-
művek, energiatárolók és elektromos járművek hálózati csat-
lakoztatásának feltételeit és hatásait. A nagyobb súlyú, köz-
ponti témák mellett jut idő a fogyasztói oldali befolyásolás, 
a szenzortechnológia, az elosztóhálózatokon alkalmazott in-
fokommunikációs és mesterséges intelligencia eszközök, esz-
közmenedzsment rendszerek bemutatására is. Utóbbi témá-
kat gyakorlati oldalról közelítjük meg, betekintést engedve a 
magyarországi elosztói engedélyesek napi üzem-előkészítési 
és üzemviteli gyakorlatába, hardver- és szoftver eszköz park-
jába, illetve azokba a kutatás-fejlesztési projektekbe, melyek 
hazai vagy nemzetközi kooperációban zajlanak a területen a 
Tanszék részvételével. (Az energetikai mérnök képzés „Smart 
hálózatok üzemeltetése” tárgya lényegében ezzel megegyező 
tartalommal fut, a hálózattervezési kérdések helyett bővebb 
erősáramú elektrotechnikai megalapozással.)

Az ágazati tárgyhoz szervesen kapcsolódó laboratóriumi 
tárgy 12 tematikus alkalomból áll, ötvözve a számítási gya-
korlatok, a szoftveres munka és a valós eszközökön végzett 
laboratóriumi foglalkozások sajátosságait. A témák között 
megtalálható a fogyasztók hálózati visszahatása, a felharmo-
nikus szűrés, a napelem inverterek hálózati csatlakoztatása, 
a smart fogyasztásmérők vizsgálata és a különböző villamos 
hálózati jelátviteli lehetőségek (Power Line Communication, 
Broadband over Power Lines) mérése is.

4. „SMARTGOTTHÁRD” – A PROJEKT ALAPÚ OKTATÁS

Külön kiemelve kívánjuk bemutatni a „Smart grid technológi-
ák és alkalmazások” tantárgyat, mely lebonyolítását tekintve 
iránymutató lehet a jövőbeni egyetemi kurzusok szempont-
jából, elsősorban MSc képzésben. A tárgy célja a hallgatókat 

megismertetni a smart grid fogalomkörébe tartozó techno-
lógiákkal és alkalmazásokkal mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból. A smart grid technológiákat az energiaterme-
léstől a fogyasztókig tartó értéklánc mentén tárgyalja, kitér-
ve a hálózatautomatizálásra, az okos fogyasztásmérésre, a 
fogyasztó oldali befolyásolásra, a kommunikációs technoló-
giákra, az elektromos járművekre, a hálózat konnektivitására, 
a megújuló energiaforrásokra, az energiatárolásra, a 
kiberbiztonságra, a mikrogridekre és az üzleti modellezésre. 
A hallgatók megismerhetik, hogyan alakítják át a smart grid 
technológiák és alkalmazások az energiaipart, különösen az 
elosztóhálózatokat és az ott nyújtott szolgáltatásokat.

A kurzus során hagyományos előadások, esettanulmá-
nyokat feldolgozó gyakorlatok és csoportfeladatok közös 
megvitatása, értékelése egyaránt szerepel. A tárgy koncepci-
ója, hogy egy magyarországi településre (melyet a hallgatók 
szavazatai alapján választunk ki) részleteiben megvizsgáljuk 
a smart grid technológiák és alkalmazások lehetőségeit, hat 
fókuszterület mentén: energiatárolás, lakossági és közösségi 
e-mobilitás, elosztott energiatermelés, okos fogyasztásmérés 
és adatelemzés, fogyasztó oldali befolyásolás, közvilágítás. 
A fókuszterületek mindegyikéhez kapcsolódik egyrészt egy 
esettanulmányokat feldolgozó alkalom, melynek keretében a 
hazai elosztói engedélyesek által megvalósított projekteket, 
illetve válogatott nemzetközi munkákat mutatunk be. Más-
részt a hallgatók alkotta csoportoknak a kiválasztott telepü-
lés viszonyait figyelembe vevő projekttervet kell kidolgozni 
a félév során, benne műszaki javaslattal, pénzügyi tervvel, 
hatás- és kockázatelemzéssel. A projektszemlélet elsajátítá-
sát, és a komplex feladat megoldását a tanszék oktatóin kívül 
az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. munkatársai és a 
kiválasztott település képviselői is támogatják, legyen szó 
adatszolgáltatásról, konzultációs lehetőségekről vagy ven-
dégelőadásokról.

A tantárgy első évében a hallgatók voksai alapján Szent-
gotthárd városát dolgoztuk fel, kitérve a város energetikai 
és közlekedési infrastruktúrájára, a lakosság összetételére és 
anyagi lehetőségeire, a helyi munkaadók összetételére és a 
település rendezési tervére. A csoportok által összeállított 
projektjavaslatok három alkalommal mérettek meg. Elsőként 
a kiinduló műszaki javaslatokat egyeztettük a realitásokkal, 
feldolgozva a rosszul azonosított lehetőségekben rejlő koc-
kázatokat. A második körben a csoportoknak egymás mun-
kájához kellett konstruktív kritikát megfogalmazni, itt sok 
esetben derült fény olyan, a mindennapi használhatóságot 
befolyásoló kérdésekre, amik a feszített tempó miatt elke-
rülték az ötletgazdák figyelmét. A záró megmérettetés egy 
szimulált települési testületi ülés volt, ahol mindössze 10 per-
ce volt a csapatoknak meggyőzni a 7 fős zsűrit saját projekt-
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javaslatukról. A fiktív testületben az oktatók mellett Koszár 
András (III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola oktatója, 
Szentgotthárd város alpolgármestere), Péter Gábor Mihály és 
Pintér László (E.ON Hálózati Stratégiai Osztály) foglalt helyet.

A projekttervek közötti sorrendet a testület és a hallgatók 
szavazatai alapján állítottuk fel. A három legkreatívabb pro-
jekt fókuszterülete a fogyasztói befolyásolás, az elosztott 
energiatermelés és a kommunikáció volt. A legjobb üzleti 
modellt az e-mobilitással, a fogyasztói befolyásolással és az 
okos fogyasztásméréssel foglalkozó csoport alkotta meg, míg 
a közösség szavazatai alapján a leginkább befektetésre érde-
mes tervet a fogyasztói befolyásolás témája adta.

A visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak, a hallga-
tók kiemelték a gyakorlatorientált megközelítést, az egyedi 
feladatokat és a konstruktív légkört, melyben a megszokott 
oktató-hallgató felosztással szemben sokkal inkább érezhet-
ték magukat kollégáknak.
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HÍREK

ban merül fel ezen járművek távfelügyeletének igénye és a 
teleoperációs rendszerek fejlesztése: a virtuális környezet 
ezt is támogatja. Az elkészült robotszimuláció a kiegészítő 
ellenőrzésekkel, mérési tervekkel együtt számos területen 
alkalmazható az önvezető járművekhez kapcsolódó témák 
oktatásához, kutatásához.

A magyar felsőoktatás és a Microsoft stratégiai együttmű-
ködésének keretében számos egyetemen zajlanak előremu-
tató és tudományos jelentőségű, mesterséges intelligenciára 
épített kutatások a Mesterséges Intelligencia Tudásközpon-
tokban. A győri projekt arra példa, hogyan támogathatnak a 
legmodernebb technológiák kutatásokat egy olyan ágazat-
ban, amely stratégiai jelentőségű az ország gazdaságában. A 
fejlesztés a járműipari oktatásban azért játszik fontos szerepet, 
mert a mérnök hallgatók sokkal több kísérletet tudnak elvé-
gezni, s így tudásukat eredményesebben hasznosíthatják. 

Robotszimuláció támogatja az önvezető
járművek fejlesztését
Az autonóm járművekkel kapcsolatos kutatásokat teszi gyor-
sabbá és hatékonyabbá a műszaki képzésekben kiemelkedő 
győri Széchenyi István Egyetem mesterséges intelligenciára 
(MI) építő projektje, amelyben robotokat vizsgálnak virtuális, 
szimulációs környezetben. 

Az önvezető járművekkel kapcsolatos technológiák meg-
ismerése, oktatása gyakran kezdődik speciális robotokkal, 
amelyek segítségével a mérnökjelöltek a tanulmányaikhoz 
szükséges kísérleteket tudnak végezni, majd saját kutatási 
projektjeikben is ezek támogatják őket. Az oktatási célú, úgy-
nevezett differenciálhajtású robotok alkalmazása azért egyre 
gyakoribb a felsőoktatási intézményekben, mert komplex 
mérnöki területeken adnak lehetőséget a tudásanyagban 
való gyakorlatias elmélyülésre. Az elmúlt években Magyaror-
szág egyik legjelentősebb tudásközpontjává vált győri Szé-
chenyi István Egyetem projektjének újszerűsége e robotok 
számítógépes szimulációjában rejlik. Ezáltal minden olyan kí-
sérlet és fejlesztés felgyorsítható, amelynek központi elemei 
a robotok. A szimulációk alkalmazásával a kutatók-oktatók és 
a hallgatók gyorsabban és hatékonyabban végezhetik el mé-
réseiket, tesztelhetik megoldásaikat, amelyeket később akár 
valós roboton is kipróbálhatnak.  

Az Azure távoli környezetben futó szimulációk több és 
sokoldalú vizsgálatra adnak lehetőséget úgy, hogy közben 
a vizsgált robot tudása olyan képességekkel bővíthető a szi-
mulációs térben, mint az 5G vagy éppen az új szenzorok. Az 
önvezető, autonóm járművek elterjedésével egyre gyakrab-



Hírek
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Öntanuló algoritmussal ellátott, intelligens naperőmű-di-
agnosztikai megoldást – Smart I-V görbe diagnosztika – fej-
lesztettek ki iparági résztvevők. A technológia nagyban meg-
könnyíti az akár több száz MW-nál is nagyobb, több tízezer 
panelt magában foglaló naperőművek működésének fel-
ügyeletét és az iparágban folyamatos kihívást jelentő pontos 
hibakeresést. A meghibásodás azonnali online meghatározá-
sával jelentős időt és költséget takaríthatnak meg az erőmű-
vek üzemeltetői. 

A fejlesztők a sikeres tesztet követően az eljárásról techni-
kai útmutatót (White Paper) adtak ki annak érdekében, hogy 
az ipar többi szereplője még jobban megértse az online I-V 
szkennelés és az intelligens diagnosztikai technológia jelen-
tőségét. A kiadvány részletesen leírja az I-V szkenneléshez 
és az intelligens diagnosztizáláshoz szükséges technológiák 
fejlesztési hátterét, műszaki jellemzőit és teljesítményét. Az 
útmutatóban foglaltak referenciául szolgálhatnak az erőmű-
fejlesztő vállalkozások és más cégek számára az intelligens 
I-V görbe diagnosztika funkciójának pontos megértéséhez és 
használatához. Továbbá jó alapot jelentenek azoknak a vál-
lalkozásoknak, amelyek fejlesztenék vagy alkalmaznák ezen 
technológiát sajátjuk fejlesztésére az aktuális trendek és a 
változó alkalmazási követelmények szerint. 

Technológiai fejlődési háttér
A nagy alapterületű és sok napelemből álló napelemparkok 
esetében számtalan hiba merülhet fel. Ma egy 50 MW névle-
ges teljesítményű erőmű 100 hektárnál is nagyobb területű 
és több mint 120 ezer modulból áll. A különböző típusú hibák 
hatékony, gyors és pontos felderítése és kijavítása az üzem 
működése során az egyik legnagyobb kihívás. Az adatok azt 
mutatják, hogy az üzem működése során előforduló különfé-
le hibák gyors felderítése és kezelése kulcsfontosságú a ter-
melés maximalizálása érdekében. 

Jelenleg a napelemes rendszer hibáit két módon észlelhe-
tik: online és offline. Az online esetén a felügyeleti rendszerek 
adatait vizsgálják, míg az offline módszer a helyszínen, a nap-

A végfelhasználók szerint a robotizálás legfőbb eredményé-
nek mindenekelőtt a költségek optimalizálása, a belső szállí-
tási folyamatok hatékonyabbá tétele, valamint az alkalmazot-
tak több területen való bevethetősége tekinthető. 

A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) 2020-as globális 
robotikai jelentésének szolgáltató robotokkal foglalkozó fe-
jezete szerint, 2019 végén a logisztikai robotok eladási érté-
ke 1,9 milliárd amerikai dollár volt. Vállalatok és szervezetek 
világszerte 75 ezer AMR és AGV rendszert vásároltak, ami 
42%-kal magasabb érték az előző év adataihoz képest. Az 
IFR becslése szerint a szegmens értékesítésének növekedése 
2020-ban is hasonló eredményt fog mutatni. A piacra ható 
legfőbb trendek a gyártás digitalizálása, a rugalmas RaaS 
modellek (azaz „robot, mint szolgáltatás”), illetve az autonóm 
fertőtlenítés iránt mutatott érdeklődés.

„Autonóm mobil robotokat raktárakban és modern ipari 
üzemekben egyaránt alkalmaznak. 2019 végén és 2020-ban 
jelentős növekedést mutatott az AMR robotok fertőtlenítési 
feladatokban való használata is különféle területeken, 

elem sorok között meghatározott útvonalak szerint manuá-
lis módon zajlik.  A vezérlőrendszerek által biztosított online 
ellenőrzés még mindig gyerekcipőben jár, csak korlátozott 
információkat tartalmaz a hibákról. Az offline ellenőrzést a 
napelemparkok jellemzői miatt a legtöbb esetben lehetet-
len alaposan elvégezni. Ezért intelligens alkalmazásokra van 
szükség a PV rendszerek hibaazonosítási hatékonyságának és 
pontosságának javításához, valamint a hibajavítás automati-
zálásához.

Folyamatosan tanuló algoritmus
A Smart I-V görbe diagnosztika megoldása beazonosítja a 
PV sztringek hibatípusát az inverterek, a begyűjtött adatok 
és a mesterséges intelligencia algoritmus által összegyűjtött 
áram- és feszültségadatok alapján. A begyűjtött információ-
kat az inverter feltölti a FusionSolar menedzsment rendszer-
be, amely beépített hibadiagnosztikai és azonosító algorit-
musával automatikusan kijelzi a rendszer hibáit.

A Smart I-V görbe diagnózisa olyan kulcselemekből áll, 
mint az inverter, a SmartLogger és a FusionSolar intelligens 
monitoring platform. Az inverter összegyűjti az összes PV 
string teljes I-V adatait, és a SmartLogger feltölti ezeket az 
adatokat a FusionSolar-ba. A rendszer ezután beépített 
string-diagnosztikával és hibaazonosító algoritmussal felis-
meri a PV-üzem összes stringjét és azonosítja az esetleges hi-
bákat, ezáltal pontosan megmutatva a kezelőnek, hol a hiba 
a rendszerben.

Forrás: Huawei

beleértve az egészségügyet, az ipart és közintézményeket is. 
Mindez azt mutatja, hogy mennyire univerzális és rugalmas 
az AMR robot technológia – attól függően, hogy mire van 
épp szükség, szinte bármilyen szektort képes kiszolgálni” – 
mondja Søren E. Nielsen szekértő.

Az IFR kihangsúlyozza, 
hogy az AMR robotok ellen-
állnak az erős anyagoknak 
és az UV fénynek, aminek 
köszönhetően anélkül fer-
tőtleníthetik folyamatosan 
a megadott területeket, 
hogy bármiféle veszélynek 
tennék ki az alkalmazotta-
kat. Gyártóüzemekben és 
raktárakban pedig az AMR-
ek a belső szállítási folyama-
tok hatékonyságát növelik, 
az intralogisztikai költségeket csökkentik, és mindeközben 
garantálják a biztonságot, különösen dinamikus környeze-
tekben. 

Forrás: MiR

Öntanuló rendszerdiagnosztikai 
megoldás naperőművek számára

Autonóm Mobil Robotok 
térnyerése
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kiberbiztonsági kézikönyvről. Görgey Péter az ukrán villamos-
energia-rendszer elleni támadás 5. évfordulója alkalmából 
tartott előadást annak, valamint – a 2016. évi támadásnak 
– később ismertté vált mozzanatairól, máig ható tanulsága-
iról. A szekciót Csatár János (BME VIK) előadása zárta arról, 
hogy miként lehet szimulációval vizsgálni egy kibertámadás 
hatását. 

A 2. szekcióban egy konkrét elképzelést ismertetett 
Nagy Péter (Prolan Power Zrt.) arról, hogyan fognak meg-
változni az alállomási megjelenítők. Csatár János (BME VIK) 
a hardware-in-the-loop módszer védelmi tesztelésében 
való alkalmazásáról tartott előadást. Végül dr. Kovács Attila 
(Astron Informatikai Kft.) a SCADA rendszerek jelenleg zajló 
cseréi során a szimulációs technológiák alkalmazhatóságát, 
előnyeit mutatta be. 

Erre a napra is jellemző volt, hogy több kérdés is érkezett az 
előadókhoz. Volt olyan eset, amikor nem is tudtunk a végére 
jutni, ezért további kapcsolatfelvételre lesz szükség az előadó 
és az érdeklődő között.

A 3. napi szekcióban először a megújuló energiák egyre 
nagyobb térnyerése miatt fokozódó problémát jelentő forgó 
tömeg nélküli termelőknek a frekvenciagradiensre gyakorolt 
hatása került bemutatásra Dr. Vokony István (BME VIK) elő-
adásában. Ezt követően Kertész Sándor (Infoware Zrt.) két elő-
adás keretében ismertette, hogy a lítiumion-akkumulátoros 
energiatárolókat hogyan lehet alkalmazni mikrogridekben, 
valamint milyen biztonságtechnikai problémák merülnek fel 
az alkalmazásuk során.

7. Védelmi és Irányítástechnikai 
Fórum (#VIFnet)

Az idei rendkívüli év rendkívüli megoldásokat kívánt, így szü-
letett meg a #MEEnet mintájára a #VIFnet, amelyen keresztül 
november 17-19. között online felületen lett lebonyolítva az 
idei Védelmi és Irányítástechnikai Fórum (VIF). A korábbi ún. 
Védelmes értekezletek hagyományára építve 2014-ben az 
irányítástechnikával is kibővített tematikával, a MEE szerve-
zésében újraindult szakmai rendezvény immár hetedik alka-
lommal került megrendezésre. Az idei évben a „Se veled, se 
nélküled − A digitális technológia esélyei és veszélyei” mot-
tónak megfelelő előadások hangzottak el 4 szekcióban 3 nap 
délelőttjére elosztva. 

A rendezvény szakmai előkészítésében − szakosztályunk 
mellett − a MAVIR Zrt. vett részt, az idén 30 éves Protecta Kft. 
és a Com-Forth Kft. pedig szponzorálta az eseményt.

Az előző évek jó fogadtatása nyomán az 1. napon szakmai 
tréningre került sor, idén az áramváltók tranziens telítésnek 
hatása a védelmi funkciókra témakörben dr. Petri Kornél 
(Protecta Kft.) prezentálásával. Ezt követően a #VIFnet ki-
emelt előadása keretében Szedlák Róberttől meghallgathat-
tuk, hogy a MAVIR Zrt. hogyan képzeli el a teljesen digitális 
alállomás megvalósítását. A VIF-ek történetében először kül-
földi előadónk is volt: Alexey Anoshin (TEKVEL) angol nyelvű 
előadásában betekintést kaptunk arról, hogy az IEC 61850-et 
hogyan alkalmazzák Oroszországban. 

Mind a három előadás után érkeztek az online felületen 
kérdések, amelyekre az előadók élőszóban válaszoltak.

A #VIFnet 2. napján két szekcióban zajlottak előadások: az 
elsőben a kiberbiztonság, a másodikban pedig az informatika 
terjedésének hatása az irányítástechnika, védelemvizsgálat 
és a szimulációs módszerekre témakörökben. A kibervédelmi 
szekció során tájékoztatást hallhattunk a SeConSys 
együttműködés keretében elkészült villamosenergetikai 

Egyesületi élet

Veisz Imre főtitkár, szekcióvezető, Szedlák Róbert (MAVIR), 
Dr. Danyek Miklós

Dr. Danyek Miklós, (JA) Horváth Attila, Nagy Péter (Prolan Power)

Görgey Péter, Egyed Róbert, OMEXOM Kft.

Veisz Imre, Alexey Anoshin (TEKVEL)



de amennyiben lehetséges, találkozzunk ismét személyesen 
2021. november 16-19. között Zalakaroson, hogy ezeket is 
bepótoljuk!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az előadóknak a 
színvonalas és tartalmas előadások elkészítéséért, a hallgató-
ságnak az aktív részvételért, a MAIT-nak és a MEE irodának a 
technikai lebonyolításban nyújtott kifogástalan támogatásá-
ért, külön kiemelve Antal Nikolett odaadó közreműködését.

Dr. Danyek Miklós, EISZ elnök
Görgey Péter, EISZ alelnök

A résztvevők által megszavazott legjobb előadói díj idén is 
kiosztásra került: Dr. Vokony István nyerte el a forgó tömeg 
nélküli termelők hatásának elemzéséről szóló előadásával. A 
nyertesnek ezúton is gratulálunk! 

A VIF sikerességét, az évről évre fennálló érdeklődést az 
is jelzi, hogy a megváltozott körülmények ellenére a három 
napra összesen 256-an regisztráltak, a szekciók átlagos létszá-
ma pedig 130 fő volt.

Az online keret sajnos nem tette lehetővé a VIF-ek kötet-
len eszmecseréinek, baráti beszélgetéseinek megtörténtét, 
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Elkészült 
a villamosenergetikai 

kiberbiztonsági kézikönyv
Mint a MEE online felületein jeleztük, a SeConSys (Security for 
Control Systems) együttműködés keretében – egyesületünk és 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mentorálása mellett, a Nem-
zetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet 
kiadásában és ajánlásával – megjelent a villamosenergetikai 
ipari felügyeleti rendszerek kiberbiztonsági kézikönyve.

A 2018. decemberében alakult SeConSys kifejezetten hazai 
szaktudásra építő, önkéntes, jogi személyiség nélküli, inter-
diszciplináris szakmai együttműködésben az élvonalbeli hazai 
védelmi és irányítástechnikai, valamint nemzetközi szinten is 
magasan jegyzett magyar kiberbiztonsági cégek mellett az 
illetékes állami szervek, számos villamosenergiaipari cég, to-
vábbá egyetemek képviselői tág szakmai háttérrel (villamos-
mérnökök mellett informatikusok, jogászok, rendészeti szak-
emberek stb.), díjazás nélkül végeznek önkéntes munkát.

A SeConSys révén a MEE sikeres – és eddig példa nélküli – 
szakmai PPP (Private Public Partnership) konstrukció létreho-
zásának és működtetésének aktív részese. 

A SeConSys működés eddigi kedvező tapasztalatai esélyt ad-
nak arra, hogy hazai viszonylatban csökkenhessen az ügyviteli 
(IT) és az ipari/technológiai (OT) informatika között világszerte 
létező – és problémákat okozó – szakadék. A SeConSys-ban 
zajló, a különböző szakmai hátterű tagok közötti tudástransz-
fert elősegítő ismeretátadó workshopok elősegíthetik olyan 
interdiszciplináris tudás létrejöttét, amely ideális esetben az 
eredménytermékekben is megjelenik.

A maga nemében hiánypótló kézikönyv a SeConSys együtt-
működésben résztvevő mintegy 20 szakértő 1 éves munkájá-
nak eredménye. 

A kézikönyv létrejöttében – avagy tágabb értelemben a 
SeConSys együttműködésben – egyesületünk aktív részt vállalt 
és vállal. A SeConSys működését koordináló két mentor egyike 
Görgey Péter, az EISZ elnökhelyettese, míg Dr. Danyek Miklós, az 
EISZ elnöke a WG-T (technológiai munkacsoport) társvezetője. A 
MEE egyéb, technikai jellegű támogatást is nyújt.

A kézikönyv 8 fejezetben és 15 mellékletben tárgyal-
ja a villamosenergetikai ipari felügyeleti rendszerek 
kiberbiztonságának különféle aspektusait. Ismerteti pl. az ak-
tuális fenyegetéseket, bemutatja az energetikai incidenseket 
és azok tanulságait, a villamosenergetikában zajló paradig-
maváltást és annak kiberbiztonsági vonzatait. Bemutat egyes 
külföldi jógyakorlatokat, a kiberbiztonságra vonatkozó sza-
bályozásokat, valamint stratégiai és rendszertechnikai vonat-
kozásokat. A kézikönyv hangsúllyal tárgyalja a kibertámadást 
megelőző, észlelő, valamint a kibertámadásra való reagáló ké-
pesség fejlesztésének fő összetevőit.

A kézikönyv készítése folyamatába is beleszólt a járvány, le-
hetetlenné vált a személyes megjelenést igénylő workshopok 
folytatása. Szerencsés módon a szükségből sikerült erényt ková-
csolni. A résztvevők nemhogy rövid idő alatt áttértek az online 
kapcsolati alkalmazásokra (kezdetben a Zoom-ot, majd később 
az MS Teams-t használva), de az online egyeztetések valójában 
növelték is a hatékonyságot, mivel egyrészt az érintettek meg-
spórolták az utazási időt, másrészt fegyelmezett, hatékony on-
line csoportmunkát végeztek. Mondhatni a jövő elkezdődött, 
mivel a SeConSys-ban a workshop-ok a járvány után is minden 
bizonnyal online módon fognak zajlani, mivel a tagok túl elfog-
laltak és túl értékes az idejük ahhoz, hogy azt "holmi utazásra" 
pocsékolják akkor, amikor az adott egyeztetés online is hatéko-
nyan elvégezhető. A SeConSys így kovácsol a szükségből erényt.

Bár a kézikönyv kis példányszámban nyomtatott formában 
is kiadásra kerül, de alapvetően elektronikus formában érhe-
tő el. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy pl. a kiberbiztonságot 
érintő új kihívások, incidensek hatásait gyorsan átvezetve a 
kézikönyv a későbbiekben is naprakész lehessen. De az online 
elérhetőség azt is biztosítja, hogy minden érintett szakem-
ber, avagy érdeklődő számára könnyen, gyorsan, ingyenesen 
elérhető legyen. A kézikönyv letöltése a SeConSys honlapján 
(www.seconsy.eu), a Letöltés menüből választva indítható.

A SeConSys együttműködés tagjai a kézikönyv megjelenése 
után is folytatják munkájukat. A következő teendő ajánlások 
kidolgozása a kézikönyv 7.2. pontja szerinti kiberbiztonsági 
szintekre vonatkozó kötelező és ajánlott intézkedésekre.

Görgey Péter, EISZ alelnök
SeConSys mentor

KÖNYVBEMUTATÓ



koncentrálására vonatkoztak. Itt a csak címszerűen ismertetett 
programok végrehajtásában a Magyar Elektrotechnikai Egyesü-
letnek is fontos szerepe volt!

A Villamosenergia Szak-
osztály által szervezett Ván-
dorgyűléseken, illetve célan-
kétokon kialakított álláspon-
tok magát a döntést, vagy a 
végrehajtás módját tudták 
befolyásolni, és hosszú viták 
után befolyásolták is.  Így az 
Egyesület társadalmi hátteret 
tudott adni a döntésekhez, ill. 
az azokhoz szükséges beru-
házásokhoz. A munka során 
jelentős vitapontok alakultak 
ki. Ezek lényege az volt, hogy 
a 35 kV helyett a 120 kV legyen 
a főelosztó hálózat feszültsége, 
valamint az, hogy a már elin-
dított 220 kV-os alaphálózati 
fejlesztést 400 kV-ra állítsuk 
át. Az előnyök és hátrányok 
mérlegelése után az MVM azt a 
koncepciót alakította ki, hogy 
220/120/35/20 kV-os szerke-
zetről áttér a 400/120/20 kV-os 
struktúrára úgy, hogy a meg-
lévő 35 kV-os és 220 kV-os ve-
zetékeket felhasználja, de csak 
kivételes esetben bővíti. En-
nek a döntésnek a keretében 
az MVM és az OVIT 1965-ben 
460 km 120 kV-os hálózatot és 8 db 120 kV-os állomást adott 
át az áramszolgáltatóknak, valamint a Ganz segítségével meg-
szervezte a közvetlenül földelt csillagpontú hálózatok üzemel-
tetésére való felkészülést is.

A hazai megnövekedett számú 120 és 400 kV-os állomásépíté-
sek lehetőséget adtak az ehhez kifejlesztett gépek és készülékek 
exportjára, különösen azokban az országokban, ahol a villamos 
hálózatok kiépítése már elindult. A Transelektro ezért több ilyen 
helyen szervezett az ottani partnereivel együtt magyar műszaki 
konferenciákat. Ennek keretében Teheránban, Athénben, Kairó-
ban, Kuvaitban tartottam előadásokat a hálózatfejlesztés problé-
máiról, a lehetséges megoldásokról.
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Kedves Kovács Ferenc, hogyan 
érintette Önt ez a nagy felelősséggel 
járó, fontos megbízatás?   Milyen 
fontos szempontokat és lehetőségeket 
fogalmazott meg, amelyekre építeni 
lehetett egy iparágat befolyásoló 
nagyszabású átszervezést? Milyen 
szerepe volt ebben a Magyar Elektro-
technikai Egyesületnek országos 
szervezetként, és ezen belül Önnek? 

Az MVM 1963-ban történt megalaku-
lásakor – amely az Erőmű Trösztből, a 
NIM Iparigazgatóság egyes részeiből és a 
HáTerv keretében működő Villamos Há-

lózati Szolgálatból és néhány az áramszolgáltatóktól meghívott 
kollégából állt össze – először fordult elő az, hogy az ország 
egész területére a hálózatok vonatkozásában az összes fe-
szültségszint fejlesztésének irányítása egységes lett. Így mód 
nyílt arra, hogy ne csak rész-optimumokat, hanem a hálózat 
egészét és az üzemvitelt egyaránt figyelembevevő optimumát 
keressük. A megalakuláskor az energiaigények folyamatosan 
növekedtek, és így egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a növeke-
dést nem lehet jól megoldani, csak a műszaki jellemzők és a lét-
szám növelésével. Ezért több, részben egymásra épülő műszaki 
programot indítottunk el, melynek kidolgozásában mind a hét 
hálózati vállalat részt vett. A programok a feszültségszintek sze-
repének átalakítására, az új üzemi módszerekre, a rekonstrukci-
ókra, a gépesítésre, a hírközlés korszerűsítésére és a munkaerők 

Mozaikok  a MEE 
120 éves történetéből

Kovács Ferenc

Eger 1986 MEE Közgyűlés: Valaska László – Kovács Ferenc – Barki 
Kálmán – Tatár Dénes

Király Árpád  és  Kovács Ferenc  Székesfehérváron Lechner László  
üzemigazgatósági főmérnöknél

Az Athéni konferencián

 Az Elektrotechnika 2020/7-8 számában jelent meg Kovács Ferenccel 
készített interjúm első része a szakmáról, elhivatottságról, az energetiká-
hoz és a  MEE-hez kötődő 76 éve tartó hűségéről.

Az első rész azzal fejeződött be, hogy Kovács Ferenc 1963-ban, az ak-
kor alakuló MVM Hálózati Igazgatóságának megszervezésére kapott 
megbízást. Innen folytatjuk ezt a történetet.

HIVATÁS, SZAKMA, MEE –  EGY HOSSZÚ 
ÉLET TÖRTÉNETEI   II. RÉSZ 

KOVÁCS FERENC

120 éve a szakmáért,
tapasztalat, tudás, FejlOdés˝



Az állami kitüntetés visszafogottabb volt, a rendszerváltás 
után viszont megkaptam az 1956-os emléklapot, az MVM-től 
pedig a Ronkay-plakettet. A legkedvesebb kitüntetésemet vi-
szont nyugdíjazásomkor a kollégáktól kaptam, egy rézplakettet 
„AMICI AMICO 1989” (Barátok a Barátnak) felirattal, amelyet a 
vitrin fő helyén tartok, és amit rendszeresen fényesítek.

Hogyan látja Ön, illetve ítéli meg ennyi év után a hálózati 
átalakítás eredményét?

A magyar hálózatrendszerben a jövőben alapvető strukturális 
változtatásokra előreláthatólag nem lesz szükség. Azonban sok 
olyan műszaki és gazdasági probléma merülhet fel, a számtalan 
új műszaki eljárás, új gép és készülék születése okán, amelyek 
szükségessé teszik az optimális megoldás kialakítását. Ebben 
továbbra is nagy szerepe lehet az Egyesületünknek, amely ki-
fejezetten alkalmas fórum a különböző műszaki vélemények 
ütköztetésére és megvitatására.

A felelősségteljes munka mellett mi jelentette Önnek 
a feltöltődést és a kikapcsolódást?         

 Elsősorban a tenisz, emellett a zongorakoncertek. Mindig volt 
bérletünk a Zeneakadémiára. A feleségem az Operaház balett 
együttesének volt a tagja, majd visszavonulása után az Opera-
házban is bérletünk volt.

Hallottam arról, hogy Ön ismeri az ógörög nyelvet. 
Miért éppen ezt a különleges nyelvet választotta? 
Mikor volt alkalma ezt egyáltalán „használni”?

A gimnáziumi osztályfőnököm tanácsára, aki úgy vélte, hogy  
Homérosz Odüsszeiát  csak Így tudom megérteni, ha azt, az ere-
deti ógörög nyelven olvasom. Négy évig tanultam ezt a nyel-
vet. Egy emlékezetes alkalommal tudtam meglepetést szerezni 
ezzel a tudásommal.  Homérosz hazájában tarthattam előadást, 
az Olümposz lábánál egy elegáns helyen voltunk. A végén úgy 
gondoltam, hogy köszönetképen a vendéglátóimnak elmon-
dok egy rövid idézetet az Odüsszeiaból ógörögül. Nagy volt a 
meglepetés, mivel a jelenlévők elmondták, hogy saját gyerme-
keiket csak nagy nehezen tudják az ógörög autorok olvasására 
rábírni.

Kedves Ferenc, köszönöm a beszélgetést! Öröm és megtisz-
teltetés volt számomra megtapasztalni az Ön hihetetlen 
energiáját, lenyűgöző tudását, megismerni emberséges és 
szerény személyiségét.  Jó egészséget, még hosszú, tartal-
mas életet kívánok a magam és Olvasóink nevében!   

Tóth Éva               

A magyar energiarendszer biztonsága érdekében minden 
szomszédos országgal kiépítettünk 400 kV-os összeköttetést. 
Új feszültségszintként, 1978-ban megjelent a 750 kV. Ehhez 
kapcsolódva, öt ország közös beruházásaként megépült az 
albertirsai 750/400 kV-os állomás. Ez a létesítmény lehetővé 
tette a Szovjetunióból származó import átvitelét. Ezt a feszült-
ségszintet belső átviteli célokra nem terveztük alkalmazni, 
ahogy arról a CIGRE és UNIPEDE Konferenciákon egyaránt be is 
számoltunk. Közép-európai térségünkben a felmerülő hálózati 
problémákról sok eszmecserét folytattunk. Erre a különböző 
nemzetközi rendezvényeken is lehetőség volt. Ennek kereté-
ben Villachban, Bécsben, Münchenben és Hannoverben volt 
alkalmam ismertetni a magyar álláspontot. 

Ezen álláspontok kidolgozásában mindig nagy szerepe volt 
a MEE munkabizottságainak és különböző rendezvényeinknek, 
valamint a két szaklapnak, a Villamosságnak és az Elektrotech-
nikának. Mindkettővel igyekeztem úgy együttműködni, hogy a 
hálózati szempontok megfelelő helyet kaphassanak a folyóirata-
inkban. Az alaphálózat és a középfeszültségű hálózat kapcsola-
tairól az Elektrotechnikában már 1960-ban is jelent meg cikkem. 

Ilyen fontos beosztása mellett, miért Ön lett a Villamosság 
folyóirat főszerkesztője?

A Villamosság szaklap megalakulásakor Gregor Aladárnak, az 
első főszerkesztőnek munkáját igyekeztem segíteni. A kapuvári 
működéseim során az ottani üzemvezetővel együttműködve a 
különböző vizsgákra készülő szerelőink számára írásban készí-
tettünk rövid sokszorosított segédleteket. A Villamosság első 
főszerkesztőjének – Gregor Aladárnak – váratlan halála után 
1972-ben én kaptam megbízást a főszerkesztői feladatokra, 
amit a két lap egyesüléséig töltöttem be. Az összevont lapnak 
én javasoltam az Elektrotechnika - Villamosság helyett a patinás 
Elektrotechnika név megtartását.

Ön több jelentős nemzetközi szervezetben is fontos tisztsé-
get töltött be amellett, hogy szakirodalmi tevékenysége is 
sokoldalú volt.  Az Egyesületben is voltak tisztségei. Kérem, 
meséljen erről!

Az MVM-ben, illetve az 
Egyesületben végzett 
munka mellett több 
könyv, egyetemi jegy-
zet kidolgozásában vet-
tem részt, és kb. 70 szak-
cikkem jelent meg. Tagja 
voltam a CIGRE Magyar 
Nemzeti Bizottságának, és 
1979-1989 között pedig 
az UNIPEDE Distribution 
Study Committe-nek is, 
amely kétszer Budapes-
ten ülésezett ezen idő-
szak alatt. 

A MEE-ben 1980-1990 között a Villamos energia Szakosztály 
elnöke voltam, 1964-től IB-tag, jelenleg a MEE tiszteletbeli al-
elnöke vagyok.

A hálózat átalakításának munkája jelentős társadalmi elis-
merést hozott. Az Egyesület ezt az elkötelezett szakmai telje-
sítményt több ízben díjakkal is honorálta: a Zipernowsky-díj, 
a Déri-díj, a Bláthy-díj, és az Elektrotechnika-díj kitüntetések 
sorakoznak itt a vitrinben, a Műszaki Kiadó Nívódíjával együtt. 
Kiktől kapott még elismeréseket, melyekre a legbüszkébb?

Mozaikok  a MEE 
120 éves történetéből
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Csáki Frigyes adja át  a Déri-díjat  1973-ban

Krómer István elnök átadja az Elektrotechnika díjat

2008
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A röntgensugarak létrehozásához nagyfeszültségre (50 – 100 kV) 
és valamilyen katódsugárcsőre volt szükség. Röntgencső, ami 
egy speciális katódsugárcső, még nem volt. A nagyfeszült-
séget először egy nagy, 20 tárcsás influenciagéppel, később 
szikrainduktorral állították elő. Sugárforrásként egy Puluj 
lámpát használtak, ami a kisülő lámpák őse, katódsugárcső, 
benne fluoreszkáló ernyő, amely azonban nem csak fényt, ha-
nem röntgen sugarakat is bocsát ki. Az első, még publikálat-
lan magyarországi röntgenkép itt kerül először nyilvánosság 
elé: fémtárgyak árnyképe, Körmendi Alpár rekonstruálta az 
ELTE fénykép archivumából. Rövidesen felvételt készítettek 
Eötvös Loránd kezéről is.

Előtérbe került az orvosi alkalmazás. Február 8-án Dollinger 
Gyula már röntgenfelvétel segítségével távolított el egy kéz-
be fúródott lövedéket. Felvételt készíteni viszont a fizikusok 
és az elektrotechnikusok tudtak. Az első orvosi felvételek a 
Műegyetemen készültek. Ezeket Kiss Károly professzor, az 
egyetem üvegtechnikai intézetének vezetője készítette, 
méghozzá saját fejlesztésű röntgencsővel. Ez már igazi rönt-
gencső volt, nehézfém anóddal.

Puluj lámpa                                                        Puluj lámpával készült 
                                                                                   az első magyar röntgen kép

Eötvös Loránd kezének röntgen képe

 Az első magyar röntgenkép                   

125 éve fedezte fel Wilhelm Conrad Röntgen würzburgi fizika pro-
fesszor az általa X-sugárnak elnevezett sugarat. Tiszteletére a világ 
nagy részében röntgensugárnak hívják. Katódsugarakkal, azaz 
elektronsugarakkal kísérletezett, amikor észrevette, hogy ahol az 
elektronok a vákuumcső falába csapódnak, újfajta, addig ismeret-
len, nagy áthatolóképességű sugarak keletkeznek. Cikkének első 
különlenyomatai 1896. december 28-án kerültek ki a nyomdából. 
Ezeket elküldte barátainak, köztük a bécsi Exner professzornak. 
Az ő révén került be a hír a Die Presse napilap január 5-i, vasárna-
pi számába. A lap másnap már Budapesten volt. Eötvös Loránd és 
munkatársai, Pekár Dezső és Klupathy Jenő  – feltehetően a vilá-
gon elsőként – 2 napon belül megismételték Röntgen kísérletét. 
Bár a cikk címe „Egy szenzációs felfedezés” volt, a sikeresen meg-
ismételt kísérlettel megerősítették, hogy nem hírlapi szenzációról, 
hanem fontos tudományos felfedezésről van szó.

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesületben 1966-ig működött 

a Radiológiai Szakbizottság  

125 ÉVES A „RÖNTGEN”



Sorra készültek a felvételek a különböző iskolák fizika 
szertáraiban. Kiemelkedő volt Nagyváradon Károly Iréneusz 
fizika tanár munkássága. Közadakozásból Németország-
ban kiváló készülékeket, szikrainduktort, röntgencsöveket, 
átvilágító ernyőket, fényképészeti eszközöket vásárolt, és 
azokból az ország akkori legjobban felszerelt röntgen labo-
ratóriumát hozta létre. Ennek egyetlen gyenge pontja volt: 
Nagyváradon még nem volt villany, az áramot Bunsen ele-
mek adták!

A röntgenezéshez az elektrotechnikusok és az orvosok 
szoros együttműködésére volt szükség. Az első röntgen 
könyvekben több volt az elektrotechnika, mint az orvosi 
rész. A röntgenorvosok elektrotechnikussá képezték ma-
gukat, az elektrotechnikusok orvosi alapismereteket tanul-
tak. Kellett a sokoldalú tudás, mert a röntgen a gyógyítás 
nélkülözhetetlen eszköze lett. Hazánk az élvonalban járt. 
A legnagyobb röntgengép gyár, az erlangeni Reiniger-
Gebbert-Schall (a későbbi Siemens Röntgen) 1900-ban 
készült referencia listájában 19 magyart találunk. Az egyik 
legigényesebb berendezést Batthyány  Strattmann herceg, 
a szegények orvosa vásárolta.

Ez volt a röntgentechnika helyzete az Elektrotechnikai 
Egyesület alapításakor. A röntgentechnikát befogadta 
az Egyesület, mint az elektrotechnika fontos területét. 
Ekkor még import berendezésekkel dolgoztak, de 1918-
ban megalakult az első hazai gyártó vállalat,  a későbbi 
nemzetközi elismertségű Medicor őse. Ez azonban már 
a magyar röntgentechnika történetének következő feje-
zete, melyről Barsai János írt  cikket az Elektrotechnika 
2006. 7-8 számában.

Dr. Jeszenszky Sándor

4 1 Elektrotechnika 2 0 2 0 / 1 2

Az első röntgen felvételek készítése                   

Apró induktor és röntgencső diákoknak

Röntgen berendezés Dr. Batthyány László köpcsényi (ma Kittsee, 
Burgenland) orvosi rendelőjében. Baloldalon az asztalon a nagy, 50 cm 
szikrahosszú induktor, előtte a csőtartó állvány

A Magyarországon található legrégebbi, hordozható röntgengép 
1900-ból. Angol, Cox gyártmány. A ládában a szikrainduktor, 
oldalt a higanyos áramszaggató, előtte az átvilágító ernyő, fent a 
röntgencső, sugárvédelem és érintésvédelem nélkül.

Ez itt igazi, látható „villany”, mondhatnám kézzel fogható 
közelségben

2008



Mi volt a feladata a Radiológiai Szakcsoportnak?

A sugárvédelem, a röntgenkészülékek ipari alkalmazása, a ra-
dioaktív sugárzások ipari alkalmazása, valamint a röntgente-
rápiai és vizsgáló berendezések sugárvédelmi problémái, stb. 
a teljesség igénye nélkül.

Ez, akár ma is működhetne, nem? 

 Az Egyesület ezt a szakcsoportot 1966-ban az újonnan meg-
alakult MATE Orvostechnikai Szakcsoportjának adta át. Ezt 
követően oda is beléptem, úgy, hogy a MEE tagságomat to-
vábbra is megtartottam. A MEE a 60-as évek közepéig része 
volt a „Radiológiai Szakbizottságnak.”

Kanyarodjunk vissza az egyetemi évekhez. Ön mindig 
is mérnök szeretett volna lenni? Beszéljen erről az idő-
szakról.

Engem valójában az orvosi pálya vonzott, de ahova jártam a 
piaristákhoz, ott tanított Öveges József szerzetes, aki olyan 
hatékonyan oltott be a matematika és a fizika szeretetével, 

hogy a mérnöki pálya felé terelt. Ez a második 
világháború időszaka volt. Nem volt egyszerű 
Rákospalotáról bejárni az egyetemre. Öveges 
tanár úr felkeltette bennem a műszaki érdek-
lődést. Így 1947-ben a József Nádor Egyete-
men kezdtem el gépészmérnöknek tanulni, 
de a hetedik félévben megalakult a villamos-
mérnöki kar, így villamosmérnökként végez-
tem 1951-ben. 

Abban az időben a fiatal végzős mérnökö-
ket a minisztériumok osztották szét az or-
szágban. Hogy indult az Ön élete a diploma 
megszerzése után?

Engem a Várpalotai Erőműbe vezényeltek, 
aminek családi okok miatt nem  örültem. Vé-
gül a Magyar Siemens Reiniger Művek Rt.-hez 
kerültem. Ez mint volt német vállalat, szovjet 
kézbe került jóvátétel fejében, az orosz vezér-
igazgatóval. Érdekes módon a szovjetvezető 
követte a Siemens példáját. A cég csak 1952-
ben került át magyar fennhatóság alá Rönt-
gen és Orvosi Készülékek Gyára néven.   
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Kedves Barsai János, honnan is kezd-
jük el? Talán az Egyesületbe történő 
belépésétől, hiszen ebben az évben, és 
hónapban a 70 éves tagságát „ünne-
peljük.” Hogyan történt annak idején 
a belépése és milyen indítatással?

Liska professzor úr javaslatára 70 év-
vel ezelőtt, azaz 1950. december 5-én 
léptem be a MEE-be, és azon belül a 
Villamosmotor Szakosztályba. 1951-ben 
végeztem a Műegyetemen és a Magyar 
Siemens Reiniger Művekhez kerültem, 
amely cég röntgenberendezéseket 
és orvosi készülékeket gyártott. Így a 
MEE-n belül Szakosztályt váltottam, a 
Radiológiai Szakcsoportba léptem át. Barsai János

Vasoklevél, a 65 éven át kifejtett szakmai tevékenységért

MEE tagsági könyv, 1950

70 éve MEE  tag! 1950. december 5-én lépett be a Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesület szervezetébe. Beszélgető társam az 1929-
ben Budapesten született Barsai János, akinek az életútja igen 
gazdag, színes és mozgalmas volt. A 70 év alatt sok minden tör-
tént, de a hűsége a MEE-hez mintsem változott!  

Kifejezetten sikeres évtizedek után 1988-ban vonult nyugdíj-
ba, de 2006-ig tanácsadóként aktív volt. Ma is olyan részletes-
séggel idézi fel a történeteket, dátumokat, neveket, párbeszéde-
ket is metsző élességgel, mintha azt egy jegyzetből olvasná fel. 
Erről a mozgalmas életpályáról  beszélgetek, egy  olyan ember-
rel, aki a korát meghazudtolóan fiatalos, friss és mosolygós és 
mai napig tagja az Egyesületnek.

Volt egyszer egy 
MEE  Radiológiai Szakbizottság:

DR. H. C. BARSAI JÁNOS

HIVATÁS, SZAKMA, MEE – 
EGY HOSSZÚ ÉLET TÖRTÉNETEI



elegendő képzett mérnöknek lenni, a terméket el is kell tudni 
adni. Az akkori vezérigazgatónak az volt a törekvése, hogy 
ne csak a Szovjetunióba, vagy Nigériába szállítsunk, hanem 
fejlettebb piacokra is. Kairóból láttuk el magyar gyártmányú 
egészségügyi termékekkel Libanont és Szíriát. Egyebek mel-
lett tüdőszűrő röntgenbuszokat is értékesítettünk. 

1965-ben tértünk vissza a családdal  Budapestre és ismét 
átvettem a fejlesztési osztály vezetését. Ekkor fejlesztették 
ki az új diagnosztikai stabil és mobil röntgengenerátorokat, 
új vizsgálószerkezeteket, röntgenképerősítőket TV lánccal, 
angiográfiás röntgenberendezéseket. Mivel ekkor a CT beren-
dezéseket még nem ismerték a világon, sztereo-angiográfiás 
röntgenberendezéseket alakítottak ki. Ezt a miskolci vasgyári 
kórházban helyezték üzembe mérőműszerrel együtt, ame-
lyet a MOM gyártott és 1-2 mm pontossággal mért. A beren-
dezést Magyarországon, az USA-ban és Kanadában fogadták 
el találmányként.

Az elmúlt években többször volt kapcsolatunk, mivel az 
Elektrotechnika folyóiratban jelent cikke és a nevéhez 
fűződő eseményről tudósított. 1971-75 között még tanár-
segédi másodállást is ellátott a BME Villamosmérnöki Kar 
Géptan Tanszéken Sváb János és  Magyar József professzo-
rok vezetése alatt. Emellett hosszú ideig külföldön is élt. 
Erről is ejtsen néhány szót.

Mérnökként hosszú éveket töltöttem külföldön, 1971-75 kö-
zött a Medicor Torontó-i irodáját vezettem, 1978-82 között a 
Medicor USA Ltd. elnöke voltam Columbusban, (Ohio), AMED 
cégnél műszaki igazgató (Florida). 1988-ban nyugállomány-
ba mentem a Medicortól, de még 2006-ig tovább dolgoztam 
a cégnél, amely már General Electric tulajdonába került. Tagja 
vagyok minkét ország mérnöki kamarájának és sokat tevé-
kenykedtem az IEEE-ben. 1988. november 1-től a MEEI mű-
szaki tanácsadója is lettem.

Sok elismerés is kísérte pályáját és sok szervezetnek a 
munkájában is részt vett. Kérem, sorolja fel ezeket.

Tagja vagyok a Magyar Mérnökakadémiának, a Magyar Mér-
nöki Kamarának, Life Senior Member of IEEE New York-nak, 
National Society of Professionals Engineers Washington D.C., 
és FES(Florida Engineering Society) szervezetnek, az IEC-nek. 
Munkámért elismerésként The Yorker International University 
mérnöki díszdoktorátust adományozott (Dr.Eng.), mely okleve-
let az egyetem európai, milánói részlege adott át  ünnepélye-
sen a firenzei Borghese palotában 2009. május 20-án. Jelenleg 
tanácsadója vagyok az IEC/TC 62 SC 62B (Diagnostic Imaging 
Equipment) Albizottságának és a CENELEC TC 62 (Comité 
Européen de Normalisation Electrotechnique) szervezeteiben 
a Magyar Szabványügyi Testületen keresztül. Részt vettem a 
Magyar Kórház- és Orvostechnikai Ipar Centenáriumi Ünnep-
ségén a Medicor Zrt. meghívására 2018-ban, mint díszvendég.

Kitüntetéseim: Munka Érdemérem (1955), a Gépipar ki-
váló dolgozója (1968), a Külkereskedelem kiváló dolgozója 
(1963), a Magyar Köztársaság Minisztertanácsa Kiváló Mun-
káért jelvény (1989), az IEC (International Electrotechnical 
Commission) genfi elnöke „1906 AWARD” kitüntetést adomá-
nyozott neki az IEC TC 62-ben végzett munkáimért (2013) Mi-
niszteri Elismerő Oklevelet kaptam, „kiemelkedően eredmé-
nyes tevékenysége elismeréséül” (2018). 

Köszönöm, hogy megosztotta velem és az Olvasóinkkal ezt a 
rendkívül gazdag és sikeres életpályájának történetét. Kívá-
nom, hogy sokáig élvezze, jó egészségben a nyugdíjas éveit!         

Tóth Éva               

Mi volt az Ön feladata? 

Főképpen röntgenberendezéseket gyártottunk. Sokat dol-
goztam, érdekelt a fejlesztés is, ezt értékelve a feletteseim, és 
1953-ban kineveztek a próbaterem vezetőjének.   Első között 
kértünk és kaptunk önálló exportjogot is, ami akkor nagy 
dolog volt. 1956 nyarán megszületett a Medicor Röntgen 
Művek, illetve az azóta világhírűvé vált Medicor név. 1963-tól 
már öt Orvosi Készülék- és Műszergyár integrációjával meg-
alakult és Közép-Európában is számottevő Medicor Művek 
néven működtünk, valamint elsőként önálló importjogot is 
szereztünk. Engem 1959-ben neveztek ki az elektromos fej-
lesztési osztály vezetőjének. 

A munka mellett Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Külkereskedelmi Mérnök-Közgazdász Szakán 1959-
ben szereztem végbizonyítványt.  Úgy gondoltam, hogy nem 
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Díszdoktori cím  átadása   a Yorker International University (USA) 
Firenzében, a Palazzo Borghese-ben



Az 1887 novemberében bemutató jelleggel létesített kísér-
leti villamos vonal a Nyugati pályaudvar és a Király utca kö-
zött rövid három hónap alatt közönségsikert aratott, és lázba 
hozta a befektetőket. Villamos vasúti vállalkozások alakultak 
a város különböző részein, egymást keresztező, néha párhu-
zamos vonalhálózattal. A Főváros annyira óvatos volt, hogy 
előírta: a villamosok mellett gőzmozdonyokat kellett készen-
létben tartani.

 1889. július 30-án a Budapesti Villamos Városi  Vasutak Rt 
megindítja a Baross utcai vonalát, szeptember 30-án a Podma-
niczky utcai  vonalát melyek energia ellátása a Kertész gépház 
1892-es felépítéséig a Baross utcában létesített ideiglenes gép-
házból történt. A végleges nagykörúti vonal 1891-ben nyílt meg.

A Fővárosnak akkor még nem volt nagyfeszültségű gerinc-
hálózata, ezért a vállalatok saját villanyerőműveket létesítet-
tek – ki milyet tudott beszerezni. Ezek a kis erőművek azután 
amiben csak lehetett különböztek egymástól (feszültség, pe-
riódusszám, fázisszám, földpotenciál). A Nagykörút egyik fele 
negatív a másik fele pozitív földelésű volt, a Nemzeti Színház-
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Kedves László, 120 éves az egyesületünk, 
és több mint 100 éves múzeális értékek 
vannak a Ferenc áramátalakítóban, 
amelyek megmentéséért sokat fáradoz-
tál és most is gondozod őket.  Hogyan 
kapcsolódik a múlt napjainkhoz?  

A MEE évfordulós köszöntéséhez a fő-
városi közlekedés energia ellátásának 
rövid áttekintésével csatlakozom.  A vil-
lamos energia megjelenése a budapes-
ti közlekedésben ugyan bő évtizeddel 
megelőzte a MEE megalakulását, ám 
azután a villamos energiatermelés és 
felhasználásának fejlődése és benne a 

villamos vontatás „ívlámpa erősségű” reflektorfénybe került.
A 20. század fordulóján, ahogy a világításban versengett a 

világítógáz és az elektromosság, úgy volt akkor még egyen-
rangú versenytárs a gőzvontatás és a villanyos vontatás.  

Benda László

A Kertész utcai áramfejlesztő telep 1896-ban, 200 LE-s kompaund gőzgépekkel, 
belső pólusú egyenáramú generátorokkal. Ez adott áramot a földalattinak is

Ferenc áramátalakító épülete 

A Technikatörténeti Bizottság ezévi programja lett volna az áram-
átalakító meglátogatása, de közbeszólt a járvány. Ezért most láto-
gatás helyett közöljük dr. Jeszenszky Sándor beszélgetését Benda 
Lászlóval az áramellátás történetéről. 

Magyarországon van egy nemzetközi tekintetben is egyedülálló 
technikatörténeti emlék: a budapesti villamosok egyik egyenirá-
nyító állomása, a Ferenc áramátalakító. Ez a létesítmény magába 
foglalja az erősáramú egyenirányítás több, mint 100 éves teljes 
történetét, a technológia fejlődésének minden fontos lépését, 
hűen megőrizve a régi berendezéseket a mai, legkorszerűbb félve-
zetős egyenirányítók mellett, amelyek most adják az áramot a vil-
lamosoknak. Ennek megőrzéséért dolgozik évtizedek óta az áram-
ellátás kiváló szakembere, Benda László. Nem csupán azzal, hogy 
sikerült a régi berendezéseket műemléki védelem alá helyeztetni. 
Sok munkával és folyamatos karbantartással elérte, hogy a gépek 
„élnek”, forognak, élményt szerezve a látogatóknak. 

A működő ipartörténet: 
egy technikatörténeti emlék 

megmentése
BENDA LÁSZLÓ

Az egyik első, alsó vezetékes villamoskocsi a Közlekedési Múzeum 
(időközben lebontott) városligeti épületében 

FERENC ÁRAMÁTALAKÍTÓ 



ami dinamót forgatott. A belterületeken városképi szempon-
tok miatt alsóvezetékes táplálást engedélyeztek 350 V feszült-
séggel, a külterületi felsővezetékes vonalakra 400-450 Voltot 
küldhettek az áramátalakítók. A Ferenc áramátalakító már 
550 V-al kezdhette a kitáplálást, 1908-ban 2 db 500 kW és 1 db. 
250 kW teljesítményű motordinamóval. Jelenleg is forgáské-
pes 1000 kW-os motordinamónk 1910-ben lépett üzembe, és 
erről az Elektrotechnika 1911. április 15-i számában is olvashat-
tak a kortársak. Az eredeti telepítési helyén betonalapokon álló 
gép 1965-ben még szükség esetén csúcsidőben kitáplált, és 
még egy évtizedig szinkrongépét fázisjavítás céljából forgás-
ban tartották. Feljegyzések szerint 1913-ban egy 1500 kW-os 
motordinamó is üzembeállt.

Hazánkban viszonylag késve kezdődött el a higanygőz 
egyenirányítók alkalmazása . Németországban hamarabb 
terjedt el, méghozzá a magyar Schäfer Béla vasedényes 
egyenirányítóival. Nálunk miért csak később? 

Négy év multán 1923-ban záródott le a villamos közlekedési 
vállalkozások 1919-ben elkezdett egyesítése: Budapest Szé-
kesfővárosi Közlekedési Rt néven. Az átalakítási veszteségek 
csökkentése céljából a BSZKRT 1928-ban a motordinamók 
konverterre cseréléséről döntött. Ennek kapcsán kapott két 
1000 kW-os konvertert a Ferenc áramátalakító, és ezek egyike 
ma is eredeti helyén, megforgatható állapotban van. Döntést 
hozott a BSZKRT arról is, hogy a magyar ipar védelmében 
a hazai konverter gyártást támogatja a higanygőz egyen-
irányítók importja helyett. A bővítés a gépterem telítéséig 
folyt, volt idő mikor 7 forgó gépegység állt rendelkezésre.   A 
háborúra való felkészülés ma is látható jelei az ablakokra sze-
relt elsötétítő függönyök a légitámadások idejére, valamint a 
gépterem sarkába épített beton-bunker a kezelőszemélyzet 
védelmére. Az áramátalakító épségben vészelte át a háborút, 

nál volt a váltás. Ami azonos volt, az a vontatási egyenáram, 
hiszen a soros gerjesztésű hajtómotorok vontatási előnyeik 
miatt ebben nem adtak választási lehetőséget.

A BVVV 1907-ben a Révész utcában központi áramfejlesztő 
telepet kezd építeni, amely 1908-ban már áramot szolgáltat 
és 1930-ig meghatározó a fővárosi közlekedésben. 

Az Elektrotechnika 1909-ben több lapszámon keresztül fény-
képes rajzos alapos ismertetést adott az erőműről. Az elosztó 
a Kő téri kapcsolóállomás. Bánhida erőműve 1930-tól adja az 
energiát a villamos közlekedésnek, a Budapest Székesfőváros 
Elektromos Művek a tartalék betáplálás. Révész további biz-
tonsági tartalék, mígnem 1937-ben teljesen átveszi a BSZFEM.

Meddig voltak a budapesti villamosoknak saját 
áramfejlesztő telepei?

A villamos vontatású vállalkozások lassan felhagytak a saját 
erőművek üzemeltetésével, már csak azért is, mert gyorsan nö-
vekvő vonalhálózatuk és kocsiparkjuk erőműveik állandó bőví-
téseit igényelték. Ebből az időből műszaki emlék nem maradt. 
Ezért értékes a Ferenc áramátalakító melyben végig követhető 
az egyenirányítás története, az áramellátás kapcsoló és egyéb 
segédberendezéseinek fejlődési lépcsői. Tovább növeli érté-
két, hogy mind az áramátalakító, mind a kocsiszín több mint 
száztíz éve folyamatosan üzemel eredeti céljainak megfelelve.

Milyenek voltak az első áramátalakítók?

A kezdet a forgógépeké volt, az egyenirányítást is azokkal ol-
dották meg úgy, hogy a három fázisú (akkor forgóáramúnak 
mondott) 10 kV-os lánckábelről szinkronmotort hajtottak meg, 
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1000 kW-os motordinamó a Ferenc áramátalakítóban

Üvegedényes egyenirányító a higanygőz egyenirányítók őskorából 
a Ferenc átalakító kiállításán.Egy lépéssel tovább: kapcsolópult a Ferenc áramátalakítóban

2008



 A telefon és vasútbiztonsági alkatrészek felhasználásá-
val megépített Lőrinc Á.Á. távvezérlésével 1965-ben egy új 
szakma indult be, amelyik fejlődésének sebességében még 
az áramellátást is meghaladja. Az első relés távvezérlőt meg-
őrizve a további tranzisztoros integrált áramkörös, majd mik-
roprocesszoros egységek mintadarabjainak bemutatásával 
áttekinthetővé válik egy speciális történeti szelete korunk 
távközlés-technikájának.

Áramátalakítónk géptörténeti gyűjteményének szerves 
kiegészítői a gépeket érintő rajzok, műszaki leírások, a sze-
mélyzet munkavégzéséhez elengedhetetlen vizsgabizonyít-
ványok  és az egyre gyarapodó szakkönyv  állományunk.

Mindezen gépek együttese az épülettel, és a kocsiszínnel egy-
bevéve 2016-ban megkapta a műemléki védelmet, elismerve 
technika történeti jelentőségét.

Ahogy a Kulturális Örökség Napján nyitva van a széles 
közönség előtt, úgy időegyeztetés után megtekinthető szű-
kebb szakmai érdeklődők, és diákok részére is.

Kedves László! Jó volt beszélgetni. Hatalmas munkát 
végeztél, az elektrotechnikai emlékek megmentéséért és 
végzel most is, hiszen a járvány ellenére is rendszeresen 
karbantartod, megforgatod a  régi gépeket. Köszönet érte!

Dr. Jeszenszky Sándor, Tóth Éva

2020 évi Gábor Dénes-díjasok:
Dr. Fekete Andrea kutató gyermekorvos, a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetem docense,
Dr. Hebling János fizikus, a Pécsi Tudományegyetem profesz-
szora,
Dr. Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja,
Keserű György Miklós vegyészmérnök, akadémikus, Termé-
szettudományi Kutatóközpont csoport-vezetője,
Dr. Kruppa József agrármérnök, a Debreceni Egyetem egye-
temi tanára,
Dr. Németh Géza villamosmérnök,  a BME Távközlési és 
Médiainf. Tanszék habilitált egyetemi docense. 

2020 évi Gábor Dénes Életmű díjas:
Dr.Csicsery Zsigmond vegyészmérmök, nyugdíjas tanácsadó.

2020 évi „In Memoriam Gábor Dénes” elismerés:
Ács Tünde Fatima okleveles kulturális antropológus, a Gábor 
Dénes-díjasok Klubjának titkára.”

Dr. Bendzsel Miklós
a kuratórium elnöke
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olyannyira, hogy egyik 1000 kW-os konverterét Damjanich 
áramátalakító bombasérült konverterének pótlására szállí-
tották el.

Mikor kezdődött a higanygőz korszak?

A magyar ipar által gyártott vasedényes higanygőz egyen-
irányító  beszerelése 1950 körül történt, a nagyobb teljesítő-
képesség, és a jobb hatásfok miatt. A félvezetős egyenirányí-
tónak helyt adva, a gépterem átellenes végébe daruzták át 
vezérlő szekrényeivel együtt.  Mellette egy továbbfejlesztett, 
immár vákuumszivattyú nélküli egyenirányító egység is he-
lyet kapott. Jellemzően a  kisebb energia igényű távvezérelt 
áramátalakítók berendezése volt. A forgógépek több évtize-
des történetéhez képest a higanygőz egyenirányítók rövid 
életűek voltak, mert a félvezetős diódás egyenirányítók le-
hengerlő fölényt mutattak hatásfok, egyszerű kezelhetőség 
és üzembiztonság tekintetében.

Ferenc Á.Á. másodiknak kapott szilícium egyenirányítót 
1965-ben. A korai félvezető technológia hiányosságai miatt 
gyakori dióda hiba okán le kellett cserélni. Szolgálatát befe-
jezve az egyenirányítók történetének záró darabja lehetne, 
de a gépterem ma is üzemelő részében eddig felül nem múl-
hatóan működnek a szilíciumdiódás egyenirányító utódok.

Egy máig működő ipartörténeti emlék nem csak tárgyak-
ból áll. Mögötte szakember gárda állt és a gépekhez hozzá-
tartoznak a dokumentumok is. Az üzem korszerűsödött a 
távvezérléssel. Mi maradt meg ebből?

Meg kell emlékeznünk a berendezéseket működtető sze-
mélyzetről.  Az elektrikusok szakmai képesítését helyismereti 
és gépismereti vizsgákkal kellett kiegészíteni, és szinten tar-
tani. Ez vélhetően akkor volt a legnehezebb amikor együtt 
kellett üzemeltetni az egymástól merőben más tulajdonságú 
forgógépeket, higanygőz és szilícium egyenirányítókat. Hu-
mán és reál okokból a kezdetben 2-4 fős folyamatos szolgálatú 
személyzetet csökkenteni, majd megszüntetni kellett az áram-
átalakítókban. A forgó gépek leállításával távvezérelhetővé 
váltak először a kisebb, majd a közepes régi építésű áramát-
alakítók. Későbbiekben az újonnan telepített áramátalakítókat 
eleve személyzet nélkülire tervezték.

A Gábor Dénes-díj történetében első alkalom-
mal nem kerül megrendezésre az ünnepé-
lyes díjátadó decemberben. Nem lemondva 
elismertjeink ünnepélyes  bemutatásáról ,  úgy 
tervezzük, hogy jövő év első felében ismét 
összegyűlünk a Parlament falai között, ameny-
nyiben a járvány ezt lehetővé teszi. Minden 
további információról tájékoztatást teszünk 
közzé a honlapunkon (www.gabordenes.hu) 
és facebook (https://www.facebook.com/
gabordenesdij) oldalunkon.  A hagyományos 
éves kiadványunkat megjelentetjük, mely idén 
már honlapunkon is olvasható.  

Díjazottjaink bővebb bemutatkozó anyaga és éves kiadvá-
nyunk az alábbi linken érhető el:
http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-dij-2020/

Az első szilícium diódás egyenirányító a Ferencben

Gábor Dénes-díj  
2020
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Gondolatok a MEE-ről
Az Elektrotechnika folyóirat 2020. évi szá-
maiba egy technikatörténeti sorozattal 
készültem, melynek címe „Mozaikok a 
MEE 120 éves történetéből” volt. Az 
egyes részekben emlékeket, eseményeket, 
történeteket, idéztem fel egyesületünk 
elmúlt évtizedeiből. Olvashattak arról, 
hogy a MEE tagjai szakmapolitikailag 
országos döntések meghozatalához is 
adták tudásukat, döntéseikkel sikereket 
elérve nemcsak itthon, de határon túl is. 

Hírt adtunk a határokon átívelő, több évtizede működő szakmai és ba-
ráti kapcsolatokról és tagjainkról, valamint azok munkájáról. Sikerekről, 
elismerésekről szintén olvasni lehetett.

Az év utolsó mozaikjában az ország különböző területi szervezeteiből 
kollégák, tagok, cégvezetők beszélnek arról, mit jelentett és jelent szá-
mukra a MEE. De a múlt és a jelen mellett a jövőre vonatkozó üzenete-
iket is megismerhetik a kedves Olvasók. Biztosan sokan teszik fel most a 
kérdést: Van jövője a 120 éves szervezetnek? A válaszom egyértelműen 
igen! Tagjaink tanácsai, elvárásai, javaslatai is ugyanezt üzenik mind-
annyiunk számára, és még valamit: A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
az életünk része, szeretjük, tiszteljük, féltjük a jövőjét, de bízunk abban, 
hogy még sokáig virágozni fog.

Olvassák hát kíváncsian, figyelemmel, nyitott szívvel a következő üze-
neteket, Mindenkinek szép pillanatokat kívánok!

Tóth Péterné, Éva
MEE Technikatörténeti Bizottság elnöke

1900-2020  120 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület

GELENCSÉR LAJOS
Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke

Mióta vagy tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek? 
Mi indított arra, hogy belépj a MEE-be?
1984 óta vagyok tagja az Egyesületnek. Fokozatosan értet-
tem meg az egyesületi munka és összetartozás lényegét. 
Azt hiszem, hogy az első érintés során azt fogtam fel, hogy 
azok az emberek, akik tagja az egyesületnek jól érzik magu-
kat a közös szakmai-, és szabadidős programok során, és én 
is vágytam erre. Később értettem meg, hogy az egyesület 
tagjai felelősséget is éreznek egymási iránt, támogatják egy-
mást. Sokkal könnyebben kaptam, sokkal kiforrottabb vála-
szokat a kollégáktól, ha megtudták, hogy én is tag vagyok. 
Mintegy 5 évvel később jött az igazi felismerés, hogy sokkal 
jobb adni, mint kapni. Sokkal jobb részt venni az egyesület 
életében, szervezni annak munkáját azért, hogy a többiek 
átélhessék ugyanazt amit én már átéltem. Ekkor lettem a 
Pécsi Területi Szervezetnek a titkára Bobula András elnök-
sége mellett.

Mit jelent Neked a MEE szervezetéhez való tartozás?
Nekem a MEE szervezetéhez való tartozás elsősorban tiszte-
letet-, szeretetet-, felelősséget jelent. Tiszteletet és elkötele-
zettséget a szakma iránt és a kollégák iránt. Valószínű minden 
tagunk érzi azt, amit én is, hogy nagyon jó szakmát, nagyon 
jó hivatást választottunk.  Örülök, ha találkozom kollégák-
kal, akikkel hasonló a gondolkodásunk, akiknek ugyanúgy a 
pontosság, a minőség és a fejlődés a fontos. Szeretek együtt 
lenni velük, és szeretem azt, ha hirdethetem ezt a hitemet.  
A felelősség kérdése az egyesület jövője kapcsán kerül fel-
színre. Keressük a jövőbe vezető utunkat, amit most két dolog 
nagyon megnehezít. Az egyik a koronavírus, ami lehetetlenné 
teszi a személyes találkozásokat, a másik a hihetetlenül gyors 
technológiai fejlődés, ami nagyon gyors reakciókat követel 
meg tőlünk. Ez alapvetően nem alkalmazkodás, inkább egy-
fajta proaktív reakció, ami lehetővé teszi számunkra, hogy 
valami mást, valami jobban, minőségibbet jelent és a jövő 
stratégiáját építi.

Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Mit üzennél a 
jövő generációi számára?
Jövője annak a szervezetnek van, amelyik létében, működé-
sében, szolgáltatásaiban hasznos a környezete számára. Emi-
att dolgoztunk az elnökséggel közösen, majd az Országos 
Elnök- Titkári értekezleten a MEE stratégiáján. Fontos, hogy 
szervezetünk hasznos legyen társadalmi szinten, hasznos 
legyen az ország gazdasága szintjén, és az egyén szintjén 
egyaránt. Ezért tűztük zászlónkra a társadalmi szinten hasz-
nos ismeretek terjesztését, mint például az érintésvédelem, 
a megújuló energiák, e-mobility, stb. Ezért keressük a szövet-
séget a gazdasági élet szereplőivel, olyan szolgáltatásokat 
ajánlva, amelyek elveinkkel egybevágnak, de értéket jelen-
tenek partnereinknek. Ilyen például a madárvédelem és a 
szabadvezetékek problémája, a szakma népszerűsítése pl. a 
„Mi a pálya” rendezvénysorozat segítségével, a technológiai 
bemutatók, ahol semleges területen tudjuk összekapcsolni 
a gyártókat / szolgáltatókat és a felhasználókat havi negyed-
éves gyakorisággal, vagy a partnerkapcsolat kizárólag szak-
mai alapon a minisztériumokkal, támogatva pl. a Nemzeti 
Energiastratégia megvalósulását.      

Milyen javaslatod vagy gondolataid vannak erről?
Nagy és értékes múltunk van, amire büszkének kell lennünk, 
de nem szabad felednünk, hogy a hagyomány az nem a 
hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. A jövő generáció-
jának azt üzenem, hogy aki szeretne a szakmánkért, a hivatá-
sunkért többet tenni az csatlakozzon hozzánk, mert mi hasz-
nosak vagyunk és leszünk minden társadalmi és gazdasági 
szereplő, nem utolsó sorban saját tagjaink szemében. Ebben 
van a jövőnk záloga.

Kovácsné Jáni Katalin
MEE VTT-bitzottság

Mióta vagy tagja a Magyar Elektro-
technikai Egyesületnek? Mi indított 
arra, hogy belépjél az Egyesületbe? 
Éppen idén volt 20 éve, hogy a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület tagja let-
tem, ami első sorba Édesanyámnak 
– Jáni Józsefné, Valikának – köszön-
hető. Ő pályája kezdetétől – 1956-tól 
– 2018-ban bekövetkezett haláláig aktív tagja volt a MEE-nek 
és azon belül a Világítástechnikai Társaságnak is. Az ő lelke-
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sedése, és példája hozott engem is az Egyesületbe, amellett, 
hogy a családom több tagja (Édesapám, bátyám, férjem) is 
mind MEE tagok voltak. Gépészmérnök létemre az elektro-
technika területéhez 2000-ben kerültem igazán közel, ami-
kortól a Mediprint Szakkiadóban a kiadó hét újságot számláló 
műszaki lapcsaládjának igazgatójaként az Elektroinstallateur 
című szaklap főszerkesztői feladatát is elvállaltam.

Az évek során több funkcióban is igyekeztem aktív szerep-
vállalással segíteni az Egyesület munkáját:
– A VTT Magyar Világítástechnikáért Alapítvány kuratóriumi 

tagja voltam több éven keresztül
– 2008–2010. A MEE-ben a Kommunikációs és Marketing 

Bizottság tagja
– 2010–2013. A MEE-ben a Kommunikációs és Marketing 

Bizottság elnöke
– 2010–2013. A MEE VTT elnökségi tagja
– 2016–2019. A MEE Felügyelő Bizottság tagja

2012-ben lehetőség kínálkozott az Elekroinstallateur szak-
lap kivásárlására és az önállósodásra. Élve a lehetőséggel az 
óta már saját vállalkozásban irányítom a közel három évtize-
des múltra visszatekintő lapot – és lehetőségeimhez mérten 
ebben a minőségemben is támogatom az Egyesületet.

Mit jelent Neked a MEE szervezethez való tartozás? Hogyan 
ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét. 
Egy ilyen nagy múltú szervezethez tartozni kiváltság. Még 
akkor is, ha manapság ez kicsit ódivatúan hangzik. Gyorsan 
változó, felgyorsult, digitalizálódó világunkban sok mindenre 
vagy nem jut idő, vagy hátra sorolódik a fontossági sorrend-
ben egészen addig, amíg rá nem jövünk, hogy valami fontos 
dolog maradt ki. Ilyen dolog a szakmatársadalmi összetartás 
a szakma érdekeinek védelmében, és az emberi kapcsolatok 
megtartásában egyaránt.

Sosem volt könnyű egy szakmatársadalmi szervezet fenn-
tartása, működtetése. Manapság azonban még nehezebb 
megtalálni az utat és a lehetőségeket…. Úgy vélem, sokan 
tartják fontosnak ezt a témát, de sajnos kevesen vannak, akik 
tevőlegesen, önzetlenül rész vállalnak benne.

Milyen üzenetet fogalmaznál meg a jövő számára?
Az Egyesületnek mindig is fontos szerepe volt a szakmai kép-
zések és a szakmapolitikai érdekképviselet terén. Ha ezt a két 
területet – a jövő útjait figyelembe véve – erősíteni tudjuk, 
akkor a MEE a jövőben is erős bástyája lesz az elektrotechni-
kai iparnak.

MARKOVICS ZSOLT
MEE Oktatási Bizottság elnöke

Mióta tagja a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesületnek? Mi indított arra, 
hogy belépjen a MEE-be?
Nem emlékszem már rá, hogy miért 
lettem tag, csak az érzés maradt meg, 
hogy büszke  voltam amiért ide tarto-
zom. Pályafutásom során elég későn 
csatlakoztam és sajnáltam is a kései 
találkozást, de valamiért akkor érkezett 
el az ideje.

Mit jelent Önnek a MEE szervezethez való tartozás? 
Mindenki számára fontos a „hovatartozás” érzés, még ha ez 
nincs is mindig kimondva. Büszkeséggel tölt el bennünket 
például, amikor iskolába járunk és osztályközösséghez tarto-

zunk, vagy amikor a kedvenc csapatunknak szurkolunk és tele 
van a lelátó. A legfontosabb azonban, amikor a családunkkal 
ülünk a vasárnapi ebédnél és az évek homályában megszé-
pült történeteket meséljük. Számomra ez utóbbit jelenti a 
MEE. Egy nagy családot, amely befogadott, ahol nemcsak 
hallgathatom a történeteket, hanem írhatom is azt a törté-
nelemkönyvet, amit több mint száz évvel ezelőtt nyitottak ki.

Hogyan ítéli meg a MEE jövőbeni szerepét?  Milyen üzenetet 
fogalmazna meg a jövő számára?
Könnyű arra gondolni, hogy MEE mindig volt és mindig lesz. 
A szervezet dicső múltja felhatalmazást nyújt a hitre, hogy 
a MEE-nek a jövőben is meghatározó szerepe lesz az elekt-
rotechnika területén.  Be kell, lássuk azonban, hogy mind a 
közösségek szervezése, mind a szakmajelentős átalakuláson 
megy keresztül. A jelenben és a jövőben is a legfontosabb 
célunk kell, hogy legyen, megfogalmazni értékeinket és meg-
őrizni őket, megőrizni közösségünk szellemét.

VÁRKONYINÉ 
DR. BEKE MÁRTA
A MEE Pécsi Szervezetének 
vezetőségi tagja
Mióta vagy tagja a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesületnek?
1984 március óta.

Mit jelent Neked, a MEE szer-
vezethez való tartozás?
Fiatal pályakezdőként megtisz-
teltetésnek éreztem, hogy a 
MEE tagjai közé kerülhetek. A 
MEE nagy szakmai hírnévnek 
örvendő, rangos szervezetként 
működött és összefogta első-
sorban  a műszaki szakmát képviselő neves szakembereket 
és az elektrotechnika iránt érdeklődő, elkötelezett tagokat. 
Pályám során az Egyesület számomra mind szakailag, mind 
emberileg sokat jelentett. Lehetőségem nyílt megismerni 
olyan embereket, akik segítettek számos izgalmas szakmai 
kérdés megértésében és a műszaki-technikai fejlődési lehe-
tőségek megismerésében.  A szervezeten keresztül  szemé-
lyes jó barátokra is leltem, nemcsak a helyi szervezetben, 
de az ország minden részéről, akikkel a szakmai, kulturális 
és szabadidős programok során sok közös élményben volt 
részem, és  melyekre  szívesen emlékszem vissza. A MEE  ma 
is az egyik legfontosabb kapocs az életemben a szakmával és 
az Egyesületben szerzett  barátokkal.

Hogyan  ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Milyen üzene-
tet fogalmaznál meg a jövő számára?
Bízom abban, hogy a MEE felismeri és kiaknázza a tagja-
iban rejlő szakmai elkötelezettséget és tudást és képes 
mozgósítani a fiatal szakembereket is,  akikkel együtte-
sen  a jövőben egy pezsgő, dinamikus, országos hírnév-
nek örvendő szakmai Egyesületté válik. Hiszem, hogy az 
Egyesület képes lesz megújulni, így a jövőképemben egy 
olyan szervezet jelenik meg, mely országos elismertség-
nek örvend, tagjai aktívan részt vesznek a szakmai haladás 
irányításában, támogatói a döntéshozóknak, ugyanakkor 
mély és őszinte emberi kapcsolatok, barátságok jellem-
zik. Ennek megvalósításához kívánok az Elnökségnek sok 
sikert, kitartást és szerencsét!
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TÓTH JÓZSEF
akvizíciós igazgató
NKM Áramhálózati Kft., Szeged

Mióta vagy tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek? 
Mi indított arra, hogy belépj a MEE-be?
1984-ben lettem a MEE tagja, amikor elkezdtem dolgozni a 
DÉMÁSZ-nál. Akkor ez valahogy természetes volt, hogy a fia-
tal mérnökök belépnek az Egyesületbe.

Mit jelent Neked a MEE szervezetéhez való tartozás?
Tartozni egy szakmai közösséghez, ahol fél szavakból is 
megértjük egymást. Jöjjön valaki Szombathelyről, Máté-
szalkáról, vagy Szegedről. Pályakezdőként sokat kaptam 
az Egyesülettől, amit később igyekeztem a munkámmal 
visszaadni.

Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Mit üzennél a 
jövő generációi számára?
A 120 éves múlt jelzi az Egyesület életerejét. Ennek alapja a 
szakmai kiválóság mellett az, hogy a gyártók, a felhasználók 
és az oktatás jól együtt tudnak működni. A jövő generációnak 
azt üzenem, az értékek megőrzése mellett, próbáljanak meg 
mindent jobban csinálni mint mi - erre bíztató jeleket látok a 
MAIT-ban.

NEMES LÁSZLÓ
Hálózat támogató szakreferens
Hálózati Működésmenedzsment
E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. 

Mióta vagy tagja a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület-
nek? Mi indított arra, hogy 
belépj a MEE-be? 
Pontos dátumot nem tudok 
mondani mikor léptem be a 
MEE-be, mert amikor átjelent-
keztem a Győri szervezetbe, 
a BME szervezetből, elve-
szett a rendszerben az idő-

pont, így most 1992 szerepel ott. Az első kapcsolat amire 
emlékszem, PÁGISZ-os diákként középiskolában kétszer is 
mentünk Győrben MEE-s szakmai előadásra, ami egyrészt 
érdekes volt, jó kérdéseket tettek fel, izgalmas volt mérnö-
kök között ülni és persze kaptunk szendvicseket és éppen 
nem iskolában voltunk. BME-n Tóth Judit tanárnő léptetett 
be párunkat a MEE-be, majd mindenféle jó Hogyan ítéled 

meg a MEE jövőbeni szerepét? Mit üzennél a jövő generá-
ciói számára?rendezvényre, pályázatokra kaptunk egyete-
mistaként és doktoranduszként is meghívókat.

Mit jelent Neked a MEE szervezetéhez való tartozás?
Amikor az ember szakmát és hivatást választ akkor amellett 
egy elköteleződést is választ. Nekem a MEE ebben az elkö-
teleződésben ad egy szélesebb horizontot, egyrészt a MEE-n 
keresztül új ismereteket, trendeket megismerni és azokat 
szélesebb rendszereken megismerkedve, másrészt emberi 
kapcsolatokkal, barátságokkal gazdagodva.

Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Mit üzennél a 
jövő generációi számára?
20 évvel ezelőtt a MEE Ifjúsági bizottságában jövőképén 
gondolkoztunk a MEE-ről sokkal szkeptikusabbak voltunk, 
mint ma. Igaz sokan vannak, akik egy egyesületbe talán 
azért lépnének be, hogy kapjanak valamit és nem azért, 
hogy oda betegyenek valamit saját tudásukból, lelkese-
désükből, de ma sokkal többen keresik az értékeket, mint 
korábban. És ezek a szakmai és közösségi értékek, folyama-
tos megújulás és egy stabil működés mellett megvannak az 
egyesületben. Többen vannak, akik már fiatalon szeretnék 
megmutatni magukat, lelkesedésüket, van bennük vágy, 
hogy kipróbálják magukat ne csak egy szűkebb munkahe-
lyi, hanem egy nagyobb szakmai egyesületben. Egyre több 
30-40 éves van, akik elkezdtek érdeklődni az egyesületi élet 
iránt, bekapcsolódnak a programokba, s így az idősebb kor-
osztállyal együtt nekik is élményé válnak a programok. Bár 
a mostan helyzet állásra kényszerít mindent, de talán éppen 
ez tudja az elkötelezettségünket növelni és új formák indí-
tására ösztönözni bennünket.

NAGY GÉZA
Vezérigazgató / CEO 
E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt.
MEE Felügyelő Bizottsági tag

Mióta vagy tagja a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület-
nek? Mi indított arra, hogy 
belépj a MEE-be?
Egyetemista koromban lép-
tem be 1979-ben. MVM ösztöndíjasként és BME hallgatóként 
sokat hallottam a MEE-ről és az ott folyó szakmai munkáról. 
Közvetlen élményem volt a BME és a MEE.
Mit jelent Neked a MEE szervezetéhez való tartozás?
A MEE számomra egy országos lefedettségű szakmai szerve-
zet, egy energetikai tudásbank, mely összefogja a szakma kép-
viselőit. Oktat, képez és folyamatosan segíti, építi az együttmű-
ködést az elektrotechnikai ipar és a felhasználók között.

Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Mit üzennél a 
jövő generációi számára?
A biztonságos munkavégzés, a fenntartható energiafelhasz-
nálás, szakértői tevékenység valamint társadalmi döntések 
előkészítése, véleményezése.

A jövő generációi számára az egyesület egy nagyszerű lehe-
tőség a szakmai fejlődésre és a kapcsolati háló kialakítására.

Ha egy kezdő szakember az energetikában kíván dolgozni, 
akkor a leggyorsabb mód az iparág és az iparági szereplők 
megismerésére az egyesületi tagság.
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DR. LADÁNYI JÓZSEF                                                                      
Tanszékvezető egyetemi docens                                               
BME Villamos Energetika Tanszék                                                      

Mióta vagy tagja a Magyar Elektro-
technikai Egyesületnek? Mi indított 
arra, hogy belépj az Egyesületbe?
2004-ben léptem be az Egyesületbe 
még hallgatóként, dr. Szandtner 
Károly tanár úr bíztatására: „villamos-
mérnök-hallgatóként hidd el lénye-
ges, hogy tag legyél”. Előzetes infor-

mációm nem lévén az Egyesületről, bízva tanárom szakmai 
és élettapasztalatában, beléptem a MEE-be. Visszatekintve jól 
döntöttem!

Mit jelent Neked a MEE szervezetéhez való tartozás?
A MEE a hazai villamosenergia-ipari szereplőket tömörítő, 
nagymúltú, független szakmai szervezet. Ezáltal az iparág 
minden szegmense képviseltetve van, a hazai szakmai köz-
élet meghatározó platformja. A szorosan vett szakmai mun-
kán kívül az iparági kapcsolatépítés is fontos feladata az Egye-
sületnek – gondoljunk csak a Vándorgyűlésekre. A MEE olyan 
láthatatlan szál az aktív tagok között, amely szorosabbra fűz 
szakmai kapcsolatokat és barátságokat. Ez mindinkább fon-
tos jelen korunkban.

Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Mit üzennél a 
jövő generációi számára?
A MEE több,  mint egy évszázados múltjával meghatározó 
szerepet tölt be az iparágban. Ezt a szerepet továbbra is meg 
kell őrizni, sőt erősíteni kell. Amennyiben sikerül a mai kor fia-
taljainak vonzóvá tenni az Egyesületet mind szakmai, mind 
kapcsolati szempontból, a fiatalítás valóban sikeres lehet. Az 
Egyesület jövője ezen múlik. A jövő generációinak az üzenet 
az, hogy mindenki szeret valamilyen közösséghez tartozni – 
ez miért ne a MEE legyen!?

DR. ANTAL ILDIKÓ
Múzeológus-technikatörténész
Elektrotechnikai Múzeum

Mióta vagy tagja a Magyar Elektro-
technikai Egyesületnek? Mi indított 
arra, hogy belépj az Egyesületbe? 
Egyetemista korom óta, kb. 1994-
óta vagyok tagja az Egyesületnek. 
A BME-s tanulmányaim alatt, 1992-
ben kezdtem el dolgozni a Magyar 

Elektrotechnikai Múzeumban. Király Árpád múzeumigaz-
gató inspirálására léptem be a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesületbe, az ELMŰ Szervezet Múzeumi Tagozatába. Az 
Egyesület Technikatörténeti Bizottsága, valamint a Múze-
umi Tagozat rendszeresen tartotta a múzeumban közös, a 
műszaki múltunk emlékeinek állító közös rendezvényeit, 
melyek szervezésében, kezdetben egyetemista hallga-
tóként, Király Árpád, majd később dr. Jeszenszky Sándor 
múzeumigazgató  irányításai  mellett, később, mint múze-
umi munkatárs vettem részt.

Mit jelent Neked a MEE szervezetéhez való tartozás?
Műszaki végzettségűként, ismeretek szerzése az elektrotech-
nika új vívmányainak területéről. Szakmámból adódóan – 

mint muzeológus-technikatörténész – múltunk emlékeinek 
népszerűsítése a villamosenergia-ipar területén működő 
cégek, közösségek és szakemberek felé.

Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Mit üzennél a 
jövő generációi számára?
Merítsenek nagyjaink, mérnökeink műszaki hitvallásából, 
szakmai elkötelezettségeikből, kitartásaikból, s az eddig elért, 
közel 130 év hazai és nemzetközi eredményei legyenek irány 
– és útmutatók a sikeres innovációk felé.

Milyen javaslatod vagy gondolataid vannak a jövőt illetően? 
Műszaki múltunk emlékeinek, eredményeinek nagyobb mérvű 
népszerűsítése a mérnöktársadalmunk, valamint az iskolások, 
egyetemisták körében. Nagyobb publicitást, figyelemfelkeltést 
a még meglévő, de kallódó műszaki örökségünk érdekében.

RAISZ DÁVID  PhD
Docens, BME Villamos Energetika 
Tanszék
Az MVM BME FIEK „Smart Power 
Laboratórium” vezetője

Mióta vagy tagja a Magyar Elektro-
technikai Egyesületnek? Mi indított 
arra, hogy belépj az Egyesületbe?
2004 óta vagyok tagja az egyesület-
nek, de már ezt megelőzően, dokto-
randusz hallgató koromban is részt 
vettem egyik-másik vándorgyűlésen. 
Az itt szerzett tapasztalatok indítot-
tak a belépésre. 

Mit jelent Neked a MEE szervezetéhez való tartozás?
Elsősorban egy szakmai és baráti közösséget. Egy differen-
ciált, mégis jól együttműködő csapatot, amelynek tagjaira a 
társadalom (tudtán kívül is) számíthat és számít.

A MEE a hazai villamos energetikai szakma legnagyobb, 
legátfogóbb szervezete, az egyesület rendezvényei pedig e 
szakma legjelentősebb fórumai. Számomra a vándorgyűlé-
sek jelentik azt az üdítő, inspiráló évi 3 napot, amikor olyan 
ismerősökkel is lehet találkozni, beszélgetni, újra összekap-
csolódni, akikkel máskülönben ritkán vagy egyáltalán nem 
találkoznék. A személyes baráti hangú beszélgetéseken túl 
új ötletek, tervek, gondolatok is születnek itt. Hasonló szere-
pet tölt be számomra a Védelmi és Irányítástechnikai Fórum 
is. Az egyesület ezen kívül számos egyéb fontos rendez-
vényt is szervez: nekem az EISZ előadásai különösen érdeke-
sek. Szükség esetén bizottságok alakulnak egy-egy aktuális 
kérdés megvitatására, értelmezésre, útbaigazítás kidolgozá-
sára. Ha mindez nem lenne, óriási lenne az űr a helyén.

Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Mit üzennél a 
jövő generációi számára?
Mindenképpen javaslom, hogy használják ki az Egyesület 
adta páratlan lehetőségeket! 

Bízom abban, hogy az egyesület – a jelenlegi szerepei-
nek megtartása mellett – még inkább képes lesz részt venni 
energiapolitikai döntések szakmai megalapozásában, iparági 
egyeztetések, lakossági konzultációk szervezésében, vala-
mint olyan jellegű műhelymunkákban, amelyek a hazai ipar 
versenyképességét tudják erősíteni (hasonlóan pl. a VDE által 
koordinált munkacsoportok tevékenységéhez).
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VÉGH LÁSZLÓ
ügyvezető
Megawatt Mérnökiroda Kft.

A cég mióta tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek?
Nagyon régóta, el sem tudjuk képzelni magunkat a MEE nélkül!

 Mit jelent ez a kapcsolat a cégnek?
A MEE olyan nekünk, mint a családfő, aki ünnepek alkalmá-
val összehozza az egész rokonságot.  Időről időre alkalmat 
ad arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt az iparág olyan 
szereplőivel is,  akikkel   évközben nincs alkalmunk találkozni.

Ezen felül olyan platformot is biztosít, mely a közös gon-
dolkodást, az előremutató fejlődéseknek és fejlesztéseknek 
ad lehetőséget.

Hogyan gondolkodnak a MEE jövőbeni szerepéről? Milyen 
javaslata vagy gondolata van erről?
Reméljük, hogy a jelenlegi szerepkör továbbra is megma-
rad. Ezen felül, mivel a műszaki megoldások megismerése az 
áramszolgáltatók korlátozott létszámú műszaki gárdájának 
kifolyólag kapacitáshiány miatt sokszor nehéz, a MEE betölt-
hetne új megoldások és javaslatok esetében egy előzetes 
műszaki elemző és véleményező funkciót, ezzel is segítve a 
hálózat építőket és üzemeltetőket felelősségteljes döntések 
meghozatalában.

BOBULA ANDRÁS
MEE Pécsi Szervezet volt titkára majd 
elnöke

Mióta tagja a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesületnek? 
1975 tavaszán léptem be az Egyesü-
letbe. Két motivációm is volt a belé-
pésre:

Egyrészt apai nagynéném férje, 
Krizs Ferenc villamosmérnök, a 

BVTSZ (Budapest Teherelosztó) diszpécserével, aki egyik 
segítője volt Király Árpádnak az Elektrotechnikai Gyűjtemény 
alapításánál, amikor időnként találkoztunk az egyetemi évek 
alatt, szóba került a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. „Feri 
bácsi” azt, a szakmánk szempontjából nagyon hasznos szer-
vezetnek minősítette, bíztatott, ha alkalom adódik, javasolta 
feltétlenül lépjek be az Egyesületbe. Gyorsan el is jött ez az 
alkalom, Ipartelepi elosztóhálózatokból az EGI-ben vizsgáz-

tam V. évben Dr. Szepesi Endré-nél, aki akkor a MEE alelnöke 
volt. A kihúzott tétellel együtt egy egyesületi belépési lapot 
is adott kitöltésre, kérte, ha sorra kerülök, adjam le majd a 
kitöltött lapot. Így történt a belépésem, az ipartelepi hálóza-
tok vizsgán, 1975 év tavaszán az Egyesületbe, azóta (45 éve) 
vagyok az Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja!  
 
Mit jelent Önnek a MEE szervezethez való tartozás?  
Szakmai közösséget, sok-sok barátot és szép emlékeket, 
ami a MEE Pécsi területi Szervezetéhez köt.  Visszatekintve 
szakmai fejlődésem szempontjából tartom fontosnak az 
induló mérnöki pályafutásom Egyesületét, motivált szakmai 
aktivitásra (Kilár Győző tisztelt főnököm, belépve az irodába, 
ellentmondást nem tűrően adtak a ki az utasítást, hogy leg-
utóbbi munkámat adjam be a MEE pályázatára!) lehetőséget 
adott az Egyesület, hogy gondolataimat szakmai közösség 
előtt előadhassam, megvitathassam, eredményeimet meg-
védhessem. Úgy gondolom ennek későbbi pályafutásom 
szempontjából nagy jelentősége volt! Az Egyesület nyúj-
totta lehetőségek kihasználását jó szívvel tudom ajánlani a 
mai fiataloknak is. 
 
Hogyan ítéli meg a MEE jövőbeni szerepét? Milyen üzenetet 
fogalmazna meg a jövő számára? 
Mintegy 45 éves egyesületi tagság tapasztalatai alapján a 
következőket tudom prioritásként ajánlani a jövő Elektro-
technikai Egyesülete részére: 
– Legyen az Egyesület a szakterületünket érő kihívásoknak 

az élharcosa, töltsön be kezdeményező-, információt hozó 
szerepet, adjon ajánlásokat a felmerült szakmai kérdések 
megoldására, biztosítson vita-fórumot a szakember-kör 
részére, 

– Feltétlenül javaslom a fiatal szakemberek szélesebb körű 
bevonását, pályázatokkal való aktivizálását, fórumot biz-
tosítani a szakmai vitákhoz, a megismeréshez, a (vita-) 
tapasztalatok megszerzéséhez. 

– Az egyesület szakmai közössége legyen vonzó minden korosz-
tály számára, rendszeres fórumok, rendezvények biztosítsák a 
kölcsönös megismerést, a presztízs összetartozás érzését.

SZÁNTÓ ZOLTÁN
ügyvezető, Diagnostics Kft.

A cég mióta tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek?
Személyesen 1986-ban vagy 1985-ben egyetemistaként 
léptem be a MEE-be. Cégeink, a Diagnostics és a PD-TEAM 
a megalapításuktól kiállítanak a Vándorgyűléseken. A 
Diagnostics Kft. a MEE kiemelt támogatója Kovács András 
főtitkársága idején lett. A pontos időpontra már nem em-
lékszem.  



LAKATOS TIBOR
Ügyvezető
Ensto Elsto Kft.

Mióta tagja a cég a Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesületnek?
Cégünk 30 éve van jelen a magyar 
piacon és nem sokkal az alapítást 
követően lépett be a MEE-be. Ezt 
még elődjeinknek köszönhetjük.

Mit jelent ez a kapcsolat a cégnek?
A „valahova tartozás” élményén 
túl ez a kapcsolat még elsősorban 
lehetőséget jelent. 

Az, hogy mi is része lehetünk egy ilyen nagy múltú és 
remélhetőleg hasonlóan nagy jövőjű szervezetnek az min-
denképpen pozitív, főképp egy ilyen kis cég számára. A lehe-
tőséget, pedig abban látom, hogy a szervezet folyóirata az 
Elektrotechnika, rendezvényei olyan marketing, műszaki és 
szociális kapcsolódási lehetőségeket kínálnak számunkra, 
amelyek páratlanok.

Hogyan ítéli meg a MEE jövőbeni szerepét?  Milyen üzenetet 
fogalmazna meg a jövő számára?
A MEE-re van igény, ezt bizonyítják a Vándorgyűlések teltházas 
Baráti találkozói is. Bár ez esetben itt erőteljesen megjelenik az 
a szociális plusz, amit egy élő műszaki konferencia nyújthat. 

Ez egy olyan szervezet, amely érzésem szerint a 
villamosipar szempontjából megkerülhetetlen és ezt a kívül-
állóknak is érezniük kell. A MEE az idők folyamán különböző 
mértékben, mindig a súlyának megfelelően tudta támo-
gatni a komoly, magas szintű és előremutató döntéséket. 

Mit jelent ez a kapcsolat a cégnek?

Elsősorban a Vándorgyűlés az a rendezvény, amelyen mindig 
részt veszünk és amelyet nagyon értékesnek tartunk, mivel 
itt olyan kapcsolatokat is ápolhatunk, amelyre nem volna 
időnk az év során különben. Itt élhetjük át a legmélyebben 
azt az élményt, hogy egy komoly szakmai közösség részesei 
vagyunk. De ezen kívül is látjuk, hogy igen sok egyéb pozitív 
kezdeményezés is fűződik az egyesület életéhez, és ezeknek 
is nagyon örülünk.    

Hogyan gondolkodnak a MEE jövőbeni szerepéről? Milyen 
javaslata vagy gondolata van erről?
 A Vándorgyűlés egy olyan rendezvény, amely különleges ér-
tékét nem fogja elveszíteni és amint lehetőség lesz rá, hogy 
személyesen is részt vegyünk rajta, újra ott leszünk. Pótolha-
tatlan találkozási lehetőséget nyújt a szakmabeli kollégák ré-
szére. A szakma igazi ünnepe ez a rendezvény. 

De a most kényszerűségből megvalósított online előadás-
kultúrát is érdemes megtartani és beilleszteni a MEE életébe 
a jövőre nézve is. Bizonyára szélesebb szakmai körhöz juthat-
nak el így a szakmai újdonságok.

Sőt, gondolom, hogy az online térben való megjelenés ki-
találói, megszervezői már tervezik is, hogy ezt a fajta kommu-
nikációs lehetőséget is továbbvigyék és a jövőben a 
http://www.mee.hu/meenet -en folyamatosan osszák meg a 
felmerülő új tudásmorzsákat ilyen online előadások formájá-
ban a teljes egyesületi közösség számára, mint ahogy ez most 
történt a különböző szekciókban. 
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Azt csak a legjobb szakembergárda tudja elérni, hogy az itt 
felhalmozott szaktudás megfelelően érvényesüljön. Ezért 
én úgy gondolom, hogy a jövőben is folyamatosan meg kell 
nyerni a legjobb szakembereket, hogy az Egyesülethez tar-
tozzanak. Ezzel együtt az Egyesületnek is kell annyi pluszt 
adnia a tagoknak, hogy érezzék megéri ide tartozniuk. 
És akkor van jövő!

GARAI JÁNOS
ügyvezető igazgató 
OBO BETTERMANN Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.

Mikor csatlakozott a cég a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesülethez? Mióta 
van kapcsolata a MEE-vel?
Az OBO Bettermann cég 1993 óta 
van jelen a magyar piacon, amelynek 
köszönhetően elsők között ismerhették 
meg a magyar szakemberek a szerelőbarát villamos anya-
gok és megoldások alkalmazásának előnyeit. A cég a meg-
alakulást követően igyekezett jó kapcsolatokat kialakítani a 
magyarországi villamosipari szakmai szervezetekkel. 2004-
ban csatlakoztam az OBO magyarországi csapatához, akkor 
már intenzív kapcsolatot ápolt a cég a Magyar Elektrotechni-
kai Egyesülettel.

Mit jelent ez a kapcsolat a cégnek?
A kapcsolat elsősorban érdekképviseletet jelent, azaz villa-
mos szakmát érintő fontos kérdéseket tudunk az egyesületen 
keresztül megtárgyalni, illetve a folyamatosan változó körül-
ményekhez igazodni és közösen egy olyan jogi környezetet 
kialakítani, ami lehetővé teszi a jobb és biztonságosabb mun-
kavégzést.
E mellett intenzíven bekapcsolódunk az egyesület által szer-
vezett programokba (InfoShow, Vándorgyűlés, Konferenciák)
 
Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét? Milyen üzene-
tet fogalmaznál meg a jövő számára? 
Az Egyesület jövőbeni szerepe szerintünk erősödni fog, 
mert az egyesület a múlt hagyományira támaszkodva, a 
jelentős felhalmozott szakmai tudás birtokában alkalmas 
a szakma érdekképviseletét ellátni. Fontosnak tartom a új 
generációt bevonni ebbe a feladatba és tovább támogatni 
a mentor-programon keresztül az egyesület iránt érdeklődő 
fiatalokat.

KOVÁCS GÁBOR
A MEE Pécsi Szervezetének 
elnöke, E.ON üzemirányítási 
szakreferens

Mióta vagy tagja a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület-
nek?
1986-ban, 26 évesen lettem 
a MEE Pécsi Szervezetének a 
tagja. Ekkor már másfél éve 
a DÉDÁSZ-nál dolgoztam, 
és abban az időben a fiatal 
mérnökök szervezeti kerete-
ket meghaladó foglalkozta-
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tása igen gyakran a MEE szervezésében történt. Sok esetben 
Bobula András megkeresésére, id. Schmalz József vezetői 
támogatásával vontak be bennünket oktatóként képzési 
programokba, számítástechnikai és egyéb (pl. FAM) fejlesztési 
projektekbe, tanulmányok készítésébe, rendezvények szer-
vezésébe. Rögtön a belépési űrlaphoz kaptam egy konkrét 
feladatot, a szervezés alatt álló pozsonyi szakmai kirándulás 
programpontjainak egyeztetéseit, és a helyszíni tolmácsolást.

Mit jelent Neked, a MEE szervezethez való tartozás?
Aki nem csak egyes részfeladatok végrehajtásában kíván 
részt vállalni, hanem folyamatosan fejlődni, fejleszteni is sze-
retne, annak ismernie kell a technikai fejlettség és a szabályo-
zásváltozások adta lehetőségeket. A jó döntésekhez látnunk 
kell, hogy mások mivel foglalkoznak, mit és hogyan oldottak 
meg, kit érdemes az együttműködésbe bevonni. A Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület nagyszerű érték számunkra, 
ahol az egyesületbe belépő kollégát egy színes szakmai, és 
barátságos emberi környezet várja. Én személy szerint sokat 
köszönhetek annak, hogy munkáinkat, eredményeinket szá-
mos alkalommal a vándorgyűléseken, egyéb szakmai rendez-
vényeken bemutathattam, így közel kerültem az érdeklődő 
kollégákhoz, kicseréltük gondolatainkat a problémákról, a 
továbblépés lehetőségeiről. Ezeken a szakmai rendezvénye-
ken rengeteg információt kaptam a különböző szakágak fej-
lesztéseiről, munkabiztonsági, üzemeltetési eseményekről. 

Szerintem a jó hangulatú egyesületi élet feltétele, hogy ne 
csak kapni, de adni is akarjunk. Szerencsém van, mert Pécsett 
a tagság többsége aktív, segítőkész. Amikor 1997-ben felkér-
tek, hogy legyek titkár, még nagyon felkészületlen voltam 
erre a feladatra, de nagyon sok támogatást és szeretetet kap-
tam a vezetőségtől és a tagoktól, így tudtuk sok értékünket 
megőrizni, új élményekkel, programokkal gazdagodni.

Hogyan ítéled meg a MEE jövőbeni szerepét, milyen üzene-
tet fogalmaznál meg a jövő számára?
Bízom benne, hogy ahogy a múltban volt és a jelenben 
is megvan, egyesületünkben a jövőben is meglesz az az 
elkötelezettség és menedzselési képesség arra, hogy e 
szép hagyományainkra építve hosszútávon fennmarad-
junk, fejlődjünk. Ehhez rengeteg elkötelezett hangyaszor-
galmú tagtársunk irányított és összehangolt munkájára 
van szükség. Nagyon fontos, hogy a nagy iparági szerep-
lők továbbra is együttműködő partnert lássanak bennünk, 
amihez a jó kapcsolatokat továbbra is ápolnunk kell, és 
semlegesen a magunk képességeivel, lehetőségeivel segí-
teni őket. Ekkor várhatunk mi is jó partnerséget. Sokat 
tudunk azzal segíteni a piaci szereplőknek, az iparágnak és 
egyesületünknek is, ha a szakemberképzésben még aktí-
vabb szerepet vállalunk nagyobb tervszerűség alkalmazá-
sával, mert a piac ebben csak késve reagál, jobb, ha elébe 
megyünk, és időben lépünk.
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A MEE Küldöttgyűlések kiemelkedő örömteli eseménye 
az egyesületi díjainak ünnepélyes átadása, amely a tisz-
telet és a köszönet jelképe azon egyesületi tagok felé, 
akik elkötelezetten tesznek ezért a szervezetért. 

 

Ahogy a Közgyűlés megrendezését, úgy a díjátadást is a 
Pandémia újragondolásra kényszerítette.  A Közgyűlés online 
térbe „költözött,” így a díjátadás is, amelynek minden bizton-
sági feltétele biztosítva volt.

2020. december 17-én délelőtt a MEE központi irodájában, 
bensőséges online ünnepség keretében Gelencsér Lajos el-
nök és Veisz Imre főtitkár virtuálisan adta át a 2020. évi egye-
sületi díjakat. Sajnos, a kitüntetettek nem tudtak részt venni 
ezen a különleges  alkalmon.

A Díjazottak bemutatását az Elektrotechnika 2020/7-8 
számában, valamint az Egyesület honlapján megtalálhatják.

A Díjazottak nevében a hagyományok-
nak megfelelően a 2020-as év egyesületi 
Elektrotechnika Nagydíjával kitüntetett 
dr. Novothny Ferenc (Phd) mondott kö-
szönőbeszédet.

A Díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

Tóth Éva

Egyesületi hírek

Egyesületi díjak átadása 2020

Díjak és a díjátadók: Gelencsér Lajos és Veisz Imre

Elektrotechnika Nagydíj átadása 
dr. Novothny Ferencnek

Közös koccintás:Tilesch Péter, Antall Nikolett, Veisz Imre, 
dr. Novothny Ferenc, Gelencsér Lajos

Dr. Novothny Ferenc (Phd) 
köszönőbeszédet mond



A hazai elektrotechnika ismét 
egy nagy tudású, gazdag élet-
művet maga után hagyó szak-
emberrel szegényedett.

Dr. Simándi Péter Pál, a GANZ 
Kapcsoló- Készülékgyártó Kft. 
nyugalmazott vezérigazgatója 
életének 81. évében elhunyt. 
Az  Üteg utcai Villamosenergia-
ipari Technikum elvégzése után 
a GANZ KK-ban, a Szerkesztési 
osztályon állt munkába, ahol 

kisfeszültségű megszakítók, valamint kéziműködtetésű, ten-
gelyre fűzött kamrákból összeépített motorindítók és egyéb 
más, egyidejűleg több áramkört kapcsoló eszközök konstruk-
ciójával foglalkozozott. 

1960-ban felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetem Vil-
lamosmérnöki Karának esti tagozatára, ahol 1966 júniusában, 
erősáramú szakon végzett és kapott villamosmérnöki diplo-
mát. 

A 60-as évek második felében létesült gyári Villamos La-
boratórium vezetőjévé nevezték ki. E feladatkörében több, 
országos bejegyzésű kutatási programot indított, vizsgálati 
célú kapcsolatokat épített ki az egyetemi kutatóhelyekkel, a 
Villamosipari Kutatóintézettel, a MEEI-vel és egyéb intézmé-
nyekkel. Irányítása alatt fejlődtek ki a megbízhatósági, kap-
csolóképességi, villamos élettartam- és egyéb vizsgálatok 
technikai feltételei. A méréstechnikai módszerek fejlesztése 
mellett nagy gondot fordított a fiatal munkatársak szakmai 
fejlődésére és az egyetemi hallgatók oktatására, akiknek 
szakmai indulását konzulensi munkával, diplomaterv-bírála-
tokkal is segítette.  Doktori disszertációját a váltakozóáramú 
kisfeszültségű mágneskapcsolók egyik lényegi alkatrészének, 

a rövidrezáró gyűrűk elméletéből írta, kitérve azok gyakorlati 
felhasználására, a termékek megbízhatóságának, élettarta-
mának növelésére. Eredményeit rendszeresen publikálta az 
Elektrotechnika hasábjain és külföldi szaklapokban is. Két 
jelentős szakkönyv társszerzőjeként járult hozzá a szakembe-
rek mérnöki tudásának növeléséhez. 

Kedvelt tématerülete az érintkező-kutatás volt, több elő-
adást tartott a MEE Érintkezők munkabizottságában, a Kisfe-
szültségű Készülékek munkabizottságban és más szerveze-
tekben is.

Hosszú éveken át ez utóbbi titkára, a GANZ KK Üzemi Szer-
vezetének elnöke volt. Szintén hosszú ideig töltötte be a Gép, 
Készülék és Berendezések Szakosztály alelnöki tisztségét. 
Behatóan foglalkozott a készülékszakma történetével is, e 
tárgyban emlékezetes előadást tartott az Egyesület 100 éves 
jubileumán, témáját több cikkben is feldolgozta. Egyesületi 
munkájáért Liska-díjban részesült.

Alapító tagja és első elnöke volt a Villamosipari Vállalkozók 
Egyesületének.

A VBKM nagyvállalt felbomlása MEO-vezetői beosztásban 
találta, majd főkonstruktőri munkakörének megszakításával 
rövid ideig a TRANSZVILL gyár igazgatója volt.  

Visszatérésekor a GANZ KK-ban főmérnöki, majd műszaki 
igazgatói pozíciót foglalt el és a privatizációval összefüggő 
vezetői átszervezés során a vállalkozás vezérigazgatója lett. 
A magyar ipar megroppanása, majd a gazdasági válság ide-
jén sokat tett a cég tovább-élése, működésének fenntartása 
érdekében, biztosítva a munkatársak egy részének megélhe-
tését. A cég nemzetközi kapcsolatainak kiterjesztésével hoz-
zájárult a GANZ KK piaci befolyásának növeléséhez, verseny-
képességéhez, szakmai hitelességéhez.

A 2017-ben lezajlott tulajdonosváltás után nyugalomba 
vonult.
Műved tovább él, Péter, Isten veled!

VGKB Szakosztály

Dr. Simándi Péter Pál
Nekrológ

Hírek

A Siemens Mobility és prominens partnerei két áttörő kutatási 
projektet nyertek a Német Vasúti Közlekedési Kutatóközponttól 
(DZSF), melyek célja az automatizált vasúti közlekedés biztonsá-
gának tanulmányozása. A cél a regionális és a fő vonali teljesen 
automatizált vasúti közlekedés jóváhagyásához szükséges krité-
riumok meghatározása. A két projektet 1,7 millió euróval fogják 
finanszírozni, és az ütemterv szerint 30 hónapig fognak tartani.

„Ezekkel a kutatási projektekkel megerősítjük a digitalizálás és 
az önvezetés terén elért vezető szerepünket” –  mondta Gerhard 
Greiter, a Siemens Mobility északkelet-európai vezérigazgatója.

„Arra számítunk, hogy a vasúti automatizálás mind az uta-
sok, mind az üzemeltetők számára számos előnnyel jár majd. 
Legyen szó a pontosságról, a biztonságról vagy az energia-ha-
tékonyságról, az önvezető vonatok új szintre emelik a mobili-
tást. Jelenleg pontosan ezen dolgozunk.”

A tanulmányok az automatizálás legmagasabb szintjére 
fognak koncentrálni (GoA 3 és GoA 4 szintek), ami vezetővel 
vagy vezető nélkül közlekedő teljesen automatikus vonatokat 
jelent. A kutatás eredményei fontos lendületet fognak adni a 
vasutak további digitalizációjához. A várakozások szerint a 
mobilitás jövőjét az automatizált regionális és fő vonali vasúti 
közlekedés fogja formálni.

Az egyik projekt azt fogja vizsgálni, hogy milyen biztonsági 
követelményeknek kell megfelelniük a teljesen automatizált fő 
vonali vonatoknak. A cél annak biztosítása, hogy az automa-
tizált vonatok legalább olyan szintű biztonságot nyújtsanak, 
mint az ember által vezetett vonatok. A projektet a Siemens 
Mobility fogja vezetni, szoros együttműködésben partnereivel, 
a TU Berlinnel és a TÜV Rheinlanddal.

A második projektet a TU Berlin fogja vezetni, és a feladata 
az emberi és a gépi teljesítmény összehasonlítása lesz. A tanul-
mány a következő kérdésre keresi a választ: Mit kell tudnia egy 
automatizált rendszernek ahhoz, hogy megfeleljen a vonatve-
zető képességeinek? Ebben a projektben a German Aerospace 
Center, a DB Systemtechnik és a Siemens Mobility lesznek a 
partnerek.

Áttörő kutatás az automatizált 
közlekedésben

Elektrotechnika  2 0 2 0 / 1 2 5 4



mvm.hu

Energiát adunk

Magyarországon 
és azon túl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MVM_image_kreativ_mediapiac_210x297_0108_press.pdf   1   2021. 01. 08.   13:08:19



120 éves a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Az Egyesület hazánk egyik olyan nagy múltú szervezete, amely alapításától kezdve 120 igen viszontagságos 
évet élt át és élt túl. Nem törte meg a két világháború, a gazdasági válság, a forradalom, a rendszerváltás, 
átvészelte a nehéz éveket és kivirágzott a szebb időszakokban.  Az alapítók és vezetőik olyan nagyszerű 
tudós szakemberek, mérnökök, feltalálók, oktatók voltak, akik kiemelkedő szerepet játszottak nemcsak a 
hazai, hanem a világ mérnöki és tudományos fejlődésében is.

Köszönet és tisztelet illeti meg elődeinket, kitartó munkájukat és hitüket az egyesületben, az 
egyesületért. Tőlük tanulhattuk és kaptuk örökül, hogy jó ehhez a szakmai közösséghez tartozni, az 
elektrotechnikát szeretni, a tudományért tenni, barátságokat építeni és ápolni, egymásnak önzetlenül 
segíteni. Az ő emlékük legyen erős kapocs szakmai közösségünkben ma is! Örökségünk kötelez bennünket 
Őseink szándékának továbbvitelére, szándékaik, céljaik adaptálásával a mai kor igényeinek megfelelően.

Az Elektrotechnika 2020-as lapszámaiban cikkek, megemlékezések által szeretnénk az Egyesület gazdag 
múltját, a közös sikereket, értékeket, felhalmozott szaktudást felidézni. Emlékezzünk, ünnepeljünk 
együtt, boldog születésnapot MEE!  A MÚLT KÖTELEZ!

Tóth Péterné, Éva
  a Technikatörténeti Bizottság

elnöke
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