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A normálizzók uniós piacról történő fokoza-
tos kivonásának és az alternatívaként kínált 
energiatakarékos lámpákat érő kritikáknak 
köszönhetően a figyelem egyre inkább a 
LED-ek felé fordul. A szakma a LED-alapú 
fényforrásokat és lámpatesteket tekinti jö-
vő-biztos megoldásnak – az egyre fejlettebb 
technológiának köszönhetően a kisméretű, 
hagyományos megoldásokhoz képest 60-
80% energia-megtakarítást nyújtó termé-
kek a kül- és beltéri színes díszvilágítás után 
teret hódítanak immár a közvilágításban, az 
irodai- és az üzletvilágításban is.

A nagyteljesítményű ún. power LED-ek meg-
jelenésével az utolsó, eddig legkevésbé „LED-
esített” területre, az otthonokba is betört az új 
technológia. A késedelem oka, hogy a háztar-
tási alkalmazásra olyan fényforrásokat kellett 
kifejleszteni, melyek méretben, funkcióban a 
megszűnő izzólámpákat egy az egyben helyet-
tesítik – de ugyanakkor magas fényárammal 
rendelkeznek. Emellett fontos az új lámpák 
színhőmérséklete – a fehér színű LED-ek alap-
vetően hideg, kékes fényét az izzólámpák me-
leg fényéhez kellett hasonlatossá tenni, hogy 
azok az otthon hangulatát kellemessé tegyék.

Számos, elsősorban a halogén spotlámpák 
kiváltására alkalmas LED lámpák után a Phi-
lips ez év elején mutatta be a mindössze 

8W-ot fogyasztó, de megjelenésében, funkcionalitásában, fény-
erejében és színében a 40W-os izzólámpát kiváltó, első valódi LED 
„körtét”. Igazi áttörést sikerült néhány hónapja elérni, amikor is ki-
fejlesztette az első, már a 60 Watt teljesítményű izzólámpákat he-
lyettesíteni tudó fényforrását – és ezzel komoly alternatívát kínál a 
jövő évben tiltásra kerülő izzószálas lámpának.

A Philips MasterLED Glow 12W lámpa 806 lumen fényáramot állít 
elő (a 60W izzólámpa fényereje mindössze 710 lumen), kellemes, a nor-
málizzóhoz hasonló meleg-fehér fénye van, 80 feletti színvisszaadása 
valós, természetes színekben láttatja a megvilágított tárgyakat és hosz-
szú, 25.000 órás (átlagos használatban 20-25 év) átlagos élettartama 
alatt 80% energia-megtakarítást eredményez. Az energiatakarékos 
lámpákhoz képest a LED fényforrás előnye a hosszú élettartam mellett 
a veszélyes hulladék mentesség – a LED-ek nem tartalmaznak higanyt 
és egyéb, leselejtezésük után a környezetre ártalmas anyagokat.

A világújdonságnak számító lámpa ez év őszétől kapható a hazai 
boltokban, és bár ára a kompakt fénycsövekhez mérten is magas, 
hosszú élettartama gyorsan megtérülő termékké teszi elsősorban a 
sok órán keresztül működő szállodai, vendéglátó ipari alkalmazá-
sokban. Ezzel a termékkel a megszűnő izzólámpa alternatíváinak 
száma már háromra növekedett – az alkalmazástól és a felhaszná-
lók igényétől, preferenciájától függően a kompakt fénycsövek és az 
energiatakarékos halogén lámpák mellett most már teljes értékű, 
kompromisszummentes LED-es fényforrások is rendelkezésre állnak 
az izzólámpa kiváltására – mindössze egy egyszerű cserével.

Bővebb információ: Philips Magyarország Kft., 1/382-1852,
www.philips.hu, email: dl_marketing_lighting@philips.com

LED alternatívák az 
izzólámpák kiváltására

Philips Master LED 
Bulb 12W kikap-
csolt állapotban

Philips Master LED 
Bulb 12W bekap-
csolt állapotban
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Kedves Olvasóink!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

A közelmúlt erőpróbáló időszakán van túl az egyesület titkársá-
gának „maroknyi” csapata és az egyesület vezetése. Alig egy hóna-
pon belül két nagy esemény lebonyolítására került sor. A Siófokon 
szeptember 15-17. között megtartott 57. Vándorgyűlés Konferencia 
és Kiállítás, a MEE eddigi legnagyobb részvételt regisztráló vándor-
gyűlését, minden eddigi várakozást felülmúló érdeklődés kísérte. Jó 
két hétre rá, október 8-án a 110 éves jubileumi tudományos konfe-
renciára érkeztek a résztvevők a Magyar Tudományos Akadémiára, 
ahol a Díszterem adott méltóságteljes helyszint a visszatekintő és az 
előremutató gondolatoknak. 

A vándorgyűlésre való felkészülés több hónapos átgondolt fele-
lősségteljes szakmai és szervezői munkát rótt a szervező bizottság 
vezetőjére és az abban közreműködő tagokra, megtalálni a szak-
mailag legaktuálisabb témakört és ahhoz a legmegfelelőbb előadó-
kat. A szakmai kérdések mellett a szervezési feladatok előkészítése is 
párhuzamosan folyt.

Az idei vándorgyűlésen a figyelem középpontjában a minőség 
témakörét helyeztük. A minőségét, amely egyik kulcskérdése min-
den vállalkozás sikerének, és a fogyasztói elégedettségnek. „Minő-
ség a szolgáltatásban” központi témára felfűzött 60 előadásra  a 
túljelentkezés a jól kiválasztott témáknak, és a kiváló előadóknak 
volt köszönhető.

 A plenáris üléseken Magyarország legnagyobb energetikai társa-
ságainak vezetői a minőség kérdéskörének egy-egy oldalát mutat-
ták be és megismerhettük a szabályozó hatóság álláspontját is. 

A Kerekasztal beszélgetés témája: „A minőség ára”, izgalmas kér-
dések közös megválaszolására adott lehetőséget,  a beszélgetésben 
résztvevők különböző szemszögéből.

A Vándorgyűlés alatt két állásfoglalást is megfogalmaztak a MEE 
szakértői. Az egyik az ún. okos mérés hazai bevezetéséről, a másik 
pedig a LED a közvilágításban címmel jelent meg. Mindkettő olvas-
ható a lapban. 

A MEE kommunikációs tervében évek óta cél, hogy a döntéshozók 
figyelmét felhívni a szakembereink tudására, hogy véleményüket  

vegyék igénybe a döntéseik kialakításánál. A MEE feladatának 
tekinti, hogy szaktudásával támogassa egy jól átgondolt, szakmai 
alapokon nyugvó, nemzetgazdasági érdekeket előtérbe helyező 
energiastratégia megalkotását. 

Célunkat részben már elértük, hiszen meghívásunkra a Ván-
dorgyűlésünkön részt vett Bencsik János, az NGM energiaügyi és 
otthonteremtési államtitkára, aki elmondta hogy a konferencia és 
kiállítás jó alkalmat teremtett a kormányzat energiapolitikai ter-
veinek ismertetésére a szakma képviselői számára, különös hang-
súllyal a megújuló energia alkalmazhatóságára. Ez utóbbi az Új 
Széchenyi Terv vitairat megvalósításában is alapvető fontosságú 
lesz, egyszerre érvényesítve az energia-megtakarítás és munkahely-
teremtés szempontjait, valamint az ország energiafüggőségének 
csökkentését. Előadása után a plenáris ülés több szakmai előadását 
meghallgatta, és kijelentette, hogy számít az Egyesület szakértőinek 
közreműködésére. 

Az egyesület tagjai között a szakma legkiválóbbjait tudhatjuk, 
akik hűen az alapító elődök megfogalmazott elkötelezettségéhez, 
ma is, a fejlődést és a közjót kívánják szolgálni. Legyen szó az ener-
getika bármely területéről, energiáról, megújuló energiaforrásokról, 
világítástechnikáról, vagy az energiatakarékos megoldásokról.

Napjainkban már egyre többet hallani arról, hogy a fosszilis alapú 
energiahordozók kora lassan lejár, ezért újabb energiaforrások után 
kell nézni. Erre sürgetnek bennünket az ezeket még szállítani képes 
kitermelők folyamatos áremelései, és a tőlük való függőségünk mi-
előbbi feloldása,  a biztonságosabb energiellátás lehetőségének 
megteremtése is. Különböző megoldások vannak kialakulóban ezek 
rendszerbe állításának ismertetésére kértünk fel előadókat, egyete-
mi tanárokat, kutatókat, az állami vezetők szakirányú képviselőit, és 
az ilyen technológiát már a gyakorlatban is alkalmazó szakembere-
ket. Ezeket az előadásokat is hallhatták a konferencia résztvevői.

Az a tény, hogy az energiával egyre takarékosabban kell gaz-
dálkodni, ezért fontos olyan üzemmódokat találnunk, amelyek vi-
szonylag egyenletes és alacsony teljesítmény-felvételt eredményez-
nek. Ezért az e téren való szemléletváltás kulcskérdés lesz a célok 
megvalósításában – amelynek végbe kell mennie a szakmában, de 
a társadalom egészében is. Az Egyesület, az egész országot lefedő 
szervezetével kívánja segíteni a szakmai alapokra helyezett energia 
tudatos gondolkodás társadalmi szintű terjedését.

 Az Egyesület 110 éves jubileuma alkalmából a Magyar Tudo-
mányos Akadémián megrendezett ünnepi konferencia a „Szakmai 
szervezetek szerepvállalása a Nemzeti Energiastratégiában” címmel 
került megrendezésre, amely a múlt alapjain a jelen feladataiban  
való szerepvállalást kívánta megfogalmazni. Segíteni kívánja a 
Nemzeti Energiastratégia kidolgozását és a későbbiekben annak 
megvalósítását. 

Bár túl vagyunk e két meghatározó eseményen, de még sok fel-
adat vár ránk ebben az évben, amelyről olvashatnak lapunk követ-
kező számaiban.

Tóth Péterné
főszerkesztő
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ENERGETIKA

Az energiatárolás fontossága
– a megújuló energiák gyorsabb 

elterjedése szempontjából

Ma már jóformán minden nap arról hallunk és olvasunk, hogy 
milyen fontos kérdéssé vált:

az • energia (hő- és villamos) előállítása – miből, hogyan, meny-
nyiért és mennyire szennyezi a környezetet már a kitermelés 
során pl.: a tenger alatti csővezeték törése, és a felhasználás 
területén pl.: az üvegházhatású gázok kibocsátása során
a • megtermelt hő- és villamos energiát mennyire hatéko-
nyan – gazdaságosan tudjuk felhasználni?
a fogyó és egyre dráguló hagyományos energiahordozókat • 
hogyan – milyen ütemben tudják pótolni, kiváltani a meg-
újuló energiaforrások
Magyarország földrajzi adottságai és a részben elhibázott • 
politikai döntés miatt nagyon csekély a vízenergia haszno-
sítása és nincs szivattyús energiatározónk (SZET), várható-
an a közeljövőben nem is fog épülni. Ez azt jelenti, hogy 
nincs kiegyenlítő energiaforrásunk, ami a változó teljesít-
ményű (szél és nap) megújulókhoz feltétlenül szükséges.

Hogyan lehet viszonylag rövid távon ezt a problémát feloldani?
A megújuló energiaforrások használata – a másutt is rész-
ben meglévő akadályok ellenére -  rendkívül nagymérték-
ben terjed az egész világon. Sok pénzt és munkát fektetnek 
az új és újabb gépek, módszerek kutatására és fejlesztésére. 
Új iparágak alakultak és alakulnak világszerte, új munka-
helyeket is teremtve és szolgálva környezetünk védelmét. 
Terjedelmi korlátok miatt ezek részletesebb elemzésére 
most nincs mód, de hazánk helyzetét és a megújulókkal 
kapcsolatos álláspontok bemutatását – kritikáját – meg kell 
fogalmaznunk ahhoz, hogy 
változzon a jelenleg még sok 
helyen uralkodó szemlélet.

Hazánk energetikai helyzete 
pár mondatban
1. Fogyasztási igényeinkhez 

viszonyítva nagyon kevés a 
hazai fosszilis energiahor-
dozó készletünk. Nagy az 
importfüggőségünk és en-
nek kapcsán az ellátás több 
kockázatot és egyre maga-
sabb árakat jelent.

2. Ma már kimondható, hogy elhibázott volt az 1995. év végi 
villamos energetikai privatizáció, különösen az elosztó há-
lózatok területén. Aránytalanul magas a fogyasztói kWh 
ára és aránytalanul magas a hálózatokat üzemeltető külföl-
di tulajdonban lévő cégek nyeresége, melynek nagy része 
nem itthon hasznosul.

3. Megkérdőjelezhető az áramkereskedő cégek nagy számá-
nak és profi tjának szükségessége is.

4. A megújuló energiaforrások tekintetében viszont – többek 
szerint – nagyhatalom vagyunk, de kihasználtságuk terüle-
tén hátul kullogunk.

5. Rendkívül nagy hiba volt EGY MÉRLEGKÖR-be sorolni a 
megújulókat és a földgázt fölhasználó gázturbinás – gáz-
motoros erőműveket. 

 Ennek kapcsán a Kötelező Átvételi Támogatás (KÁT) vi-
szonylag nagy költségeit még a szakmailag hozzáértők, 
de a megújulókat ellenző lobbihoz tartozók is a megújulók 
terhére írták, és következésképpen a megújulókat okolták 
az áramár emelkedéséért. Ezzel eredményes, de hamis pro-
pagandát terjesztettek.

A megújulók terjedését akadályozó tényezők helyzetét jól 
tükrözte a 2010. július 8-án Budapesten tartott Szélenergia 
Konferencia.

Meeting the climate and energy challenges: 
barriers to wind development in Hungary

Összejövetel – tárgyalás a klíma és az energetikai
 kihívások témakörében: a szélenergia 

fejlődésének akadályai Magyarországon
(a konferencia címe kicsit bővített, szabad fordításban)

A konferenciát az EWEA = Európai Szélenergia Társaság 
koordinálta és a Magyar Szélenergia Társaság szervezte. 
A téma iránt részletesen érdeklődőknek ajánlom az előadá-
sok áttekintését a szervező honlapján.

Fentiekre jó megoldást kínál a magas hatásfokú és gyors 
reagálású energiatárolók beépítése a szél- és naperőmű-
vek mellé vagy a fogyasztókhoz közel, amellyel minőségibb 
áramszolgáltatás is biztosítható.

Jelen cikk szerzője 2008. júniusában a MAVIR megren-
delésére készített egy átfogó tanulmányt, melyben 16 
féle energiatárolási rendszert ismertetett. Az alábbiakban 
ezek közül a célnak legjobban megfelelő Vanáduim Redox 
Battery (VRB) elektrokémiai energiatárolási rendszert is-
mertetjük.

Vanádium. A periódusos rendszer 23. eleme ezüstös átme-
neti fém, melynek vegyértékű elektronjai több elektronhéjon 
helyezkednek el. Normál esetben a vanádium atomban 23 
proton, 23 elektron és 28 neutron van.

A cikk a magyar villamos energia rendszer jelenlegi 
helyzetével foglalkozik kihangsúlyozva a kiegyenlítő 
energiák hiányát. A cikk második részében a szerző 
megoldást is ad részletesen bemutatva a Vanádium 
Redox Akkumulátor rendszert.

The article deals with the present Hungarian electric ener-
gy system emphasizing the lack of the equalizing energy. In 
the second part the author draws solutions giving detailed 
description of the Vanadium Redox Battery system.

Kulcsszavak: energiatakarékosság, energia-tárolás, 
    kiegyenlítő energia

1. ábra  A periódusos rendszer és a vanádium atomjának szerkezete
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Kisütési folyamat
A protonok a membránon keresztül visszakerülnek, és moz-
gásuk kis változást okoz a töltési állapotban, amit a vanádium 
elektronhéjain lévő elektronok mozgása kompenzál, és ezt az 
elektronmozgást fogjuk fel egyenáramként.

Tehát töltésnél elektronok áramlanak az akkuba és a proto-
nok áramlása egyenlít, kisütésnél a protonok visszaáramlása 
elektronokat juttat a hálózatba.

A fenti – talán egyszerűnek tűnő – folyamatot a komplett 
ipari termék megjelenéséhez több mint 40 szabadalom fel-
használásával sikerült megvalósítani. Kanadában – Vancou-
verben –  a labor- és kisüzemi gyártások után 2006-2007-
ben a VRB Power System Incorporated cég egy nagy gyárat 
épített a sorozatgyártás beindítására. (A cikk szerzője 2007 
májusában a vancouveri hidrogén világkonferencián ismer-
kedett meg ezzel a megoldással.)

Japánt és Ausztráliát kivéve ez a cég rendelkezett a vonat-
kozó szabadalmak egész világra kiterjedő hasznosítási jogá-
val. 2007. év végén alakult meg a VRB East Europe komárnói 
bejegyzésű szlovák és magyar tulajdonú képviseleti cég.

2008-ban a régióban több ajánlatot is adtunk, de az akkor 
elkezdődött pénzügyi világválság a fiatal és sok hitellel ren-
delkező vancouveri anyacéget csődbe sodorta, és 2009 janu-
árjában a kínai Prudent Energy vásárolta fel, azóta Kínában 
folytatódik a gyártás.

A fenti ábrákon a szélerőmű(vek) ingadozó teljesítményé-
nek VRB energiatároló alkalmazásával történő kisimítását 
mutatjuk be, ezzel könnyebbé válik a hálózatra kapcsolás 
engedélyezése és annak biztosítása, hogy ha a hálózatnak 
nem kell a szélenergia, de fúj a szél, akkor nem kell leállítani 
a termelést, hanem be lehet tárolni az energiát, és például 
csúcsigény esetén jobb áron lehet értékesíteni.

A 4. a ábra egy 5 kW teljesítményű 1 1/2 – 2 órás tárolási 
időtartamú konténeres változatot mutat be, a 4. b ábra pedig 
egy komplett rendszert, ami természetesen nem csak off shore 
szélparkokhoz alkalmazható.

Az energiatárolás a vanádium különböző ionos formáinak 
redukálásán és oxidálásán alapul. A vanádium részecskéket 
hígított kénsavban feloldva azok az elektronok befogadására 
és leadására képesek.

A VRB-ESS rendszer a fenti ábrák alapján is látható 3 főbb 
elemből épül fel, és tartozik még hozzá egy komplett irányí-
tástechnikai rendszer.
1. Az egésznek a lelke a PEM (Proton Cserélős Membrán) 

reverzibilis tüzelőanyag-cella köteg(ek)
2. A vanádium részecskéket tartalmazó kénsavas folyadék képezi 

az elektrolitot mind pozitív, 
mind negatív oldalon

3. Két keringtető szivattyú 
hajtja át az elektrolitot a tü-
zelőanyag-cella kötegeken.

Töltési folyamat
Az egyenáram elektronokat 
juttat a vanádium elektron-
héjaira, az extra elektronok a 
vízből és a savból protonokat 
(hidrogénatomokat) hajtanak 
a membránon keresztül az ala-
csonyabb feszültségű oldalra.
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2. ábra  A VRB-rendszer felépítése és a töltés - kisütés vázlata

3. ábra  Két valós és mért példa az egyedi és a több gépből álló szélpark változó teljesítményének kisimítására
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Mit tud ez a VRB-rendszer? (Csak a legfontosabbakat soroljuk fel)

1. Teljesítmény 5kW-tól 10 MW-ig a tüzelőanyag-cella köte-
gek többszörözésével lehetséges

2. Egy adott teljesítmény betárolásának időtartama 2 órától 
24 óráig (de ennél hosszabb időtartam is megoldható) az 
elektrolit mennyiségének növelésével lehetséges.

3. A tárolás hatásfoka vezetéktől vezetékig 70-75%, önkisü-
lése gyakorlatilag 0. 

Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem kancellárja, a Kassai Műsza-
ki Egyetem Tudományos Tanácsa Ünnepi Kibővített ülésén 2010. 
szeptember 14-én „Doctor Honoris Causa” kitüntető címet vehe-
tett át az egyetem rektorától, Dr. Anton Čižmar professzortól.
A Tudományos Tanács ülésen a Kassai és az Óbudai Egyetem 

vezetőin kívül a szlovák felsőoktatás reprezentáns intézménye-
inek rektorai, Szerencsés János, a Magyar Köztársaság kassai 
főkonzulja, valamint Dr. Dobróka Mihály professzor, a Miskolci 
Egyetem rektorhelyettese is megjelent.
A díszdoktorrá avatásra a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
kezdeményezésére, az egyetem Tudományos Tanácsa javaslatára 
került sor Gáti József kiemelkedő szakmai munkája, a két intézmény 
közötti tudományos együttműködés elősegítése, nemzetközi konfe-
renciák szervezése terén végzett munkássága, egyetemdiplomáciai 
tevékenysége elismeréseként.

Forrás: Sajtóközlemény

4. Élettartama a szivattyúk esetében 5-7 év, a tüzelőanyag-
cella kötegeké használati ciklusszámtól függően 12-15 év, 
az elektrolité végtelen, az ugyanis soha nem használódik el. 
Ez annyit jelent, hogy szivattyú és tüzelőanyag-cella köteg 
cserével akár 50 évre is tervezhető a rendszer élettartama.

5. Rendkívül gyors a reagálási ideje – egy msec alatt –, így 
szükségáramforrásként is használható.

6. Mind wattos, mind meddő var-os teljesítményt tud visz-
szaadni a hálózatba.

7. Környezetbarát megoldás 10-40 °C-on üzemel.
8. Alkalmazásával ki lehet simítani a szél- és naperőművek 

teljesítményingadozását, megkönnyítve ezzel a hálózatra 
kapcsolásuk engedélyezését

9. Az elosztó hálózatok feszültség- és frekvenciastabilitását 
könnyű ezzel biztosítani, és így a fogyasztók részére mi-
nőségi energiaszolgáltatást biztosíthatunk.

10. Fogyasztói igény növekedése esetén hálózatbővítés is 
megtakarítható.

11. Szigetüzemű szél- és napcellás egységeknél általa folya-
matos energiaszolgáltatás lehetséges.

12. A beruházás megtérülési ideje alkalmazási céltól, körül-
ményektől függően 2-9 év között változhat, ami az ener-
giaiparban rendkívül jónak mondható.

4.b ábra  Integrált tárolás, meddő teljesítmény szolgáltatással 
nagy off shore szélfarnokhoz

4.a ábra  5kw-os konténeres megoldás

Balogh Ernő
energetikai szakértő
b31@t-online.hu
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A cikk szerzője (34 évet) helyszíni főmérnökként  különféle ha-
zai és export erőművek építésében vett részt, ezek közül a legki-
emelkedőbb a Paksi Atomerőmű, melynél az építés kezdetétől 
a második blokk üzembe helyezéséig irányította a munkát. 
Külföldi világcég Magyarországi képviselője 2001-ig. Jelenleg 
a hidrogéngazdaság és a megújuló energiák használatának 
kérdéseivel foglalkozik.

Flow
cell
array

Integrated Storage and VAR Solution for large off shore wind farms

AC supply cable

AC 
supply

Offshore generators

Offshore PFC
This is a cost effective way to implement

Onshore to offshore 
cable

Power converter 
already needed for grid 
code to supply MVArs.
Power converter to 
supply Grid MVArs can 
be used to also supply 
dynamic grid power by 
adding flow cells.

Díszdoktor avatás



A hőszivattyúk gazdaságos 
alkalmazásának helyzete1

„… folyton szem előtt tartom, hogy hazámnak 
és az emberiségnek használnom kell.”

Tessedik Sámuel (1742-1820)

Bevezetés

A műszaki fejlődés lehetővé tette, hogy az ember a növekvő 
komfortigényét egyre tökéletesebben kielégíthesse. A jobb 
életminőséghez, a jobb munkakörülményekhez nemcsak 
a téli, hanem a nyári hőkomfort is szükségessé vált. Az 
ASHRAE 55-81 (1981) szabvány szerint: „… a kellemes hőérzet 
az a tudati állapot, amely a termikus környezettel kapcsolatos 
elégedettséget fejez ki…” és egy dr. Bánhidi László professzor 
emeritustól származó gondolat: „az emberek közérzete a 
hőérzetük (fűtés-hűtés) alapján alakul ki”. 

Az energiaárak piaci emelkedésével egyre inkább előtérbe 
kerül az energiatakarékosság, illetve az üzemeltetési költség 
csökkentésére irányuló törekvés. Ez lakóépületeknél elsősor-
ban a fűtési megoldás és a hőtermelő kiválasztásában jelent 
elméleti és gyakorlati feladatot (1. ábra).

Amikor a hőszivattyú hőt termel (pl. térfűtésre vagy vízme-
legítésre) fűtő üzemmódban, amikor hőt von el (pl. helyiség-
hűtésre), akkor pedig hűtő üzemmódban üzemel. Jelenleg a 
hőszivattyúk leginkább elterjedt típusa a gőznemű2 munka-
közeges, villamos motorral hajtott kompresszoros változat, 
amelynek rendszerbe helyezett elvi rajza az 2. ábrán látható.

A hőszivattyúzás világszerte elismerten energetikailag a leg-
hatékonyabb fűtési-hűtési technológia, így az energiatakaré-
kosság, a globális CO2-kibocsátás és a helyi (lokális) egészségre 
káros légszennyezés csökkentésének egyik kulcseleme.

Nemzetközi kitekintés, a hőszivattyú statisztika szerepe

Ma az Egyesült Államok a legnagyobb hőszivattyú piac a világon 
60 000 hőszivattyús rendszer évenkénti üzembe helyezésével. 
Európában Svédország az első. Egységes statisztikai adatok gyűj-
tésére is használható Svédország 1993-2008 közötti hőszivattyú 
statisztikája (2. ábra).

Az Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) a következő kérdést 
tette fel a hőszivattyúk elterjesztésének hasznáról: Mekkora ÜHG3 
emissziócsökkenés lenne elérhető, ha Európa összes új és felújí-
tott egylakásos családi házát hőszivattyúkkal szerelnénk fel 2008-
tól 2020-ig? Az eredmény: a hőszivattyúk széles körű felszerelése 
2020-ig közel 70 millió installált hőszivattyút jelentene. 

Az összes felszerelt egység az EU ÜHG-csökkentési céljához 

1. ábra  Különböző fűtési megoldások éves 
üzemeltetési költsége (€) Ausztriában Forrás: IDM cég

2. ábra  Hőszivattyús rendszerű energiahatékonyság-növelés
Handbauer Magdolna grafikus alkotása

1  A szerzőnek a Magyar Elektrotechnikai Egyesület „Villamosság és energia a 
mezőgazdaságban” munkabizottságának ülésén (2010. június 8-án, Budapest 
VII., Madách Imre út 5.; levezető elnök: dr. Sibalszky Zoltán úr, a MUBI vezető-
je) elhangzott azonos című előadásának (http://www.mee.hu/node/8619) a 
szerző által szerkesztett változata folyóiratunk részére.

2 Gőz esetén a munkaközeg a körfolyamat egyes fázisaiban váltakozva légne-
mű és folyadék-halmazállapotban kering a vezetékekben.

3  ÜHG: üvegházhatást okozó gázok (vízgőz, szén-dioxid, metán, nitrogén-dioxid, 
fl uort tartalmazó gázok).

Elektrotechnika  2 0 1 0 / 1 0 8

A hőszivattyú jellemzője: az üzemeltetésére illetve a működésére 
bevezetett villamos energiát 
– megújuló energia felhasználásával – megtöbbszörözi, napjaink-
ban 3–6-szorosára. 
A hőszivattyús rendszerek jól alkalmazhatók önkormányzati léte-
sítményekhez, uszodákhoz, fürdőkhöz, középületekhez, lakó- vagy 
más szállásépületekhez, ipari és mezőgazdasági épületekhez: nö-
vényházakhoz, állattartási épületekhez; öntözővíz-temperáláshoz; 
szárí tás hoz, élelmiszeripari célokra, távfűtésre és távhűtésre egyaránt. 
A hőszivattyús technika a különböző fűtési megoldások között a 
kiemelkedő minőségi előnyei (energiahatékonyság, károsanyag-
kibocsátás, hőkomfort) miatt megérdemli, hogy az elkövetkező 
években hazánkban is elterjedjen.

Main feature of a heat pump is: It multiplies the electric energy con-
sumed for its operation – with the help of renewable energy – nowa-
days by a factor of 3 – 6. 
Heat pump systems can be optimally applied in municipal facilities, 
swimming pools, baths, communal buildings, residential or other liv-
ing quarters, industrial and agricultural facilities: Greenhouses, build-
ings of the animal husbandry; for tempering watering; drying, food 
industry purposes, for district heating and cooling as well. 
Because of its valuable qualitative benefi ts (energy saving, low emis-
sion of pollutants, thermal comfort) among the diff erent heating so-
lutions the heat pump technology is predestined to become a widely 
used method in Hungary within a few years.

Kulcsszavak:  hőszivattyú, megújuló energia, fűtés, energiamérleg, 
 villamosenergia-hasznosítás, költség-haszon elemzés, 
 beruházás megtérülés, nemzetközi összehasonlítás, 
 területi jellegzetességek.
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3. ábra  Hőszivattyú statisztika                                               Forrás: Svéd Hőszivattyú Társaság (SVEP)

Magyarországon jelenleg η=ηerőmű×ηhálózat=
0,35×0,9=31,5%, vagyis SPF > 3,2 szükséges 
(a hőszivattyúzási technológiától függetlenül).4

Nemcsak Magyarországon, hanem eu-
rópai uniós, sőt világszinten szükség lenne 
hőszivattyús fogyasztói tarifa bevezetésére. 
A technika mai szintjén nyomás- és hő-
mérséklet-érzékelőket lehetne a hőszivaty-
tyús rendszer megfelelő helyeire beépíteni 
évenkénti mérés, leolvasás, a fogyasztás el-
számolásának céljából. A számítás az éves 
mért adatok alapján elvégezhető: a hőszi-
vattyús rendszer hőleadása osztva a hő-
szivattyú által felvett villamos energiával. 
A szezonálisteljesítmény-tényező (rövidítve 
SPF) értékek függvényében osztályozható 

az engedményes tarifa. Összehasonlításra valós alapot csak az 
SPF értékek adnak, hiszen pl. fűtés közben a pillanatnyi teljesít-
mény-sokszorozási tényező5  (rövidítve COP) [kW/kW]-értékek 
a puffertartály, a talaj és a fűtési előremenő víz hőmérsékleté-
től függően változhatnak. Ha a kialakított hőszivattyús tarifa 
kisebb lenne a villamos energia jelenlegi tarifájánál, akkor 
a fogyasztók bejelentenék nemcsak az új, hanem minden 
meglévő megújulóenergia-felhasználású hőszivattyús 
rendszerüket, mert ez az elszámolási forma anyagilag ked-
vezőbb lenne számukra. 

Az alkalmazás indoklása

Uniós összehasonlításban Magyarországon a villanyáram 
évek óta drágának számít (ez az, ami sajnos rontja a ha-
zai vállalkozások versenyképességét), ellenben a földgáz 
átlagos ára még mindig olcsónak számít (politikai okból). 
Várhatóan a földgáz és a villamos áram ára egymáshoz 
egyre közelebb kerül. Ennek oka, hogy a földgázszállítás 
monopolhelyzetben van, az áramszolgáltatás viszont már 
tőzsdei versenyre kényszerült. Mivel a lehetséges vásárlók 
többsége elsősorban gazdasági szempontból ítéli meg 
a hőszivattyút, ezért a használati és környezeti előnyö-
kön túl be kell bizonyítani számára a gazdaságosságot, 
az esetleges többlet beruházási költségek megtérülését. 
Magyarországon napjainkban családi házaknál a szondás 
földhőszivattyús rendszer beruházási költsége nagyobb, 
mint a széleskörűen elterjedt földgázfűtésé. Családi házak-
nál a megtérülési idő a jelenlegi árak alapján beruházási 
támogatás nélkül a meglévő fűtési rendszer átalakításával 
5-8 év, új építés esetén 3-6 év. Ezek tájékoztató jellegű ér-
tékek. A megtérülési idő minden hőszivattyús rendszernél 
más és más, ezért egyedileg minden konkrét esetre ki kell 
számolni. Hangsúlyozom, hogy amennyiben a rendszerek 
megtérüléséről beszélünk, külön kell választanunk az újon-
nan épülő és az átalakításra, fűtéskorszerűsítésre szoruló 
épületeket, ezen kívül külön kell vizsgálni a családi lakó-
házakat a nagyobb rendszerektől. A hosszú élettartam (kb. 
30 év) és a kisebb üzemeltetési költség miatt a beruházási 
többletköltség a berendezés működési ideje alatt többszö-
rösen megtérül szakszerű tervezés-kivitelezés és üzemelte-

2012-ben 20,5%-kal, 2020-ban pedig 21,5%-kal járulna hozzá. 
2020-ban a hőszivattyúk megújuló energiából több mint 770 
TWh-t termelnének. Ez az EU céljának kb. 30%-a.  Primer energiá-
ból a hőszivattyúk több mint 900 TWh-t takarítanának meg.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy 
Agency: IEA) irányelvek 1974 óta érvényesek az országok 
energiastatisztikájának készítésére. A magyarországi 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tevékenységét statisz-
tikai törvény szabja meg. A KSH az energetikai részt át-
ruházta az energetikáért felelős minisztériumnak. Felelős 
döntéshozóink a statisztikai adatok figyelembevételével 
döntenek. Országunk adottságai, nevezetesen Magyaror-
szág napenergia és földenergia potenciálja, valamint magas 
színvonalú szellemi tőkéje kedvez a megújuló energiát hasz-
nosító innovatív hőszivattyús technológia elterjesztésének, 
és hatékonyan hozzájárulhat Magyarország nemzetközi kö-
telezettségeinek eléréséhez, ha a hőszivattyúzás jogszabály-
ba foglalt módon statisztikailag is kimutathatóvá válhatna. 
Az energetikai felhasználás ésszerűségében legfejlettebb 
országokban a hőszivattyú vagy már elfoglalta, vagy már 
nálunk korábban megkezdte elfoglalni az energetikai be-
rendezések közötti előkelő helyét. A kb. 80%-os importot 
jelentő földgáz nemzetgazdaságilag túl értékes primerener-
gia-hordozó ahhoz, hogy elavult vízmelegítőkben vagy ka-
zánokban 30-65 °C hőmérséklet-tartományban hőtermelés 
céljából eltüzeljük.

2013-tól a hőszivattyús rendszerek megújuló energia felhasz-
nálásának elszámolása a 2008. év végén kiadott EU-irányelv az ún. 
RES (megújuló energia) direktíva VII. melléklete b) része szerint:

ERES = Qhasznos × (1 - 1/SPF)

ahol: 

Qhasznos: a hőszivattyúból származó teljes becsült hasznos 
hőenergia. Csak az SPF  > 1,15 (1/η) hőszivattyúk ve-
hetők figyelembe;

SPF:  a becsült átlagos szezonálisteljesítmény-faktor (angol 
nyelven: Seasonal Performance Factor [kWh/kWh]);

η:  a teljes (bruttó) villamosenergia-termelés és a vil-
lamosenergia-termeléshez felhasznált elsődleges 
(primer) energia aránya. Az EUROSTAT (Statistical 
Office of the European Communities: az Európai Kö-
zösségek Statisztikai Hivatala) adatai alapján megál-
lapított EU átlaggal kell kiszámolni. 

A Bizottság a számítás bevezetéséig még iránymutatásokat 
készít, hogy a tagállamok megbecsülhessék Qhasznos és SPF ér-
tékeit különböző hőszivattyúzási technológiák esetében. 

4 Forrás:  Dr. Stróbl Alajos „A hőszivattyú használatának műszaki és gazdasági 
lehetőségei, feltételei” című vetítettképes előadása. MTA Budapest, 2009. 
november 25. 

5 A COP (Coefficient of Performance) magyar elnevezése ún „teljesítmény-sokszo-
rozási tényező”: prof. dr. Jászay Tamás okl. gépészmérnök, professzor emeritus, a 
műszaki tudományok kandidátusa javaslata alapján (lásd Irodalom, p. 11.).



tés esetén. 
A hőszivattyús rend-

szerek gazdaságossá-
gát alapjaiban meg-
határozza az adott 
rendszerrel elérhető 
szezonálisteljesítmény-
tényező (SPF) értéké-
nek alakulása. A földhő-
forrású zárt hurkos, ún. 
földszondás korszerű 
hőszivattyús rendsze-
reket sugárzó fűtésnél 
ill. hűtésnél jelenleg 
SPF = 4,5 értékre cél-
szerű tervezni. Ennek 
az értéknek a megvaló-
sulása azonban számos 
tényező függvénye, 
mert pl. az üzemeltetés 
is jelentős odafigyelést 
igényel. Az egyre kor-
szerűbb automatikák 
beépítésével csökken a beavatkozás lehetősé-
ge, és így csökken a negatív tényezők szerepe 
is. Az említett érték a vezérelt és a nappali áram 
70/30 arányú igénybevétele segítségével 45%-
50% megtakarítást hozott a megrendelőnek.

Hangsúlyozni kell, hogy a megfelelő minő-
ségű hőszivattyú csak szükséges, de nem elég-
séges feltétel ahhoz, hogy a kivitelezett hőszi-
vattyús rendszer SPF értéke is elvárható értékű 
legyen! A villamos hőszivattyú alkalmazásának 
környezetvédelmi, energetikai és gazdaságos-
sági indokoltsági tartománya, valamint a hasz-
nos hőtermelésre vetített CO2-kibocsátás és az 
SPF kapcsolata látható a 4. ábrán.

Eredmények és feladatok

A hőszivattyúzásnak a helyi magyarországi viszonyokra 
alakítása – elegendő tapasztalat hiányában – még kezdeti 
állapotban van. A fejlett országok technológiájának hazai 
másolása önmagában nem biztosítja a hatásos működést. 
Ennek oka, hogy eltérőek pl. a meteorológiai, hidrológiai, 
geológiai viszonyaink, lakóépületeink hőszigetelése, fűtése. 
A hazai viszonyokra méretezett rendszerek kifejlesztésével 
térségünkben piaci lehetőség nyílik határainkon kívül is ver-
senyképes technológiákat kialakítani 6. Heller Lászlóra utal-
va, a magyar szakma történelmileg is megalapozott. Nem-
zetközileg jelentős fejlesztési eredmények is vannak. Pl. egy 
budapesti 256 lakásos panelház hőszivattyús hőellátása7, és 
a Vaporline® GBI(x)-HACW hőszivattyúcsalád kifejlesztése. 

A Geowatt Kft. által kifejlesztett, növelt hőmérsékletű hőszi-
vattyú-család esetében az elérhető fűtővíz-hőmérséklet 62 °C, 
a várható SPF = 5,2.  9 kW-tól 96 kW-ig tízféle teljesítményre 
és különböző felhasználói igényre: fűtés; fűtés és passzív hűtés; 
fűtés és előnykapcsolással hmv-készítés; fűtés és aktív hűtés, 
valamint elsődleges hmv-hőcserélő angolul „desuperheater”, 
valamint a különféle hőhordozókra (földhő, felszíni víz, levegő, 
hulladékhő) kifejlesztett hőszivattyúcsalád egyik tagjának a 
beépítés helyén készített fotóját láthatjuk az 5. ábrán.

A 13 kW teljesítményű kísérleti példány Bukarestben jól 
üzemelt, és a CONSTRUMA 2010. 29. nemzetközi építőipari 
szakkiállításon a magyar termék piaci bemutatása is sikeres 
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4. ábra  Villamos hőszivattyú alkalmazásának környezetvédelmi, energetikai és gazdaságossági 
                  indokoltsági tartománya               Lásd Irodalom, p. 206.

5. ábra  A Vaporline® GBI13-HACW (B/W) hőszivattyú bukaresti beépítése
(A 180 m2-es családi ház homlokzata és hőközpontja; a rendszerhez 3 db 
100 m hosszú, U-hurkos földszonda csatlakozik).    Forrás: GEOWATT Kft.

6. ábra  Országunkban még ún. „fehér folt” a növényházak meleg 
vizes fűtése/hűtése - vagy légfűtése/léghűtése hőszivattyúval

Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy?

6 A szakmai műhelyekben széles körben ismert ún. „Heller-program – válasz a 
környezetvédelem és a munkanélküliség gondjaira” című javaslat, amelynek 
lényege, hogy hosszú távon a földgáztüzelésű kazánokat és vízmelegítő boj-
lereket, valamint a villanybojlereket, továbbá az ún. „energiafaló légkondikat” 
váltsa fel a tömegigényeket kielégítő, különböző kivitelű és üzemmódú első-
sorban a földhőforrású (geotermikus) hőszivattyú. Ezeket Magyarországon kell 
gyártani, magyar munkaerővel kell a konkrét helyszínekre betervezni, telepíte-
ni, szervizelni, hazánkban és a terméket, a szolgáltatást, valamint a technológi-
át exportálni elsősorban Közép-Kelet-Európában.

7 A Magyar Mérnöki Kamara hivatalos lapja a Mérnök Újság XVII. évf. 2010. júli-
us – augusztus száma (28 – 29 old.) szakcikkben beszámolt a Bp. XIII, Hun utca 
1 – 15. szám alatti lakóépület távfűtésről történő leválásáról.

volt. A fejlesztéstől azt reméljük, hogy ezzel a nemzetközi pi-
acon is versenyképes új magyar termékcsalád készülhet el, 
amely alkalmazható új önkormányzati, „kis rezsijű” bérlaká-
sok, ill. lakóépületek, középületek és növényházak fűtésére/
hűtésére is (6. ábra).
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Az energetikával kapcsolatos gondolataim

Egy fejlett ország energiapolitikájából vettem egy tanulságos 
példát, amelyet Somogyi Norbert úr, a párizsi tudományos és 
technológiai ún. TéT-attasé tett nyilvánossá.8

„Amennyiben a francia kormány két év múlva jóváhagyja az 
Astrid-programot, 2017-ben megkezdődhet a reaktor építése, amit 
2020-ra üzembe is szándékoznak állítani, 600 MW teljesítmény-
nyel. Ha az eredmények a várakozások szerint alakulnak, e reak-
torra alapozva 2040 körül szeretne Franciaország megjelenni a 
reaktorpiacon egy 1000–1500 MW közötti teljesítményű negyedik 
generációs reaktorral. Kérdés, mi lenne a helyzet akkor, ha a kilenc-
venes évek elején – belpolitikai megfontolásból – nem állítják le a 
Superphénix-programot, és nem bontják el költséget nem sajnálva? 
A Superphénix ugyanis a Phénix-reaktor eredményeit felhasználva 
az első, valóban ipari méretekben termelő, negyedik generációs re-
aktor lett volna, és az eredeti tervek szerint már régen termelne.” 

Kedvezőnek tartanám nemzetünk érdekében a dunai víz-
lépcsőre ehhez hasonlóan egy átgondolt új döntést hozni. 
Platón (i.e. 427–347) athéni filozófus mondta: „A valóságot az 
elme teremti. Megváltoztathatjuk a valóságot, ha megváltoz-
tatjuk hozzáállásunkat.”

A nap-, a szél- és a vízenergia hasznosításának lehetősége 
országunk egyes területein különböző, ugyanúgy, mint a bio-
massza, a geotermikus energia és a kommunális hulladékok 
hasznosításának lehetősége. Adott területen, térségben ezek 
közül bármelyik meglévő megújuló energiahordozó haszno-
sításának lehetőségét meg kell vizsgálni, és el kell bírálni az 
ott lévő körülmények figyelembevételével.

Megfelelő közgazdasági feltételek kialakításával fenti energia-
források előnyösen hasznosíthatók az ott élő emberek javára. 

Szükséges, hogy az említett célok megvalósítását az ener-
gia-, a környezetvédelmi és a közgazdasági szabályozás, vala-
mint a pénzügyi támogatások segítsék elő.

A magyar energiapolitika nem biztosított kellő súlyt a meg-
újuló energiaforrásoknak. Fontos feladat lenne a helyi szinten 
felmerülő energiaügyekre való nagyobb összpontosítás, az 
energiarendszer decentralizálásának előmozdítása.

Szintén fontos, hogy a döntéshozók igazságossá tegyék a 
küzdőteret. Csökkenjen a fosszilis energiahordozók támoga-
tása, adóztassák meg a környezetszennyezést, és növekedjen 
a környezetbarát technológiák bevezetésének támogatása. 
Mivel a támogatás megvonása bizonyos ágazatoknak, szol-
gáltatóknak hátránnyal járhat, ezért az érintett cégek valószí-
nűleg ellenállnak, és ez nehezíti a szubvenció eltörlését.

2008–2009-ben Magyarországon is honosítva lett az épü-
letek energiafelhasználásáról, tanúsításáról szóló EU-direktíva 
(2002/91/EK) több miniszteri és kormányrendelettel, és meg-
jelent az ún. „H” árszabás [a 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelet]. 
Mindezek segítik a hőszivattyús rendszerek elterjedését.  Az 
említett EU-direktíva jelentős módosításán sokat dolgoztak az 
elmúlt időszakban a tagállamok. Az elfogadott ún. EPBD terve-

zetet még jóvá kell hagynia a miniszterek tanácsának. Fentie-
ken kívül létezik már az ún. RES megújuló energia és az ún. EuP 
energiafogyasztó termékek címkézéséről szóló direktíva is. Isme-
retes, hogy az EU büntetéssel sújtja az uniós direktívákat nem 
teljesítő országokat. A súlyos bírságok elkerülése érdekében 
halasztások kérése jellemezte eddig energiapolitikánkat. 

Csökkenthetjük energiafüggőségünket, és ha idejében 
fejlesztjük az ehhez szükséges korszerű technikát, új export-
termékek gyártásával térségünkben vezető szerephez is jut-
hatunk. Minden lehetséges és ígéretes különféle megújuló 
energiahasznosító eszköznél képesek vagyunk arra, hogy el 
tudjuk kerülni az ún. „import dömpinget”. Ezeknek a korsze-
rű termékeknek és az Új Széchenyi Terv segítségével kitörési 
ponttá válhat gazdaságunk egészének a dinamizálására, ill. 
jelentősen hozzájárulhat építőiparunk beindításához, a kis- és 
középvállalkozások fellendítéséhez, új munkahelyek létesíté-
séhez, tehát minden feltétel megvan, hogy Magyarországon 
is elterjedjen az építmények fűtésének-hűtésének energeti-
kailag leghatékonyabb módszere a hőszivattyús technológia. 
Heller László iskolateremtő professzorunk emlékét úgy ápol-
hatnánk legjobban, ha a világ élvonalába kerülne egy létrejö-
vő magyar hőszivattyúipar.

Tisztelt olvasóim! 
Országunkban is minőségi fordulat kezdődött az egyes 
energiaforrások és energiahordozók felhasználásában, a 
megújuló energiahasznosító eszközök gyártásának jelentős 
növelésére. Szakterületünkön is változik az értékrend: csök-
ken a rövid távú, és növekszik a hosszú távú érdek érvénye-
sítésének szerepe.

Befejezésül Széchenyi István gondolatával zárom írásomat: 
„Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat stb. teszik a kö-
zösség erejét, hanem az ész, mely azokat józanul használni tudja.”

8 „Gyorsneutronos atomerőmű épül Dél-Franciaországban”: 
  http://www.nkth.gov.hu/archivum/2010/gyorsneutronos-atomeromu

Irodalom
Komlós Ferenc − Fodor Zoltán − Kapros Zoltán − dr. Vajda József − Vaszil Lajos: 
Hőszivattyús rendszerek. Heller László születésének centenáriumára. 
Kiadó: Komlós F., Dunaharaszti, 2009., www.komlosferenc.info 
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okl. gépészmérnök, épületgépész,
ny. minisztériumi vezető-főtanácsos, 
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Szoláris hőszivattyúk szakcsoport vezető
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Lektor:  Farkas András, Óbudai Egyetem
 Dr. Sibalszky Zoltán, professzor

Csúcskategóriás termékek gyártását hozta Magyarországra a Philips, Székesfehérvá-
ron 3D-és televíziókat, míg Tamásiban LED-es világítótesteket állít elő. 

Benedikt Laux, a Philips közép-és dél-kelet-európai régiójának igazgatója 2010. 
október 6-án Székesfehérváron sajtótájékoztatón elmondta, a két gyárban és a köz-
pontban átlagosan 2.000-2.500 alkalmazottat foglalkoztatnak, de csúcsszezonban akár 
3.000 embernek is adnak munkát. A 3D-és televíziókból az idén 400-500 ezret állítanak 
elő Székesfehérváron, de a gyártás a későbbiekben 1 millióra is felfut. A készülékeket 
Nyugat-Európában értékesítik.

A Philips 1925-ben kezdte meg magyarországi tevékenységét a Philips Rádió és 
Elektronikai vállalat megalapításával, majd több mint negyven év szünet után 1989-ben 
tért vissza. A Philips jelenleg kereskedelmi és regionális központtal, valamint két gyár-

egységgel rendelkezik Magyarországon. Az 1992-ben zöldmezős beruházással alapított 
székesfehérvári üzem ma a vállalat egyik stratégiai életstílus termékeket összeszerelő 
európai központja, míg a Tamásiban található világítástechnikai egység a PLI vállalat fel-
vásárlásával 2007-ben került a Philips tulajdonába, és 2008. szeptembertől kezdte meg 
a Philips termékek gyártását. A székesfehérvári üzemben például televíziók, házimozi 
rendszerek összeszerelése, illetve többek között borotvák, elektromos fogkefék végcso-
magolása történik. 

A Philips Tamásiban található világítástechnikai gyáregysége a PLI vállalat felvásárlása 
után jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban, és a hagyományos lámpa-
testek mellett az idei évben megkezdődött a világítástechnikai iparág csúcskategóriáját 
képviselő LED lámpatestek gyártása.                                                        

Forrás: Sajtóközlemény

Csúcstermékeket gyárt a Philips Magyarországon
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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület állásfoglalása 
az ún. okos mérés hazai bevezetéséről

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE), mint független, a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett szakmai és közhasznú tár-
sadalmi szervezet egyebek mellett feladatának tartja, hogy támogassa az elektrotechnikai vonatkozású új technológiák hazai 
bevezetését. Alapszabálya értelmében a MEE „fórumot biztosít a kívánatos és az ettől eltérő gyakorlat megvitatására és elemzé-
sére. Szorgalmazza a kívánatos gyakorlat elterjesztését.” A MEE ezért is követte kiemelt fi gyelemmel az Magyar Energia Hivatal 
(MEH) kezdeményezésére megindult munkát, amely az ún. smart metering (a magyar terminológiában: okos mérés) hazai be-
vezetését hivatott megalapozni. Megerősítik a MEE érdeklődését az Új Széchenyi Terv tervezet zöld gazdaságfejlesztéssel foglal-
kozó fejezetének egyes címszavai is: az átfogó energiahatékonysági program; az energiatudatosság növelése; a lakóépületek, 

háztartások, önkormányzatok és közintézmények, mint a legnagyobb megtakarítási lehetőségek területei; a kiszámítható, transzparens és 
elszámoltatható iparági szabályozás. A MEE elkötelezett a felsoroltakkal kapcsolatos szakmai munkában való aktív részvétel mellett.

Az okos mérés a „hagyományos” fogyasztásmérőkhöz képest részletesebb, a fogyasztói szokásokra vonatkozó információkat ad, 
amely a fogyasztóknak és a szolgáltatóknak esélyt ad az energiatudatosság növelésére, a hálózatfejlesztés optimalizálására, potenciá-
lisan az energia költségek csökkentésére. A tudatos energiafelhasználás egyéni és társadalmi előnyei különösen akkor élvezhe-
tők, ha az okos mérők az ún. smart grid (intelligens hálózat) részeként működhetnek.

Ugyanakkor a jelzett előnyök befektetést igényelnek, melyet végső soron a fogyasztóknak kell megfi zetniük. A felelősen gondolkodó 
szakemberek közösségének feladata, hogy elősegítsék olyan feltételek létrejöttét, melyek közepette az érintettek felismerik az okos techno-
lógiák bevezetéséhez fűződő érdekeiket.

A fentiek fontosságát felismerve a MEE konferenciák, szakmai viták rendezésével, tanulmányok készítésével két éve foglalkozik a 
témával. Az elmúlt hónapok hazai fejleményeit értékelve a MEE az alábbi témákban lát szükségesnek további szakmai munkát:

–  Magyar fogyasztói szokások: A hazai sajátosságok átfogó elemzése, a reálisan várható energia megtakarítás bemutatása.
–  Tudatformálás: A felkészülési folyamat meghatározó eleme. A jellemzően elzárkózó – fogyasztói szokásainak az ellenőrzésétől 

tartó – fogyasztói magatartás érdekalapú megváltoztatása, mindenek előtt az új technológiákra nyitottabb fi atalok körében, már 
az iskolákban megkezdve az energia- és környezet tudatosság kialakítását.

–  Komplexitás: A hatékonyság javuláshoz önmagában elégtelen, de szükséges okos mérés elterjesztését támogató eszközrendszer – 
azaz a szemléletmód váltás, a politika, az alapjaiban átalakuló tarifarendszer, a korszerű, energiatakarékos fogyasztói készülékek, a 
szabályozási és támogatási környezet által ösztönzött fogyasztók és infrastrukturális beruházások, stb. – átfogó vizsgálata.

–  Vezérelt éjszakai (ún. “B”) tarifa: A hőtárolós fogyasztói berendezések (boylerek, kályhák) mintegy 2.500.000 db ilyen tarifával 
elszámolt fogyasztásának a kezelése az okos mérés bevezetését követően.

–  Intelligens hálózat: Az intelligens hálózat a cél, melynek fontos eszköze az okos mérés. Az okos mérés csak a részleteiben tovább 
vizsgálandó intelligens hálózatokkal együtt hozhat érdemi megtérülést.

–  A meglévő hálózat, mint adatátviteli közeg: Az okos mérők adatátvitelét logikusan biztosítani képes meglévő hálózati infrast-
ruktúra és technológia (Power Line Carrier: PLC) hasznosításának és működési költségcsökkentő hatásának átfogó vizsgálata.

–  Hang- és rádiófrekvenciás vezérlés: A valamennyi hálózati engedélyes területén működő hang-, vagy rádiófrekvenciás fogyasztói 
vezérlő rendszerek jövője. Tömeges fogyasztói befolyásolás és okos mérés viszonya (különös tekintettel a vezérelt fogyasztókra).
Támogatandó az okos mérés és az intelligens hálózat fentiek mentén történő hazai elterjedését, a MEE a téma szakértőiből álló munkabi-

zottságot hoz létre és felajánlja szakmai tudását, eddigi tapasztalatait a még nyitott kérdések megválaszolásához.

Siófok, 2010. szeptember 15.
  Dervarics Attila s.k.   Kovács András s.k.             Görgey Péter s.k.
                                                                           elnök                                               főtitkár                        szakosztály elnök 

A bunkóság ódája
Az 1950-es évek elején egyik humoristánk az egyre jobban terjedő, 
nagyhangú és nyilvánossághoz jutó műveletlenséget, a „bunkósá-
got”, azzal kívánta kigúnyolni, hogy a hivatalos szövegekben gyak-
ran előforduló elodázni helyett, az „elódázni” alakot használta. 
Nem lenne azonban tökéletes a bunkóság, ha maguk az érintettek 
felismerték volna a gúny eszközét. Ehelyett maguk kezdték használ-
ni az „elódázni” szót, ha valaminek az elhalasztásáról beszéltek. 
Az óda eredeti fenkölt jelentéséről valószínűleg fogalmuk sem volt, 
de használata előkelőnek látszott. Még nyomtatásban is találkozni 
lehetett vele, akár egy néhány évvel ezelőtt megjelent napilapban is.
Hasonló tőről fakad az egyéb helyett írt „egyébb”. Itt valószínűleg a 

NYELVMŰVELÉS
középfok „kettős bé” jelének ködös emléke kísért. Legutóbb egy egye-
temi írásbeli vizsgadolgozatban sikerült felfedezni. A manapság sza-
porodó, nemzetközi szervezetek közé tartozó, előkelő klubok egyik 
iskolázott tagja talán ugyanebből a meggondolásból (vagy anél-
kül?) írta levelében két bé-vel, „klubbok” alakban a többesszámot. 
Legutóbb egy havonta megjelenő folyóiratban találkoztam ezzel 
a szóval. Hasonló példa az ugyancsak többször előforduló „Kellen-
föld”, amiben talán a kell szó hatását lehet felfedezni.
Úgy látszik, hogy a kettős mássalhangzók néha még iskolázott 
embereket is megzavarnak. A régóta ismert „erőssebb”, „lessz” 
vagy „eggy” azonban remélhetőleg továbbra is csak az igazán 
alacsony műveltségűek hibája marad. Bár mit lehet tudni, hátha 
ezt is divatba hozzák, mint az ódát?!

Dr. Horváth Tibor, professzor emeritus



A CONSTRUMA betétkiállításai közé 2010-ben került ki-
emelésre az ELECTROLIGHT, a világítástechnika, épület 
elektromosság, intelligens épületek témakörét felölelő 
szakkiállítás. 2011-ben már ELECTROLIGHT+BUILDING 
néven várja a kiállítókat  április 5-10. között a HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpontban.

Az első, bevezető évben az ELECTROLIGHT-on 20 kiállító 
340 négyzetméteren mutatkozott be. A nagy világítástech-
nikai cégekkel folytatott előzetes egyeztetések alapján a 
nagyobb bemutatkozás 2011-ben, a frankfurti Light and 
Building váltóévében várható. Ettől kezdve előreláthatólag 
két éves ciklusban mutathatják be a épületvillamossági, 
világítástechnikai cégek újdonságaikat 60.000 látogatónak 
a CONSTRUMA (és egyúttal a HUNGAROTHERM) idején, az 
ELECTROLIGHT+BUILDING szakkiállítás keretében.

A Hungexpo messzemenőkig hajlandó fi gyelembe venni 
a szakmai szervezetek szempontjait; nem nélkülük, fölöttük, 
helyettük, netán ellenük akar egy színvonalas rendezvényt 
tető alá hozni, hanem velük együtt, közösen gondolkozva. 
Ma már mindenki felismerhette: a Hungexpo nem azt akar-
ja elérni, hogy mások csatlakozzanak az ő elképzeléseihez, 
hanem arra törekszik, hogy az alapkoncepciótól a megvalósí-
tásig együtt építsenek föl valamit, ami minden résztvevőnek 
jó. Az első egyeztetések, és az ELECTROLIGHT első bemutat-
kozását követően elmúlt fél év mindenki számára igazolhatta 
a Hungexpo e szándékainak komolyságát, hitelességét.

Magyarországon az a bevált modell, hogy a szakkiállítások 
tágabb témakört fognak át, illetve a rokon témakörökben a 
rendezvények egymással párhuzamosan futnak – esetünk-
ben az ELECTROLIGHT+BUILDING a CONSTRUMA, valamint 
a HUNGAROTHERM szakkiállítással. A tapasztalatok szerint ez 
a párhuzamosság nem gyengíti az önálló márkanéven futó 
betétkiállítások erejét, hanem kifejezetten erősíti. 

A HUNGAROTHERM épületgépészeti szakkiállítás ugyanis 
éppen ilyen modell szerint működik, immár hosszú ideje, 
az érintettek teljes megelégedésére. A HUNGAROTHERM – 
valamint a rendezvény idején tartott Épületgépészek Napja 
–teljes körű támogatást élvez a szakmai szervezetek, kiállítók 
részéről. A CONSTRUMA szakkiállítással párhuzamos szervezés 
tovább erősíti a rangját.

Az energiatudatos, energiahatékony építési megoldások 
iránt igen erős az igény nem csak szakmai, de végfelhasz-
nálói oldalról is. Éppen ezért az időpont kedvező lehet most 
arra, hogy már a 2011-es CONSTRUMA-val egy időben, a vár-
hatóan igen erős HUNGAROTHERM mellett megvalósuljon 
egy hasonlóan erős ELECTROLIGHT+BUILDING szakkiállítás 
is. A tervek szerint a HUNGAROTHERM a G pavilonban, az 
ELECTROLIGHT+BUILDING pedig a vele szomszédos, két 12 
méter széles kapuval összekötött F pavilonban kap helyet.

X
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Bevált modellre épít az 
Electrolight+Building

Múzeumi Alapítvány
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elektrotechnikai 
Egyesület tagjainak kezdeményezésére megalakult az 
Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítvány.

A közhasznú alapítvány kiemelten azon céllal jött létre, 
hogy segítse és támogassa az Elektrotechnikai Múzeum 
szakmai, kulturális, tudományos, valamint közművelődési 
munkáját. Ennek jegyében célul tűzte ki az
– az elektrotechnikai kultúra ápolását és terjesztését,
– a magyar villamos energiaipar múltjának, értékeinek, 

eredményeinek megőrzését, nemzetközi megismerte-
tését, valamint

– múzeumi bemutató tevékenységek támogatásával a 
múzeumlátogatók történeti és műszaki ismereteinek a 
gyarapítását és az iskolai szakmai oktatás elősegítését. 

A cél elérése érdekében számítunk az elektrotechnikai és 
energiaipari cégek, szakemberek tudására, tapasztalataira, 
rokonszenvére és anyagi segítségére is. 

Az alapítvány adatai:
Az alapítvány neve és elérhetősége:
Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítvány – 
Rövidítve: EMMA
1075 Budapest, Madách Imre utca 5. 3.em.
Tel./Fax: 06-1-353-4069

Az alapítvány adószáma: 18138715-1-42
Bankszámla száma: 
Erste Bank 11600006-00000000-43535282

A múzeum várja a támogatókat! 
Elérhetőség: www.emuzeum.hu 
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Tavasszal alkalmam nyílt egy kicsit 
megismerkedni az üvegművészet-
tel. Nyilvánvalóvá vált előttem, hogy 
érdemes egy cikket szentelni a ter-
mészetes fény és a mesterséges fény 
mágusának, az üvegnek. A bajor erdő 
„üvegútja” mentén fekvő városok 
Spiegelau, Zwiesel, Frauenau (bajor 
üvegmúzeum), Viechtach, Arnbruck 
(üvegfalu) adnak otthont az itt talál-
ható alapanyagokon egy évezred alatt 
kifejlődött üvegművészetnek. Az üveg 
csodálatossá teszi magában vagy ma-
gán a fényeket, láthatóvá teszi szabad 
szemmel nem látható elemeit. Az itt 
élők megengedhetnek egy kis luxust 
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is maguknak, ennek az 
igénynek a kielégítésére 
gyönyörű üvegalkotások 
készülnek.

Az 1. ábrán az alapanyag-
ok láthatóak, a fény már itt 
is „játszik”, a világítástól 
függően ezerféle színben 
ragyognak az ásványok 
kristályai. Az alapanyag-
ból azután a mindenna-
pos használati tárgyaktól a 
csodás, díszítő szándékkal 
készített tárgyak, művésze-
ti alkotások születnek az 
üvegfúvók munkája során. 

Ezek sokfélesége el-
képzelhetetlen. Érdemes 
ellátogatni a bajor üveg-
múzeumba és végignézni 
a tárlatot. A túra végén az 
üvegfúvó művészek is lát-
hatók munka közben. 

A 2. ábrán mindennapi 
használati tárgyakból, né-
hány százezer pohárból 
készült üvegpiramis látha-
tó. A poharak ekkora ren-
dezett tömege már műal-
kotás, rengetegen jönnek 
el megnézni.

A 3., 4., és 5. ábrákon a 
természetes fény játéka 
látható, elképesztő színek-
ben. Az 5. ábrán látható 
műalkotásról érdemes 
megemlíteni, hogy ma-
gyar művész alkotása, és 
helyet kapott a bajor üveg-
múzeum remekei között. 

A fény és az üveg csodája

1. ábra  Az alapanyagok csillogása

3.- 4.- 5. ábra  A természetes fény játéka

6.-7.- 8. ábra  Díszlámpák

6. 7. 8.

3.

4.

5.

2. ábra  Az üvegpiramis
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Fénytörése is káprázatos, 
a remekmű nem a szoká-
sos színekben ragyog.

A mesterséges fény és 
az üveg együttes hatása 
káprázatos. A 6, 7, 8 ábrá-
kon díszlámpák láthatóak. 
Ezek olyan választékban 
kaphatóak, hogy minden-
ki talál magának tetszőt 
közöttük. A 9. és 10. ábrán 
látható kombinációkról 
érdemes megemlíteni, 
hogy egészen nagymére-
tű, de egészen pici elemek 
alkotják őket.

A 11. ábrán a bajor 
üvegmúzeum padlórész-
lete látható, ez egy nagyon 
érdekes, alsó világítás is 
egyben, a terem remek 
látvány a természetes vilá-
gítással kombináltan.

Egy szép múzeumvilágí-
tási megoldást is érdemes 
megtekinteni. A 12. ábrán 
klasszikus alkotások látha-
tók. Igen érdekes a fény 
kifejező ereje, a 13. ábrán 
a halálsorozat egyik eleme 
látható, a halál szimbólu-
ma teljesen áttetsző, alig 
látszik, de bánatunkra ott 
van az élő színek mögött. 
Van persze mindenféle 
alkotás, elképesztő szín-
bontással, vagy világítási 
funkcióval.

A statikus alkotások árá-
nak érzékeltetésére érde-
mes megnézni a 14. ábra 
művészi cipőit, 700 euró 
körül van az áruk.

Végezetül néhány szó 
az üveg és a dinamikus 
világítás kombinációjá-
ról. A 15. és 16. ábrákon 
az üveg és lézerfény di-
namikus táncának egy 
képen rögzített pillanata 
látható, az álló tárgyak 
táncolni látszanak. Ebből 
is mindenféle forma és 
szín megtalálható.

Röviden ennyit hát az 
üvegről és a fényről. Az 
ábrák tanulsága pedig az, 
hogy a világítás fogalmá-
nak felmerülésekor azon-
nal az üvegre is gondolni 
kell. A bajorok ősi művé-
szetükből tudják ezt, ezért 
nem véletlen, hogy az 
üvegfalu Geyer szekrényét 
is üvegdíszek ékesítik.

9. - 10. ábra  Többméteres dísztárgyak apró 
elemekből statikus fénnyel.

13. ábra  Kifejező ábrázolás a fények és színek használatával

14. ábra  Üvegcipők

15. - 16. ábra  Lézer és üveg, élnek a medúzák és atál

12. ábra  Klasszikus múzeum 
világítás, antik üveg tárgyakkal

11. ábra  Az üvegmúzeum padló

10.

15. 16.

9.

Dr. Takács György
szakértő
az Elektron Immo-Plus Kft. főmérnöke
gyorgy.takacs@t-online.hu
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A nagyfényerejű LED-ekkel teljesen új 
technológia jelent meg a világítástechni-
kában, amely töretlenül fejlődik. A gyár-
tók, a kereskedők, az energia hatékonysá-
got hirdetők egyre több LED-es terméket 
dobnak a piacra, és ezek egyik célzott te-
rülete a nagy darabszámmal rendelkező 
közvilágítás. Új technológiáról van szó, 

ezért a leendő vásárlóknak körültekintően kell mérle-
gelniük, mielőtt azok alkalmazásáról vagy beszerzésük-
ről döntenek.

Készen áll-e a LED technológia a közvilágításban történő 
alkalmazásra?
A piacon elérhető LED termékek száma folyamatosan növek-
szik, beleértve az útvilágításra szánt termékeket is. Vannak 
közöttük olyanok, amelyek jól alkalmazhatóak a feladatra, 
de minőség és energia hatékonyság szempontjából nagyon 
nagy a szórás a következő okok miatt: 
•	 A	LED	technológia	nagyon	gyorsan	változik	és	fejlődik.	Új 

generációs termékek kerülnek a piacra minden 6–12 
hónapban.

•	 A	LED-et	alkalmazó	 lámpatestgyártók	egy	tanulási	ciklus-
sal szembesülnek, mivel a LED-ek nagyon érzékenyek a 
hőmérsékleti és elektromos körülményekre. A LED-del mű-
ködő lámpatestek konstrukciójánál és gyártásánál nagyon 
körültekintően kell eljárni. Nem minden gyártó van erre 
felkészülve! Egyes gyártók világítástechnikai tapasztala-
tok nélkül lépnek a piacra.

•	 A	 LED	 és	 a	 kisülőlámpás	 világítási	 technológiák	 között	
lényeges különbség van. A termékek minőségét össze-
hasonlító és afelett őrködő szabványok, tesztelési me-
chanizmusok késéssel követik a váltást. Folyamatosan 
jelennek meg új szabványok és mérési módszerek, mint 
pl. az élettartam meghatározását leíró LM80 előírás. A ter-
mékek összehasonlítása meglehetősen időigényes és sok 
tudást igénylő feladat.

•	 A	lámpatest	és	a	fényforrás	immár	egy	egységet	képez.	Az	al-
kalmazott LED fényforrások és azok beépítése nem egységes, 
így esetleges hiba esetén körülményes vagy lehetetlen egy 
másik gyártmánnyal helyettesíteni. A vásárlói döntés felelőssé-
ge ezáltal nagyobb, a felhasználó kiszolgáltatottsága erősebb.

Energiahatékonyak-e a LED-ek?
A legjobb LED fényforrások fényhasznosítása meghaladja 
a kompakt fénycsövek fényhasznosítását és eléri a legjobb 
nagynyomású kisülőlámpákét. Ugyanakkor olyan termékek 
is vannak a piacon, amelyek fényhasznosítása lényegesen el-
marad ezektől. A LED-ekkel elérhető legjobb fényhaszno-
sítás folyamatosan növekszik.

A LED, mint fényforrás önállóan nem alkalmas a közvilá-
gításban történő alkalmazásra. A megfelelő lámpatest és a 
körültekintően megtervezett, üzemeltetett LED rendszer je-
lentős hatással van az energiahatékonyságra.

A LED fényárama, így energiahatékonysága hőmérsék-
letfüggő. A LED gyártó által 25 °C-os morzsahőmérsékleten 
megadott fényhasznosítás a lámpatestbe építve csökken. 
E termikus veszteség mellett az elektromos szerelvények 

és optikai elemek vesztesége is csökkenti a fényhasznosí-
tást. Ugyanakkor az optikai hatásfok lényegesen nagyobb 
lehet, mint hagyományos fényforrások alkalmazása esetén. 
Ebben nagyobb a fejlődési potenciál a hagyományos fény-
forrásokkal összehasonlítva. A világítótest fényhasznosítá-
sa a LED névleges fényhasznosításának – minőségi termék 
esetén – annak 70–80%-a. Az energiahatékonyságot vi-
lágítótest szinten kell mérlegelni, a termékeket ezen a 
szinten kell összehasonlítani.

Mennyi a LED-ek élettartama?
Ellentétben más fényforrásokkal, a LED-ek általában nem 
„égnek ki”, ha megfelelő körültekintéssel tervezték és üze-
meltetik. Működésük során folyamatosan vesztenek a fé-
nyükből, ahogy a legtöbb jelenlegi fényforrásunk is, de 
azok rövid élettartama miatt ez alig volt észlelhető. A LED-
ek hasznos élettartamát abban az időtartamban jelöljük, 
amennyi működés után a fényáramuk a kezdeti érték vala-
hány százalékára esik.

Útvilágítás esetén a tipikus érték 70 és 85% között van. 
A nagyobb érték a jobb. Jelölésére a százalékban kifejezett 
érték elé írt L betű szolgál (pl. L80). Tehát az élettartam 
megadása csak a fényáramtartás mértékének meg-
adásával együtt értelmezhető, például 50.000 óra L80 
mellett. Egy jól tervezett útvilágítási világítótestbe szerelt 
LED élettartama L80 értéknél 50–60 000 óra, ami évi 4000 óra 
működést feltételezve 12–15 év. Honnan tudjuk, hogy az egy-
két éve kifejlesztett termék 15 évig fog működni? Ennek meg-
határozására szolgál az USA-béli Energetikai Minisztérium 
által kidolgozott LM80 eljárás.
Az élettartamot befolyásoló fontosabb tényezők: az elekt-
rosztatikus kisülés elleni megfelelő védelem, az üzemeltetés 
során fellépő morzsa és környezeti hőmérséklet, a meghajtó 
áram nagysága és időbeli lefolyása. Ezért van jelentősége a 
megfelelő hűtési rendszernek, amelynek hiányában még a 
kezdetben oly nagy fényáram rohamosan csökken.

A LED-ek hosszú élettartama valóban karbantartás 
mentességet jelent?
Nem. Továbbra is szükséges a lámpatest tisztítása. A LED lám-
patesteknél különösen fontos a megfelelő hűtés fenntartása. 
Ha a hűtőfelület elpiszkolódik a rárakódott por vagy madár-
ürülék miatt és nem úgy van kialakítva, hogy az eső könnyen 
lemossa, akkor a karbantartás elmaradása a lámpatest fényé-
nek nem várt csökkenéséhez vagy akár a lámpatest meghi-
básodásához is vezethet. A hosszú élettartam során – kis va-
lószínűséggel, de – szükségessé válhat az elektronika cseréje. 
A tartószerkezetet, a vezetékezést ellenőrizni, karbantartani 
kell, hasonlóan más technológiájú lámpatestekhez.

Hogyan biztosítanak a LED-ek minoségi világítást?
A nagynyomású nátriumlámpás világításhoz képest a LED-ek 
színhőmérséklete hidegebb, „kékesebb”. A LED-ek színhőmérsék-
lete választható. Minél nagyobb a színhőmérséklet, annál jobb a 
fényhasznosítás. Ugyanakkor a túl nagy (5000 K feletti) színhő-
mérsékletet a többség kellemetlennek találja, mert hideg érzetet 
kelt. A fehér fényű LED-ek színvisszaadása lényegesen jobb, mint 
a nátriumlámpáké. A bekapcsolás után a LED-ek azonnal a név-
leges fényáramot adják, nincs bemelegedési időszak, nincs „új-
ragyújtási” késés. A jól tervezett LED lámpatestek egyenletesebb 
világításra képesek, anélkül, hogy a környezetbe túl sok szórt 
fényt sugároznának. Ugyanakkor – éppen a jó irányíthatóság mi-
att – minden esetben tervezéssel és méréssel ellenőrizni kell, 
hogy a kiválasztott fényeloszlás valóban illeszkedik-e az adott vi-
lágítási feladathoz és biztosítja-e a szabványos világítást.

LED a közvilágításban 
A közvilágításról szóló döntés 

évtizedekre szól!
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Pusztán az a tény, hogy a LED-ek felületi fénysűrűsége nagy 
(azaz belenézve nagyon intenzív fényt ad), nem biztosítja azt, 
hogy az úton jó látási viszonyok alakulnak ki. Ezért elkerül-
hetetlen, hogy a LED-del készült világítások is maradék-
talanul teljesítsék a vonatkozó MSZ EN 13201 útvilágítási 
szabvány követelményeit.

Költséghatékony-e a LED-es világítás?
A LED lámpatestek ára lényegesen nagyobb, mint a hasonló 
fényáramú nátriumlámpás lámpatesteké. Minél nagyobb a tel-
jesítmény, annál nagyobb a különbség. Ugyanakkor, ha LED-es 
lámpatest fényeloszlása illeszkedik a világítási feladathoz, akkor 
a lámpatestek osztástávolsága vagy teljesítménye csökkenthe-
tő, ezáltal energia takarítható meg. A szabványos világítási kö-
vetelmények teljesülését és az energia-megtakarítás mértékét 
minden esetben számítással kell ellenőrizni. A hosszú élettar-
tam miatt ritkábban kell fényforrást cserélni, de az egyéb kar-
bantartás költségével számolni kell. A LED-es rekonstrukció 
megtérülését az élettartam-költség alapján kell megítélni.

Miért nem jók a RETROFIT LED fényforrások 
a közvilágításban?
Ha csak a fényforrást cseréljük LED-re, de a lámpatestet változat-
lanul hagyjuk, akkor a fényeloszlás biztosan rosszabb lesz, mint 
az eredeti és meg sem közelíti a LED-ekkel elérhető maximu-
mot. A hűtés rossz hatásfoka miatt a LED-ek túlmelegszenek, 
ezért élettartamuk csökken, sokszor az eredeti fényforrásnál is 
kisebb lesz. Az átalakítás miatt a lámpatest elveszti erede-
ti jóváhagyásait, tanúsítványait. A további üzemeltetéshez 
újra kellene azokat tesztelni, amit legtöbbször elmulasztanak. 
Akár áramütés vagy tűzeset is lehet belőle. 

A LED-re történő váltás a legnagyobb technológi-
ai forradalom a világítástechnikában az izzólámpa 
felfedezése óta. Így ez az írás csak a legfontosabb 
kérdéseket érintette, azokat is egyszerűsített for-
mában. Ha LED-et alkalmazna közvilágításban, ak-
kor a táblázatban található követelményrendszer 
segíthet a megfelelő minőségű berendezés kivá-
lasztásában. További információért kérjük írjon a 
meevtt@gmail.com címre!

 

AlApfoGAlmAk
Fényáram: a sugárzott teljesítményből leszármaz-
tatott mennyiség, amely az optikai sugárzást a szab-
vány szerinti spektrális fényhatásfok szerint értékeli 

Jele: φ, φv,

Egysége: lumen.

Egyéb utalás hiányában a fényáram a világosban lá-
tásra vonatkozik és a sugárzó spektrális sugárzási 
függvényéből -ból a következő formulával 
számítható:

ahol  a λ és λ+dλ határok közé eső sugár-
zott teljesítmény, V(λ) a hullámhossz függvényében 
megadott spektrális fényhatásfok népszerű nevén a 
világosban értelmezett, „láthatósági függvény”; Km a 

maximális spektrális fényhasznosítás = 683 lm/W. Ez a 
sugárzókból a teljes térbe vagy annak meghatározott 
térrészébe (féltér, adott térszög stb.) kisugárzott lát-
ható teljesítmény jellemzésére szolgáló mennyiség.

Fényforrás: olyan eszköz, amely energiaátalakulás 
eredményeként fényt bocsát ki.

Fényhasznosítás: a fényáram és a fényforrás által fel-
vett teljesítmény hányadosa.
Egysége: lumen/watt, jele: η

Lámpatest: készülék a lámpa vagy lámpák fényének 
elosztására, szűrésére vagy átalakítására. A fényforrá-
sokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rögzítésükre 
és védelmükre szolgáló alkatrészeket, esetenként az 
őket működtető áramköri elemeket és a hálózati csat-
lakoztatásra szolgáló alkatrészeket.

LED: a Light Emitting Diode rövidítéséből eredő betű-
szó,  magyarul világító dióda, félvezető alapú fényfor-
rás, működése leegyszerűsítve abban áll, hogy egy p-n 
átmenetre nyitóirányú feszültséget kapcsolnak, mire 
mind az elektronok, mind a lyukak az érintkezési felület 
felé mozognak és ott rekombinálódnak; a rekombiná-
ció alkalmával energia szabadul fel, ez fény alakjában 
sugárzódik ki. A kibocsátott monokromatikus sugárzás 
hullámhossza (színe) a dióda anyagi minőségétől függ; 
többségüket III. és V. vegyértékű elemekből előállított 
vegyület-félvezetők alkotják, amelyekhez a rekombi-
nációs centrumok kialakítása céljából adalék-elemet 
adnak.

LM80: az USA világítástechnikai bizottsága (IES) által 
kiadott LED fényforrások fényáram-tartásának meg-
határozására (Measuring lumen maintenance of LED 
light sources) vonatkozó kvázi szabvány.

Színhőmérséklet: azon fekete sugárzó valódi hőmérsék-
lete, amelynek színezete megegyezik a kérdéses sugárzó 
színével. Használatos a korrelált színhőmérséklet fogal-
ma is, ha a vizsgált fényforrás színessége nem pontosan 
egyezik meg valamely fekete sugárzó színességével.

Színvisszaadás: a sugárzás spektrális eloszlásának a 
hatása a tárgyak színes megjelenésére; a tárgyak egy 
referencia-eloszláshoz tartozó színes megjelenésével 
való tudatos vagy tudatalatti összehasonlítása.

Világítótest teljesítménye: a világítótest által felvett 
villamos teljesítmény.

Világítótest: a lámpatest a foglalatába helyezett lám-
pával együtt. Ha félreértést nem okoz, a „lámpatest” és 
a „világítótest” megnevezések szinonimaként is hasz-
nálhatók. A nemzetközi fénytechnikai szótár angol és 
német nyelvű része a lámpatest és világítótest megne-
vezéseket nem különbözteti meg.

2010. augusztus

MEE Világítástechnikai Társaság 
Postacím: 1042 Budapest, Árpád út 67. 

• www.vilagitas.org • meevtt@gmail.com
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Követelmény 
csoport

Követelmény
Minimális 

követelmény
Ipari átlag

Maximális 
követelmény 
a technológia 

mai állása 
szerint

Lámpatestek 
forgalomba 

hozásának feltételei

Magyar nyelvű útmutató Igen Igen Igen

Magyar nyelvű cserealkatrész jegyzék Igen Igen Igen

Megfelelőségi tanúsítvány (magyar nyelven vagy magyar fordítással) Igen Igen Igen

Magyar nyelvű részletes műszaki leírás a következő minimális 
adattartalommal: lámpatest típusa, LED-ek száma, gyártója, típusa, 
teljesítménye, névleges működési áram, névleges feszültség, névleges 
hálózati teljesítményfelvétel, teljesítménytényező, THD (teljes 
harmonikus torzítás), védettség, ütésszilárdság (IK ), szélterhelési felület 
(m2-ben), tömeg, gyártó neve, címe, gyártás időpontja

Igen Igen Igen

Magyar nyelvű karbantartási leírás Igen Igen Igen

 Fényeloszlási görbéik és táblázatok C-gamma rendszerben Igen Igen Igen

Címkék, feliratok MSZ EN 60598:2008 szerint Igen Igen Igen

Lámpatest 
alkalmazhatóság 

közterület 
megvilágítására

EULUMDAT fájl, legalább 10°-os bontásban Igen Igen Igen

Világítástechnikai méretezéshez szükséges szoftver 
MSZ EN 13201 szerint

igen igen Igen

Színvisszaadási index nagyobb, mint 70 80 80

Színhőmérséklet kisebb, mint (K)  6000 K  4500 K  3000 K 

Színhőmérséklet eltérés (min-max)  ± 300 K  ± 250 K  ± 200 K 

LED-es lámpatestek 
hálózatra 

csatlakoztatásának 
feltételei

Névleges feszültség 230V tűrése az adott tartományba esik (V) 207-253 195-260 195-260

Túlfeszültség-védelem nincs nincs van

 Érintésvédelmi osztály (az üzemeltető specifikációja szerint) a 
következők valamelyike: I vagy II osztály MSZ EN 60598 szerint

igen igen igen

Lámpatestek egyedi biztosítása igen igen igen

Felharmonikus tartalom mérési jegyzőkönyv alapján megfelel az 
MSZ EN60001 szabványnak

igen igen igen

Jelenlegi közvilágítási tartószerkezetre való felszerelés lehetősége 
karra, átm. 42-60 mm, oszlopcsúcsra átm. 60 mm, 
Nagyobb átmérő esetén illesztő elem megengedett

igen Igen Igen

LED-es 
lámpatestek 

élettartamára 
vonatkozóan

Független vagy akkreditált gyártói labor hőtechnikai vizsgálatáról 
megfelelőségi jegyzőkönyv szerint a lámpatest környezeti 
hőmérséklete, Ta (°C)

25 25 35

Lámpatest szélterhelésnek történő ellenállása: 8 m-es szerelési 
magasságig 163 km/h, 8-15 m között 188 km/h, 15 m felett 205 km/h 
szélsebességet feltételezve

igen igen igen

Rázkódással szembeni ellenállás igen igen igen

Korrózióvédelem, külső alkatrészek
tűzi 

horganyzott 

csak 
rozsda-
mentes 

vagy nem 
korrodáló 

csak rozsda-
mentes 

vagy nem 
korrodáló 

UV állóság években a lámpatest egészére 10 10 15

 Fémház nem igen igen

Optikai tér védettsége IP skála szerint 65 66 66

Szerelvénytér védettsége IP skála szerint 54 65 66

Ha a bura anyaga üveg, akkor csak biztonsági üveg megengedett igen igen igen

Csak kívülről sima bura megengedett igen igen igen

Refraktor bura megengedett igen nem nem

Elektrotechnika  2 0 1 0 / 1 0 
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Követelmény 
csoport

Követelmény
Minimális 

követelmény
Ipari átlag

Maximális 
követelmény 
a technológia 

mai állása 
szerint

LED-es 
lámpatestek 

energia-
hatékonyságára 

vonatkozóan

Világítótest fényhasznosítása üzemi hőmérsékleten legalább (lm/W) 55 65 75

Alkalmazhatósági táblázat (útosztályhoz tartozó fénypont magasság, 
oszloposztás, útszélesség) – összehasonlítás a hagyományos, 
kisülőcsöves fényforrással üzemelő lámpatesttel

igen igen igen

LED-es 
lámpatestek 
üzemeltetési 

követelményei, 
feltételei

A lámpatest külső burkolata szerszám nélkül nyitható. A nyitott elem 
nem eshet le, nem csukódhat véletlenszerűen, nyitott helyzetben 
biztonsággal rögzíthető. Az optika és a működtető egység 
együttesen, vagy külön elemként egyszerűen,szerszám nélkül vagy 
csavarhúzó használatával kiemelhető. Előny, ha a meghajtóegység 
szerszámhasználat nélkül külön egységként kiemelhető és cserélhető. 
A fő egységek eltávolításához a villamos vezetékezést széthúzható 
sorozatkapcsokkal kell ellátni.

igen igen igen

Rögzítő elemek megbízhatóan záródnak, nyitott állapotban is a 
helyükön maradnak

igen igen igen

Fedél, bura nyitott állapotban is a helyén marad vagy nyitására a 
kezeléshez, karbantartáshoz nincs szükség

igen igen igen

A szerelvény tér és a csatlakozó tér (vagy szabad tér) között átmenő 
vezetéket tömíteni kell. E tömítés a vezeték köpenyén legalább 1 cm 
hosszon tömít.

igen igen igen

Az átvezetőnek gyárilag rendelkeznie kell olyan furatátmérővel, hogy a 
H05VV-F 3G2,5 típusú vezetéket kifogástalan módon tömítse

igen igen igen

A lámpatest belső huzalozásának vezetékei éles szerkezeti részektől való 
védettsége

igen igen igen

A belső vezetékezés rézből legyen igen igen igen

A belső vezetékezés keresztmetszete a hálózati feszültségű részen 
legalább, mm2 1 1 1

A védővezető zöld-sárga érszigetelés színű igen igen igen

 A lámpatest gyárilag ellátott csatlakozóvezetéke tehermentesítő 
szerkezettel rendelkezik, mely a csatlakozó vezetéket húzás ellen 
tehermentesíti

igen igen igen

A lámpatest vezetékezése olyan, hogy a lámpatest kezelésekor azok 
nem csípődnek be, ill. nem feszülnek meg

igen igen igen

Hálózati sorkapocs széthúzható kivitelű lehet igen igen igen

A széthúzható csatlakozó sorkapocsba beköthetőek a 2,5 mm2-es 
vezetékek.

igen igen igen

A beépített sorozatkapcsok és vezetőkötések kirázódás ellen védett 
kivitelűek

igen igen igen

A széthúzható gyorscsatlakozók csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni igen igen igen

 LED modulok cserélhetősége igen igen igen

A szállító által javasolt tisztítási gyakoriság (ház-hűtőborda, bura) 
átlagos szennyezési területen években legalább

2 3 5

Garancia, 
élettartam

A szállító teljes körű garanciavállalása (év) 1 3 5

A szállító garanciavállalása a tápegységre illetve a driver-re 1 3 5

A világítótest tervezett élettartama, működési órában legalább L70, 
illetve L80 fényáramtartás mellett

 40 000 (L70)  60 000 (L70)  60 000 (L80) 

Alkatrész utánpótlás a lámpatest várható élettartamával azonos ideig igen igen igen

A szállító szerződésben vállalja az alkatrész utánpótlást, 
csereberendezés biztosítását

igen igen igen
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TECHNIKATÖRTÉNET

Az Elektrotechnikai Múzeum „Töltődj fel!”, azaz a „Villa-
mosság térhódítása” címet viselő utazó kiállítása az ősszel 
új helyszínre érkezett. 

2010. szeptember 3-án a Szatmári Múzeumban került sor 
a kiállítás megnyitójára, mely a Mátészalkai Fényes Napok 
három napos rendezvénysorozatának az egyik programja 
volt. Az elektrotechnika történetét bemutató, interaktív ele-
meket tartalmazó tárlat kiemelten iskolás csoportok számára 
készült, de a mátészalkai rendezvénysorozat kiváló alkalmat 
biztosított, hogy a látogatói kör széles skálája is megtekint-
hesse, kipróbálhassák a működő eszközöket.

A vendégeket Dr. Cservenyák László a Szatmári Múzeum 
igazgatója köszöntötte, majd ezt követően Kócziánné dr. 
Szentpéteri Erzsébet az MMKM főigazgató asszonya nyitotta 
meg a tárlatot. Az Elektrotechnikai Múzeum részéről Szűcs 
László szakvezető tartott tárlatvezetéssel egybekötött izgal-
mas előadást az érdeklődőknek.

A kiállítás 2010. szeptember 30-án zárta kapuját a Szatmári 
Múzeumban.
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Múzeumi események
Az utazó kiállítás

„Bláthy Ottó 150, 125 transzformátor”  
időszaki kiállításról

TECHNIKATÖRTÉNET
Technikatörténet

TECHNIKATÖRTÉNET
Technikatörténet

TECHNIKATÖRTÉNET
TECHNIKATÖRTÉNETTechnikatörténetTECHNIKATÖRTÉNETTechnikatörténetTECHNIKATÖRTÉNET

Kiállítás a Magyar Szabadalmi Hivatal székházában
(2010. szeptember 17–október 7.)

2010-ben ünnepeljük Bláthy Ottó Titusz, a transzformátort megalkotó
„triász” – Déry Miksa, Bláthy Ottó, Zipernowsky Károly – legfiatalabb tagja  
születésének 150. évfordulóját, s az idén van 125 éve annak,hogy
az 1885 májusától novemberéig tartó Országos Kiállításon a transzformátort
elôször nyilvánosan bemutatták.
A kettôs jubileum alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal és az MMKM
Elektrotechnikai Múzeuma közös kiállítást rendez a hivatal épületében
(Budapest V., Garibaldi u. 2.), szeptember 17. és október 7. között.
A kiállításon az érdeklôdôk megismerkedhetnek az egyik legjelentôsebb,
legnagyobb hatású magyar találmány elôzményeivel, megalkotásával és
további fejlôdésével, a Ganz-gyár szerepével és Bláthy Ottó munkásságának
egyéb eredményeivel is. 
A kiállított eredeti tárgyak és hiteles tárgymásolatok, fényképek,
dokumentumok és filmek mindenkihez közel hozzák azokat a mûszaki
megoldásokat és alkotásokat, amelyek nélkül az elektromos áram nem
juthatna el a fogyasztókhoz.
A kiállítás idôtartama alatt kerül sor a Kulturális Örökség Napjai címû,
egyre népszerûbb rendezvénysorozatra. Ebbôl az alkalomból szeptember
18-án a Magyar Szabadalmi Hivatal kapui is megnyílnak a közönség elôtt:
ekkor nemcsak a Bláthy-kiállítás lesz megtekinthetô, hanem a  munkatársak
az érdeklôdôknek bemutatják a hivatalnak több mint fél évszázada
otthont adó, századfordulós épület építészeti értékeit és az itt ôrzött
értékes eredeti dokumentumok közül is néhányat. 
A www.oroksegnapok.hu honlapon keresztül jelentkezô elsô ötven
látogató Budapest egy érdekes mûszaki emlékével is megismerkedhet,
amely kapcsolódik a kiállítás témájához.

Magyar Szabadalmi Hivatal  1054 Bp., Garibaldi u. 2. www.mszh.hu

MMKM Elektrotechnikai Múzeuma 1075 Bp., Kazinczy u. 21. www.emuzeum.hu

Az idén ünnepeljük 
Bláthy Ottó Titusz, a 
transzformátort meg-
alkotó „triász” – Déri 
Miksa, Bláthy Ottó 

Titusz, Zipernowsky Károly – leg� atalabb tagja születésének 
150. évfordulóját, s az idén van 125 éve annak, hogy az 1885 
májusától novemberéig tartó, Budapesten rendezett Országos 
Kiállításon a transzformátort először nyilvánosan bemutatták.

A kettős jubileum alkalmából a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal és az MMKM Elektrotechnikai Múzeuma közös kiállítást 
rendezett a Hivatal épületében. A 2010. szeptember 17-én 
tartott megnyitón dr. Bendzsel Miklós a Magyar Szabadalmi 
Hivatal elnöke méltatta a mérnök triász munkásságát. Ezt 
követően Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet a Magyar Mű-
szaki és Közlekedési Múzeum Főigazgatója nyitotta meg a 
kiállítást. Beszédében szólt a műszaki múzeumok integrá-
ciójáról, s az Elektrotechnikai Múzeumnak abban betöltött 
szerepéről. A megnyitó beszéd után dr. Antal Ildikó az Elekt-
rotechnikai Múzeum igazgatója néhány szóban méltatta 
Mechwart András munkásságát, aki a Ganz-gyár Elektro-
technikai Osztályának létrehozásával magalapozta Magyar-
ország nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő helyét az 
elektrotechnikai ipar területén.

A kiállításon az 
érdeklődők megis-
merkedhetnek az 
egyik legjelentő-
sebb, legnagyobb 
hatású magyar 
találmány előzmé-
nyeivel, megalko-
tásával és további 
fejlődésével, a 
Ganz-gyár szere-
pével és Bláthy 
Ottó Titusz mun-
kásságának egyéb 
eredményeivel is.

A kiállított eredeti tárgyak és hiteles tárgymásolatok, fény-
képek, dokumentumok és � lmek mindenkihez közel hozzák 
azokat a műszaki megoldásokat és alkotásokat, amelyek 
nélkül az elektromos áram nem juthatna el a fogyasztóhoz.

A kiállítás 2010. október 7-ig volt megtekinthető a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal épületében és október 11-től már 
az Óbudai Egyetemen látható.
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Energetikai 
hírek 

a világból 
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Törökország elkészítette 5 éves energiastratégiáját
Törökország –  aki energiaimport-függő – elkészítette ener-
giastratégiáját a 2010-2014-es időszakra. Ennek keretében 
hazai forrásokra alapozva növelni kívánja villamosenergia-
termelő kapacitását, diverzifi kálni kívánja földgázbeszerzé-
sét, és 2014-ig el akarják kezdeni egy atomerőmű építését.
Villamosáram-termelés tekintetében hazai szénbázisra építve 
számos hőerőművet kívánnak létesíteni, és több kisebb vízerő-
mű létesítését vették tervbe 2013-ra. 2023-ra a teljes energia-
termelés 30%-át megújuló  energiákból fogják biztosítani. 
Energiahatékonyság tekintetében 2015 és 2023 között 10%-ot 
fognak javítani.

Vietnam jelentős villamos energiahiánnyal küzd 
Állandósul a villamosenergia-hiány Vietnamban, melynek kö-
vetkeztében az ország számos részében kénytelen a szolgál-
tató időszakosan lekapcsolni az áramot. A tartós hiány oka a 
gyorsan növekvő energiaigény és a vízerőművek tározóinak 
igen alacsony szintje.
Hozzájárul a gondokhoz, hogy az ország északi részén épített 
új hőerőművet hosszú idő óta nem sikerül üzembe helyezni, 
ezért ezt a területet az ország déli részéről  és kínai importból 
látják el. Mindez azonban messze nem elegendő. 

Szerbia részt kíván venni a bulgáriai atomerőmű  
építésében
Szerbiai energetikai szakértők szerint az ország profi tálhatna 
abból, ha részt vállalna abban a projektben, amely kereté-
ben Bulgária második nukleáris erőművét építik majd meg. 
Egyrészről a befektetéshez történő hozzájárulása arányában 
villamos energiát kapna Bulgáriától, másrészről pedig az épít-
kezésen való részvétel munkalehetőséget biztosítana számos 
szerb szakember számára, és nukleáris szakembereket képez-
hetnének. Ezzel megkerülhető lenne az a moratórium, amely 
megtiltja atomerőmű létesítését Szerbiában.
A beruházás teljes költségét 4 milliárd €-ra becsülik, ehhez 
200 millió €-val kívánnak hozzájárulni a szerbek, azaz 5%-kal. 
A külföldi befektetők még nem döntöttek a beruházás fi nan-
szírozásáról, egyelőre csak vizsgálódnak. 

Az Egyesült Királyság új kormánya nehezíti a már 
elhatározott atomerőmű -építéseket
Az E-ON AG német, az EDF francia és az Egyesült Királyságbeli 

Centrica által már korábban elhatározott atomerőmű építések 
elé akadályokat gördít az új kormány-
koalíció. 
A konzervatív párt támogatja a nukleá-
ris erőműépítéseket, azonban a liberális 
demokraták ellenzik azt.
A különböző  szakemberek és tanács-
adó cégek hangsúlyozzák, hogy nem 
lesz képes az ország hosszú távon 
teljesíteni a klímavédelemmel kap-

csolatos vállalásait, ha késik az atomerőmű építése, továb-
bá hosszú távon energiaellátási problémák is lehetnek. Ez 
annál is inkább fenyegető, mert a következő évtizedben a 
jelenlegi áramtermelő kapacitás 30%-ának élettartama le-
jár, így azokat be kell zárni. A szabályozó hatóság (Ofgem) 
szerint a következő évtizedben 300 milliárd $-t kell befek-
tetni a villamosenergia-iparban, a kiöregedett erőművek 
pótlására és az emisszió vállalt szintre való csökkentésére.  
 
Oroszország négy VVER típusú atomreaktort épít 
Törökországban
Törökország első atomerőművét Oroszország építi és működ-
teti. Az erőmű egyelőre orosz tulajdonban marad. Ebben ál-
lapodott meg az orosz elnök 2010. májusi ankarai látogatása 
során. 
A négy darab egyenként 1200 MW-os VVER egységet Törökor-
szág földközi-tengeri partja közelében telepítik. Az erőművek 
tulajdonjogának 49%-át hosszabb távon értékesíteni fogják. 
A megállapodás értelmében az áram értékesítése hosszú távú 
áramvásárlási szerződés keretében valósul meg. Az első erőmű 
áramtermelésének 70%-át meghatározott áron köteles Török-
ország átvenni, illetve a további erőművet áramtermelésének 
30%-át kell átvenniük, 15 éven keresztül.
A két parlament ratifi kálását követően hét éven belül elkészül 
az első, azt követően évente egy-egy erőművet adnak át.
Az egyezmény megállapodásokat tartalmaz a nukleáris fűtő-
anyag kezelésére, tárolására, a radioaktív anyagok tárolására 
és a lejárt üzemidőt követő leszerelésre is. 

A Sanyo olasz naperőmű  építésére 
kapott megrendelést
A Sanyo Electric Co. japán elektroni-
kai óriáscég megrendelést kapott a 
dél-olaszországi Pugliába telepítendő 
fotovillamos erőmű építésére. Az erő-
mű fi nanszírozására létrejött befektetői 
konzorciumot a Deutsche Bank fogja 
össze. A végleges megállapodás a pénzügyi befektetők között 
még nem született meg.
A 7 MW-os erőmű  32 202 szolár panelből épül fel. Az erőmű 
által termelt villamos energiát a fi nanszírozásra létrejött kon-
zorcium fogja értékesíteni. 

Az Egyesült Királyság új energiatörvényt akar, 
az energiahatékonyság  és a megújuló energiák 
növekvő  hasznosítására
Az Egyesült Királyság új miniszterelnöke David Cameron új 
törvényt kíván a parlamentben benyújtani, amely biztosíta-
ni fogja az ország lakásainak és üzleti, igazgatási épületeinek 
energiahatékonyabb működését, működtetését és a megúju-
ló energiák növekvő hasznosítását.
Ahhoz, hogy az ország elérje azt a célkitűzését, mely szerint 2050-
re az üvegházhatású gázok kibocsátási szintje 80%-ot csökken-
jen 1990-hez képest, jelentősen csökkenteni kell az építmények 
energiafelhasználását, ezt is szolgálja az új törvény.
A 25 millió  egyesült királyságbeli lakás energiaszükséglete 
jelenti a teljes károsanyag-kibocsátás egy negyedét, amíg a 
hivatalok, intézmények működtetésére fordított energia a ká-
rosanyag-kibocsátás 14%-a.
A benyújtott törvényjavaslat egy új bank megalapításá-
ról is intézkedik, amely az energiatakarékos beruházá-
sok megvalósításához, illetve a széntüzelésű  erőművek 
kibocsátáscsökkentő beruházásaihoz nyújt majd segítséget. 
A kölcsönök visszafi zetéséhez a megtakarított energia, illetve 
a kibocsátást terhelő járulékok adnak fedezetet.
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Kenya képes 300 MW-os bioenergiával üzemelő 
erőművet építeni
Kenya - aki Kelet-Afrika legerősebb gazdaságával rendelke-
zik – cukoripari hulladékaiból képes annyi bioüzemanyagot 
előállítani, amellyel 300 MW-os hőerőművet létesíthet. Az or-

szág jelenleg energiaszükség-
letének 1%-át, 38 MW villamos 
energiát állít elő megújuló 
forrásokból. Brazíliai szakem-
berek és a brazil tapasztalatok 
segítségével, a nádcukorgyár-
tás melléktermékei felhaszná-
lásával jelentős mennyiségű 
bioüzemanyagot képesek 
előállítani. Brazília a világ leg-
nagyobb nádcukor és etanol 
előállító és exportáló országa. 
2009-ben 27,5 milliárd liter 
bioetanolt értékesítettek. A 
brazil tapasztalatok és az át-
veendő know-how garancia a 
tervek megvalósítására. 

Kínának növelnie kell megújuló energia kapacitását, 
hogy 2020-ra elérhesse célkitűzését.
Kína jelenleg a világ legnagyobb légszennyező országa. Ah-
hoz, hogy a 2020-ra vállalt célkitűzéseit elérhesse, jelentős 
erőfeszítésekre van szüksége. Lépést kell, hogy tartson saját 
célkitűzéseivel és vállalásaival, ezért 50%-kal kell növelnie 
megújuló termelését. 2020-ra a nem fosszilis tüzelőanyagok 
felhasználásának arányát 15%-ra kell emelnie. Szélerőmű-
ből 100 GW kapacitást, illetve fotovillamos erőműből 20 GW 
kapacitást kívánnak létesíteni. Az Energiaügyi Minisztérium 
magas rangú képviselői a tervek megvalósításának legna-
gyobb akadályát a megújuló energiák előállításának magas 
költségében látják. 

Az új cseh kormány nemet mondott az energetikai szektor 
privatizációjára
A korábbi elhatározások megváltoztatása mellett döntött a 
Cseh Köztársaság új kormánya. Nevezetesen egyelőre nem 
kívánnak tárgyalni a CEZ energetikai óriáscég privatizáció-
járól. Az eredeti elképzelések szerint a CEZ részleges priva-
tizációjának 6,6 milliárd $-os bevételével javították volna az 
ország 2011-es költségvetési deficitjét. Arra való tekintettel 
azonban, hogy a stratégiai jelentőségű energiaszektor állami 
kézben tartása garancia az energiabiztonságra és a nemzeti 
függetlenségre, elálltak a korábbi privatizációs szándékoktól. 

Németország önkormányzatai 16 milliárd $-al támogatják 
a zöld energia beruházásokat

A német önkormányzatok 12,5 mil-
liárd €-t kívánnak befektetni az ún. 
zöld energia projektek és kombi-
nált ciklusú hő- és villamos energia 
előállító erőművek létesítésére az 
elkövetkezendő esztendőkben. Az 
önkormányzatok továbbá – rövid- és 
középtávon – energiahatékonysági 
projekteket is fognak finanszírozni. 
Az áramszolgáltató vállalatok közel 

fele a városok tulajdonában van. Tekintettel arra, hogy a haté-
konysági szempontok miatt egyre nő a súlya a decentralizált 
áramtermelésnek, a helyi áramtermelés egyre inkább felér-
tékelődik, különösen igaz ez akkor, amikor jelentősen nő a 

súlya a megújuló energiaforrások alkalmazásának. Bizonyos 
tervek szerint 2050-re Németországban az energiatermelés 
döntő mértékben megújuló forrásokra épül.

Libanon megháromszorozza villamosenergia-termelését
Libanon energia- és vízügyi minisztere javasolta a kormány-
nak, hogy 4,87 milliárd $-t fektessenek be 4000 MW kapaci-
tású erőmű építése céljából. A 2014-re elkészülő erőmű költ-
ségeiből 1,55 milliárd $-t vállaljon a kormány, a fennmaradó 
részt a privát szféra bevonásával, illetve hosszú lejáratú köl-
csönökből kellene finanszírozni. Az ország jelenlegi áram-

termelése 1500 MW. 
A miniszter előterjesz-
tése tartalmaz továbbá 
megújuló energiaforrás-
okra vonatkozó részt is, 
olyan mértékben, hogy 
2014-re a teljes fogyasz-
tás 14%-át a megújuló 
energiák adják.

Finnország két atomreaktort épít, hogy megszüntesse 
függőségét Oroszországtól
A finn törvényhozás 120 szavazattal 72 ellenében elhatározta, 
hogy két új atomerőművet épít, csökkentendő az üvegházha-
tású gázok kibocsátását, illetve biztosítandó függetlenségü-
ket Oroszországtól. Az építendő reaktorok összteljesítménye 
3200 MW lesz. A projekt munkahelyeket teremt majd, továb-
bá biztosítani fogja a finn ipar számára az olcsó energiát.
Finnországban a legmagasabb az Európai Unión belül az egy 
főre jutó energiafogyasztás, elsősorban azért, mert igen hide-
gek a telek, nem ritka a -50 oC sem. Az ország nem rendelkezik 
se kőolaj-, se földgázkészletekkel. Finnország volt a második 
európai állam Anglia után, aki az 1986-os csernobili kataszt-
rófát követően atomerőművet épített.

Vízfelszínen úszó nukleáris erőművet helyeztek üzembe
2010 júliusában egy balti-tengeri hajógyárból vízre eresztet-
ték a világ első – az orosz Rosatom cég tervei lapján készült - 
vízen lebegő atomerőművét. 
A lebegő erőmű villamos ára-
mot és hőt termel, illetve vizet 
sótalanít. A rendszer nem önjá-
ró. Méretei: 144 méter hosszú, 
30 méter széles, súlya: 21 500 
tonna. Két 35 MW-os blokkja 
van, élettartama a tervek szerint 
38 esztendő. Biztonsági rend-
szere megfelel a nemzetközi 
normáknak, beruházási költsége kb. egyharmada a szárazföldre 
telepített atomerőműének.

Az Egyesült Királyságnak tengeralatti átviteli hálózatot 
kell építenie ahhoz, hogy teljesíteni tudja 2020-ra 
kitűzött megújuló energia tervét
 Az Egyesült Királyság tervei 
teljesítéséhez 33 GW teljesít-
ményű, tengerre telepített 
szélerőműparkot kell létesíte-
nie. A szélerőműpark által ter-
melt villamos energiát – egy 
a szélerőműveket összekötő 
tengeralatti kábelrendszer se-
gítségével – kell csatlakoztatni 
a szárazföldi átviteli hálózat-
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hoz. A tengeralatti kábelrendszer kiépítése 22,8 milliárd $-ba 
kerül. A kitűzött célt, hogy 2020-ra a teljes energiafogyasztás 
15%-a megújulóból lehessen, csak a megépítendő 33 GW 
szélerőműpark és a tengeralatti kábelrendszer kiépítésével 
érhető el. 

A GDF Suez dél-koreai nukleáris technológia 
vásárlásán gondolkodik
A GDF Suez vizsgálja annak lehetőségét, hogy a jövőbeni ajánlatai 
kapcsán ne vásárolja-e meg a dél-koreai nukleáris technológiát. 
A gondolat azt követően vetődött fel, hogy Abu Dhabi által kiírt 
tenderen vesztettek a KEPCO (Korea Electric Power Corporation) 
dél-koreai állami cég ajánlatával szemben. Az Egyesült Arab Emi-
rátusok négy nukleáris erőműre írt ki tendert, amelyre az Ameri-
kai Egyesült Államok, Korea és Franciaország nyújtott be pályá-
zott. A tendert a koreaiak nyerték meg. A francia konzorcium a 
GDF Suez-ből, az EDF-ből, a Totalból és az Arevából állt össze.

Kína 29,5 milliárd $-t invesztál vidéki hálózatai fejlesztésére
Hivatalos kínai források szerint Kí-
nában 5,3 millió ember - elsősor-
ban a nyugati tartományokban 
hálózat hiányában - nem jut villa-
mos energiához. Ezen túlmenően 
számos vidéki hálózat túlterhelt, 
ezért korlátozni kell ezen hálózat-
szakaszok terhelését. Ez indokolja 

a sürgős hálózatfejlesztést. A 29,5 milliárd $ fejlesztéshez szüksé-
ges pénz egyötödét az állam biztosítja 2012. év végéig, a további-
akat bankkölcsönökből és egyéb forrásokból kívánják biztosítani.

Egyiptom 100 MW-os fotovillamos erőmű építését tervezi
Egyiptom tervei között is szerepel az az elképzelés, hogy 2020-ra 
villamosenergia-fogyasztásának 20%-át megújuló energiákból 
fedezze. A 700 millió $-os beruházással épülő fotovillamos erőmű 
2010 és 2017 között épül meg, közel az asszuáni vízerőműhöz. 
A projekt finanszírozására számos nemzetközi intézmény fo-
gott össze, közöttük az Afrikai Fejlesztési Bank és a Világbank. 
A dél-egyiptomi sivatag igen alkalmas hely a projekt meg-
valósítására, mert kevés a felhős, esős időszak. A 20%-os cél 
elérése nem kis feladat, 1000 MW fotovillamos, és 7200 MW 
szélerőmű-kapacitást kell Egyiptomnak megépítenie. 

Az USA és Lengyelország nukleáris együttműködési 
megállapodást írt alá
Az elmúlt év januárjában történt orosz-ukrán gázkrízis 
ébresztette rá a lengyel energetikáért felelős vezetőket arra, 
hogy energiaellátásuk 15%-át mielőbb atomerőművek segít-
ségével kell biztosítaniuk. Jelenleg a villamos áram termelése 
95%-ban szén és lignit alapon működik.
PGE Lengyelország állami tulajdonú villamos energetikai vál-
lalata kérte a kormányt, hogy mielőbb két darab 3000 MW 
kapacitású atomerőmű építéséhez nyújtson segítséget.
Ezek megvalósításához kérte a kormány az amerikaiak segítsé-
gét, e célból jött létre a július közepén aláírt kooperációs egyez-
mény. Az egyezmény elsősor-
ban a nukleáris energiaszektor 
szabályozási problémáinak 
megoldására jött létre. Az erő-
művek megépítésére az ame-
rikai Westinghouse Electric-től, 
a GE-Hitachi konzorciumtól és a 
francia EDF-től kértek ajánlatot. 
Az üzembeállítás tervezett idő-
pontja 2020.

Marokkó Afrika legnagyobb szélerőműfarmját tervezi
Tanger közelében megkezdték Afrika legnagyobb szélfarmjá-
nak építését. A teljes bekerülési költség 300 millió $ körül vár-
ható. A 165 szélturbina 140 MW kapacitást biztosít. 2020-ra 
az ország energiafogyasztásának 42%-át szeretné megújuló 
energiák segítségével előállítani Marokkó, különös tekintettel 
arra, hogy az egyetlen olyan észak-afrikai ország, amelynek 
nincs olajkészlete. Alapvető cél az energiafüggetlenségük 
biztosítása, úgy nyersolaj, mint szén tekintetében.
A szélerőműpark előzetes számítások szerint 42 km hosszú lesz. 
Finanszírozásáról az Európai Beruházási Bank, a német Kredit-
anstalt és marokkói pénzintézetek közösen gondoskodnak. 
Az elmúlt esztendőben egy fotovillamos erőmű beruházásait 
indították el, 1 milliárd $ értékben, amelynek teljes kiépíté-
se 2020-ra várható. Ez az erőmű több mint 30%-át biztosítja 
majd az ország villamosenergia-igényének

Az EU véget kíván vetni a veszteséges szénbányák 
állami támogatásának
Az Európai Bizottság szabályozni kívánja a veszteségesen 
üzemelő szénbányák állami támogatását. Ennek keretében 
az Európai Unió tagállamai 2014-től már nem támogathatják 
a veszteségesen üzemelő szénbányákat. 2011-től csak azon 
bányák támogathatók, melyeket legkésőbb 2014-ben bezár-
nak. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság javasolja tag-
államainak, hogy növekvő mértékben nyújtsanak szociális 
támogatásokat a bányabezárások miatt érintetteknek, illetve 
jelentős összegekkel támogassák a bányabezárásokat követő 
rekultivációt, a környezet helyreállítását.
A jelentősen érintett országok között található Németország, 
Spanyolország, Románia, Magyarország, Szlovákia és végül, 
de nem utolsó sorban Lengyelország, ahol a villamos erőmű-
vek 60%-a széntüzelésű.

Az Enel üzembe helyezi a világ első hidrogénüzemű 
villamos erőművét
Az Enel SpA Olaszország legnagyobb energetikai cége, a 
megújuló energiák történetében elsőnek megnyitotta a hid-
rogénnel üzemelő erőművét – a Velence közelében fekvő - 
Fusinában. Az erőmű 16 MW kapacitású, amely 20 ezer otthon 
energiaigényét képes biztosítani. Széntüzelésű erőműhöz ké-
pest 17 000 tonna CO2-kibocsátást tud megtakarítani.
Nem valószínű, hogy ezt követően elszaporodnak majd a hid-
rogéntüzelésű erőművek, mert ma a „hidrogéntüzelésű” erőmű-
vek által előállított villamos energia ötször drágább, mintha azt 
a széntüzelésű erőművekben állították volna elő. Az erőművel 
szerzett tapasztalatok alapján már lényegesen nagyobb léptékű 
hidrogéntüzelésű erőmű is építhető. Évtizedek múlva – ismerve 
az energiahordozók árnövekedésének tendenciáját, - a hidro-
géntüzelésű erőmű gazdaságossá válhat.

Japán már a megújuló energiák következő 
generációján dolgozik
Ez év júliusában, Yokohamában megújuló energia kiállítás volt, 
ahol látható volt az, hogy hol tart ma Japánban a megújuló 
energiák előállításával kapcsolatos technika, technológia.
Szélenergiák tekintetében 2009-ben a világon 159,2 GW ka-
pacitás volt üzemben, ami a világ energiafelhasználásának 
mindössze 2%-a. E területen az említésre méltó fejlődést az 
ún. „széllencse” reprezentálta. A nevét abból kapta, hogy a len-
cse koncentrálja a sugarakat, az ún. „széllencse” – egy szűkölő 
hatalmas cső – amely koncentrálja a légmozgást. Ezzel növel-
hető a szélerőmű hatásfoka, csökkenthető a lapátok átmérője, 
csökkenthető a környezet zajszennyezése, közelebb hozhatók 
a nagyvárosokhoz, relatív olcsóbb lesz a berendezés.
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Az idén hármas évfordulóra emlékezünk– 
mondta cége sajtótájékoztatójának bevezető-
jében dr. Szilassy László, a Gamma Digitál Kft. 
ügyvezetője.  A kilencven éve alakult Gamma 
Művek szellemi örökségének, a 45 éve létrejött 
Gamma Analcont szakmai munkájának folyta-
tójaként 10 éve tevékenykedik cégük, a Gamma 
Digital Kft. A kerek évfordulók és az egy évtize-
des fennállásuk alkalmat ad arra, hogy visszate-
kintsenek elődjeink életútjára és saját fejlődé-
sükre. Magyarországon nagy hagyománya van 
a műszaki fejlesztésnek, az innovatív gondol-
kodásnak. Ennek egyik központja az automatizáláshoz kötődően 
a Gamma volt. A II. Világháborút követő rendszerváltást túlélte, de 
a nyolcvanas évek végi változásokba már belerokkant. Azóta hiá-
nyoznak fájóan azok a hazai nagyvállalatok, amelyek mértékadó 
módon vinnék tovább a nagy elődök – köztük a MOM, az MMG 
és a Gamma – hagyományait. Ezen keseregni persze botor dolog. 
A gazdaság és a társadalom átalakulásához a saját műszaki szint-
jükön kell képviselniük azt a gondolkodás módot, értékrendet és 
szakma szeretetet, amelyet részben örököltek, részben pedig ma-
guk hoztak létre. Elhatározták, hogy a jövőt ki kell találni!

Ennek megfelelően a Gamma Digitál az utóbbi tíz évben 
olyan arculatot alakított ki, amely mértékadóvá vált az általuk 
megcélzott piacon. Fejlesztéseiket a napjainkban is fejlődő ága-
zatok, az energetikai, a vegyipari, a gyógyszeripari és a logisztikai 
vállalatok megrendeléseire végzik el. Teszik ezt a fejlődéshez nél-
külözhetetlen felelősségteljes, innovatív gondolkodás, a partne-
reik és cégük iránti elkötelezettség és az ember központúság 
harmónikus egységében. Mert céljuk, hogy a megrendelőik és a 
kollégáik is elégedettek legyenek a tevékenységükkel. 

Léb György műszaki igazgató, a Gamma hagyományokról 
beszélt, elmondta miként fejlődött a cég, hogy sokoldalúság-
ra törekszenek, ami szintén Gamma sajátosság. Folyamatosan 
képezik magukat, keresik az új piaci lehetőségeket. Mindezek 
közben nagy sújt fektetnek az emberi kapcsolatok építésére a 
munkatársak között. A cégnél közel egy tucat diplomázó dol-
gozta ki diplamunkáját. Közülük többen itt dolgoznak. 

Végül kérdésre válaszolva dr. Szilassy László elmondta, hogy 
az utóbbi három évben folyamatosan megduplázták árbevéte-
lüket, ami az utolsó évben már megközelítette a fél milliárd fo-
rintot. Ami egy kis vállalatnál komoly eredmény. Ez köszönhető 
a jó piackutatásnak, az innovatív hozzáállásnak, a kapcsolatok 
folyamatos ápolásának, építésének, valamint kollégái felelős-
ségteljes, jó munkájának.

Kiss Árpád, ny. főtanácsos
A kép a szerző felvétele    

A jövőt ki kell találni
... a nagy előd nyomdokain...

Völgyi Levente, Lacz András, Léb György, Visegrádi Mihály, 
 Dr. Szilassy László (balról – jobbra)

Dr. Szilassy László

Németországnak szüksége lenne atomerőművei 
működési idejének meghosszabbítására
Németország atomerőműveinek működési ide 2022-ben le-
jár. A jelenlegi kormányzat szeretné további húsz évre meg-
hosszabbítani, elsősorban azért, mert addigra feltehetően 
az atomerőművek kapacitásának megfelelő megújuló ener-
giára alapozott erőmű rendelkezésre fog állni. Ma reálisnak 
látszik a 20 éves hosszabbítás. Ahhoz azonban, hogy ennek a 
kapacitásnak megfelelő megújuló energiára alapozott ener-
giatermelés megvalósítható legyen, jelentős infrastrukturális 
beruházásokat kell megvalósítani, ez pedig nem megy egyik 
napról a másikra. Az atomerőművek üzemidejének meghosz-
szabbítása azzal az addicionális előnnyel is járna, hogy nem 
szabadulnának el a villamosenergia-árak, növelnék a gazda-
ság versenyképességét.
Németország Európa legnagyobb gazdasága és legnagyobb 
energiapiaca. A németországi villamos energia 23%-át ter-
meli atomerőmű. További 14%-ot reprezentál a megújuló 
energiák aránya, melyet Merkel kancellár 2020-ra 30%-ra 
kíván emelni. Ez utóbbihoz jelentős kutatási összegeket biz-
tosítanak, az energiatárolás és az ún. smart grid technológia 
területére.

Nigéria megszünteti az áramtermelés állami monopóliumát
Nigéria elnöke bejelentette, hogy privatizálni fogják az 
áramtermelés egy részét, és ösztönözni fogják a befekte-
tőket erőművek létesítésére, legyen az gáztüzelésű erőmű, 
vízerőmű vagy akár széntüzelésű erőmű. Az országban 
áramszünetek nap mint nap előfordulnak. A villamos ener-
gia iránti igény jelentősen növekedik. Jelenleg 3000 MW az 
ország összes beépített áramtermelő kapacitása, amelyet 
rövid időn belül meg kell kétszerezni. A 140 milliós nyugat-
afrikai Nigéria a térség legsűrűbben lakott állama, és Afrika 
legnagyobb gáztartalékaival rendelkezik. A szegényes hazai 
infrastruktúra azonban gátját képezi a gáz országon belüli 
elterjedésének.

Németország fotovillamos áramtermelése 2020-ra 
túlszárnyalhatja a szélenergia termelést
A német kormány egy energiatanácsadója véleménye sze-
rint 2020-ra Németország fotovillamos áramtermelése túl-
haladhatja a szélerőművek által termelt villamos energia 
mennyiségét.
Európa legnagyobb áramtermelő országának egy évtized 
múlva várhat 42 GW kiépített fotovillamos erőmű kapacitása 
lesz, amíg a szárazföldre és a tengerre telepítettek szélerőmű-
kapacitás összesen várhatóan 41,9 GW lesz. Ebben az évben 
a meglévő fotovillamos-kapacitás megkétszereződik. Német-
ország a fotovillamos elemek területén a világ legnagyobb 
piacává vált.

ÖMV gáztüzelésű erőművet épít Romániában 
és Törökországban
A romániai Braziban 860 MW-os gáztüzelésű erőművet épí-
tenek, melynek bekerülési költsége 535 millió €. Az erőmű 
üzembe helyezése 2011 harmadik, vagy negyedik negyed 
évében várható.
A bécsi székhelyű ÖMV 600 millió €-s beruházás kereté-
ben ugyancsak gáztüzelésű erőművet épít a törökországi 
Samsunban. A törökországi erőművel azonosat kívánnak 
építeni Németországban (Haiming) is, erről most folynak az 
előzetes tárgyalások.

Forrás: Internet
Dr. Bencze János

benczej36@t-online.hu
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Több mint 10 év óta szeptember elején szervezi meg a FAM 
Bizottság a FAM szakemberek éves találkozóját. Az egyedi, 
erősáramú szerelési technológia konferenciáját az idén is a 
szakmai körök érdeklődése kísérte. Az alkalmazó áramszol-
gáltatók és villamos szerelési vállalkozások mellett részt vet-
tek rajta az eszközgyártók és a forgalmazók, a vizsgálólabo-
rok, képzőközpontok és egyetemek (BME, ÓE) képviselői.

A FAM technológia magyarországi alkalmazásának szabá-
lyozásában a 72/2003. GKM rendelet szerint az illetékes 
minisztériumot az általa megbízott FAM Bizottság segíti. 
A 2010. január 31-én lejáró mandátumú FAM Bizottság he-
lyett – a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet módosítás előírá-
sai szerint – egy immár 7 fős új FAM Bizottság tagjai kaptak a 
NGM-tól 3 éves megbízólevelet.

A FAM Bizottság szeptember 1-jén, a FAM Konferenciát meg-
előzően ülést tartott. Az ülés témái közül kiemelést érdemel:

a FAM Biztonsági Szabályzat és az azt kiadó miniszteri ren-- 
delet szükséges és aktuális módosításai,
a MEE FAM Munkabizottság megalakításának célja, helyzete, - 

feladatai (a meghívott Kovács András MEE főtitkár előterjesz-
tésében)
a FAM képzés FAM Bizottsági kontrollja lehetőségeinek, te-- 
rületeinek és jogszabályi alátámasztásának lehetőségei,
a 2011. évi FAM vizsgálólabor pályázathoz a minősítési fel-- 
tételekre vonatkozó ajánlás felülvizsgálata a kiadás előtt,
a KÜÁ előírásrendszer lehetséges megújítása az alapelvek - 
megtartása mellett, de a KöF érintéses munkamódszer biz-
tonságának, a védelmi rendszerek technikai korszerűsödé-
sének és a megbízható távműködtetés bővülő lehetősége-
inek figyelembevételével,
a FAM Bizottság Működési Szabályzatának aktualizálása, - 
munkatervének összeállítása,
a FAM Bizottság weblapjának helyzete, korszerűsítésének - 
feladatai.

A FAM Konferencia idén is előre meghirdetett tematika sze-
rint zajlott.

Szekciószerűen szervezett fő tématerületei a KiF és a KöF 
munkamódszer önálló tárgyalása, az eszközgyártók és forgal-
mazók előadásai és bemutatói, a BME Nagyfeszültségű labor 
FAM fejlesztési tevékenysége és eredményei, és zárásként az 
ún. nyílt FAM bizottsági ülés.

Az egyes szekciókban elmondott beszámolókon, interaktív 
konzultációkon elhangzottak közül az alábbiakat emelem ki.
KiF és KöF tevékenység:

a technológiai előírásrendszer, műszaki dokumentációk - 
átfogó megújítása 2005-2008 között megtörtént, kisebb 
kiegészítésekre, módosításokra szükség lehet,
a KöF FAM alkalmazók korábbi példamutató technológia-- 
hűsége, előírás-követése csökkent,
a KiF FAM területén egyre nagyobb figyelmet kell fordítani - 
a rugalmas előírás-értelmezés és -alkalmazás szűkítésére, a 
technológiai elhajlások megelőzésére,
a munkabiztonság megőrzésének és a beavatkozások el-- 
várt műszaki minősége fenntartásának kiemelt feltétele az 
ismeretfelújító oktatások előírt szintű végrehajtása, és az 
eddiginél rendszeresebb ellenőrzés,
az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. FAM képző központja 2010 - 
tavaszán külső szakértővel elvégeztette képzési rendszeré-
nek átvilágítását és FAM beavatkozások helyszíni elemzé-
sét. Megállapításaiknak feldolgozása, ez alapján intézkedé-
sek foganatosítása folyamatban van,
a FAM beavatkozások hatékonyságának javítása céljából a - 
biztonság megtartása mellett vizsgálni kell, hogy mely egy-
szerű beavatkozásokhoz nem szükséges a KÜÁ, ill. mely ese-
tekben és feltételekkel alakítható ki a KÜÁ távműködtetéssel,
folyamatosan biztosítani kell a speciális gépek, szerszámok, - 
eszközök megfelelő állapotát, választékát, vizsgálati érvé-
nyességét,
a beavatkozások előkészítése és végrehajtása során telje-- 
síteni kell az üzemállapotra, a munka engedélyezésére vo-
natkozó szabályokat.
Az eszközgyártó és forgalmazó társaságok a már ismert 

szerszámkínálatuk mellett bemutatták újdonságaikat, a vizs-
gálólaborok eszközeiket, javítási és vizsgálati módszereiket, 
vizsgálati tapasztalataikat, ezek dokumentálását.

A BME Nagyfeszültségű laboratóriuma az utóbbi évek-
ben a magyarországi FAM alkalmazók kutató, vizsgáló, oktató 
tudományos háttere kialakításán fáradozik. Ez alkalommal 
a konferencia résztvevői főként a NaF tanpálya kialakítás 
eredményeit ismerhették meg, demonstráló videofelvételen 
keresztül is. A labor aktuális műszaki kiépítettségét élő inter-
netes kapcsolással is szemléltették. Együttműködésük a FAM 
Bizottsággal és a FAM alkalmazókkal egyre bővül.
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A konferencia résztvevői

FAM Bizottság ülése
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A nyílt FAM bizottsági ülés a rendezvény zárásaként a 
konferencia hallgatóságának részvételével megvitatta, ill. ösz-
szegezte a legaktuálisabb szakmai és biztonsági kérdéseket. 
Javaslatokat fogalmaztak meg a FAM Bizottság felé, miben 
várnák a bizottság kezdeményezéseit, szabályozását, bővülő 
aktivitását.

Fontos napirend volt és érdeklődés kísérte a MEE FAM 
Munkabizottság megalakításáról szóló tájékoztatót, mely-
ben Kovács András MEE főtitkár felvázolta a munkabizottság 
célját, tervezett működési mechanizmusát, a bevonásra java-
solt szakemberek körét. Különösen fontos volt ez azért, hogy 
pontosítsa a jelenlévő és a FAM-ban érdekelt minden szakem-
ber előtt, hogy a MEE FAM Munkabizottság, az egyesületben 
tömörülő széles körű szakemberbázisra, a felajánlott egyetemi 
tudományos háttérre, a FAM-hoz kapcsolódó vállalkozásokra 
támaszkodva hogyan tudja segíteni a FAM Bizottsági döntések 
előkészítését, megalapozottságát, projektek megvalósítását, a 
FAM Bizottság jogszabály szerinti önállósága mellett.

Felvezető információként Kovács András összefoglalója 
hangzott el az egyesületnek a FAM Bizottsághoz fűződő ed-
digi, valamint a 2010 májusa óta kibővült kapcsolatáról.

Biztatóak a Mályiban 
elvégzett első PannErgy-
fúrások – adta hírül a cég. 
Az első eredmények sze-
rint ugyanis háromszor 
akkora vízhozam várha-
tó, mint amire a szakem-
berek számítottak. 

A szakértők azt mond-
ják, néhány éven belül 
Miskolc távhőellátásának 
akár több mint 10 száza-
lékát is megújuló, többek 
között geotermikus ener-
giaforrásokból fedezhe-
tik majd.

A PannErgy Nyrt. szep-
tember 6-án jelezte, hogy 
a Miskolc–Mályi geoter-
mikus fúrás augusztus 23-
án 2310 méteren elérte az 

előirányzott talpmélységet. A lemélyítés befejezését követő-
en a geofizikai mérések és az elsődleges tesztek megerősí-
tették, hogy a 2270–2310 méteres mélységtartományban 
110-120 °C fokos víz található, amelynek kitermelési hozama 
eléri a percenkénti 4200–5400 liter (kb. 70-90 l/s) mennyi-
séget. A fúrás eredménye mintegy háromszorosan haladja 
meg a PannErgy korábbi, konzervatív alapú várakozásait. 

A magas vízhozam nem csak azt teszi lehetővé, hogy a 
teljes miskolci geotermikus fűtési projekt az eredetileg ter-
vezett hét kút helyett öt kút fúrásával valósuljon meg, de 
egyben alkalmas villamos energia előállítására is.

A villamos energia előállítására valamint az ÉMÁSZ Rt. hálóza-
tára történő kapcsolásra későbbiekben még visszatérünk.

Forrás: 
Miskolcon és Borsod Abaúj Zemplén megyében megjelenő 

„Minap” újság VII. évfolyam 36. szám 2010. szeptember 11-én 
megjelent híradása alapján összeállította ,

Dr. Gyurkó István PhD
okl. villamosmérnök

az ÉMÁSZ Rt. nyugalmazott osztályvezetője

A legfontosabb, hogy a 72/2003. GKM rendelet szerint a - 
MEE (mint az erősáramú szakembereket tömörítő tudomá-
nyos, civil szervezet) már 2003 óta delegált 1 főt az eddig 5 
fős FAM Bizottságba.
A MEE titkárság kezeli a FAM Bizottság (esetleges) minisz-- 
tériumi költség-támogatását, pályázaton elnyert források 
felhasználását.
Megállapodás alapján a MEE ellátja a FAM Bizottság admi-- 
nisztrációs feladatait.
A megszűnt MÁE (Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete) - 
helyett a 16/2010. NFGM rendelet szerint a MEE (az eddigi 
1 fő saját delegálton túl) 2010-től további 3 főt delegálhat 
a FAM Bizottságba, az engedélyes áramhálózati társaságok 
közvetlen bizottsági részvétele biztosítására.
Röviden a MEE FAM munkabizottság tervezett tevékeny-
ségéről:
jogszabály-módosítások előkészítése,- 
követelmények kidolgozása képzési tematikákra, vizsgakö-- 
vetelményekre, gyakorlati képzőhelyekre, a képzés egyen-
szilárdságú feltételeinek deklarálására,
a technológiai előírásrendszer frissítése, fejlesztése,- 
koordináció az egyetemi oktató-, kutatóhelyekkel,- 
nemzetközi kapcsolatok ápolása, know-how transzfer,- 
k+f koordináció.- 
A működés szervezésére, megvalósítására vonatkozó tervek: 

szakemberek felkutatása és bevonása, eseti munkabizottságok 
létrehozása, projekt-megvalósítás, FAM-os cégjegyzék, stb.

Véleményem szerint a FAM konferencia érdeklődő rész-
vétel mellett, betöltötte funkcióját. Több szakmai területen 
egyenleget vont, adott új információkat, tűzött ki a jövőre 
vonatkozó célokat, határozott meg faladatokat.

A résztvevőket, rajtuk keresztül a FAM alkalmazók széles 
körét a technológia műszaki és biztonsági megfelelőségére 
hívta fel, kölcsönösen előnyös együttműködésre ösztönözte.

Összeállította: Horváth József
okl. villamosmérnök

a FAM Bizottság tagja
jozsef.horfotan@t-online.hu 

Új szerszám bemutatója

A fúró torony távlati képe

Meleg vízzel fűthetnek Miskolcon
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EMOSZ villanyszerelő 
konferencia

Az idén is megrendezésre került az Elektromosipari Magán-
vállalkozók Országos Szövetsége által a rangos esemény, a 
9. Villanyszerelő Konferencia szeptember 28-29-én.

Ez a kilencedik alkalom is 
bizonyítja, hogy a villanyszere-
lők, a villanyszerelő vállalkozók 
igénylik és várják ezt a rangos 
szakmai összejövetelt.

A ritka személyes, kollegális 
találkozások mellett a rendez-
vény olyan sok új szakmai infor-
máció megszerzését biztosítja, 
amelyre év közben a minden-
napok sodró lendülete miatt 
nincs lehetőség.

A 150 regisztrált részvevő, 
továbbá a meghívott vendégek 
számára 25 kiállítói stand és 
három média képviselet is segí-
tette az új szerelési anyagok és 
technológiák megismerését.

A helyszín a tavalyi rendez-
vény kapcsán a részvevők által 
megkedvelt Erzsébetligeti Szín-
ház méltó keretet adott az idei 
programoknak is.

A szervezési és rendezési 
munkák fő irányítója Király Dé-
nes a tavalyihoz hasonlóan biz-
tosította a profi levezénylést.

EMOSZ elnöke Jani Károly meg-
nyitójában örömét fejezte ki a 
nagyszámú részvevő láttán, de 
nem hallgatta el azt sem, hogy 
hiányolja a fiatal villanyszerelő vál-
lalkozókat nemcsak a rendezvény 
hallgatósága soraiból, hanem az 
EMOSZ-Akadémia rendezvénye-
iről is. Bizony az utánpótlással 
probléma van!

A bevezetők után következtek 
az előadók, akik az elosztó be-
rendezések témát a tervezéstől a 
létesítésig fejtették ki.

A rendezvény második napján 
a villanyszerelőket érintő szak-
mai illetékesség, jogosultság, az 
új villámvédelmi szabvány és az 
Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat ellentmondásai, az ehhez 
kapcsolódó aktuális kérdések 
kerültek a délelőtti napirendre. 
A délutáni előadások a megújuló 
energiák, elsősorban a napele-
mek használatával, a napelemes 
berendezések hálózatra csat-
lakozásával, a villanyszerelési 
anyagok hulladékkezelési kérdé-
seivel foglalkoztak.

 A MEE standján sok-sok ér-
deklődő élt az alkalommal, hogy 
a folyóiratokból szép gyűjteményre tegyen szert és öröm-
mel vásároltak a megjelent szakkönyvekből is.

Ambró Péter
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SzAKMAi 
FóruM
Ha Magyarország nem 
változtat alapvetően 
energiagazdálkodásán, 
nem csupán a környezeti 
problémákkal kell meg-
küzdenie, de a külföldi 
energiahordozóktól való 
függése miatt a hazánk-
ban előállított termékek 

drágulásával is számolnia kell. A cél ezért a magyar megújuló 
energiakincs fokozottabb felhasználása – derült ki többek kö-
zött 2010. szeptember 25-én a Valóságos Kincsesbánya című 
szakmai fórumon, amely az energiatermelésben és energia-
takarékosságban érdekelt területek döntéshozóit, szakembe-
reit, kormányzati és önkormányzati szereplőit ültették közös 
asztalhoz. A fórum célja, hogy az érintett ágazatokon túl a 
lehető legszélesebb körben megismertesse és elfogadtassa az 
energiatudatos életmódot.

A megújuló energiaforrásaink kihasználhatatlansága mel-
lett további nehézséget jelent, hogy hazánkban még min-
dig nem tudatosult az energiatakarékosság fontossága. Az 
energiatakarékosság szempontjából a legnagyobb veszteség 
a háztartásoknál keletkezik, de jelentős lehetne az intézmé-

nyeknél is az elérhető megtakarítás. A magyar EU-elnökség 
idején, 2011 első félévében az energia kiemelt terület lesz, 
köztük az energiatakarékosság előmozdítása, a fogyasztói 
jogvédelem elősegítése. 

Az ország lehetőségei a rendelkezésre álló alternatív és 
megújuló energiaforrások terén kifejezetten jónak mondha-
tók. Az ország adottságai megfelelőek a geotermikus és a 
napenergia kiaknázására, a szél energiájának hasznosítása 
is gazdaságos, illetve jelentős mennyiségű biomassza is ren-
delkezésünkre áll. Ezeknek az adottságoknak a kihasználá-
sa nemcsak az európai uniós előírásoknak való megfelelés 
miatt fontos, de versenyképességünk, a munkahelyteremtés 
és nem utolsósorban környezetvédelmi okok miatt is. Tehát 
az energiahatékonyság és egy megújuló energiák irányába 
mutató stratégia kidolgozása Magyarország számára talán 
fontosabb, mint bármely más EU tagállamnak. Hazánkban 
a megújuló és alternatív energiák kihasználtsága nemcsak a 
szomszédos országokétól, de lehetőségeitől is elmarad.

Bencsik János a Nemzetgazdasági Minisztérium államtit-
kára a fórumot köszöntve kiemelte: az Új Széchenyi Tervben 
lesznek majd olyan fejlesztési programok, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a hazai vállalatok jobban bekapcsolódjanak az 
alternatív energiatermelésbe. 

A rendezvény főelőadója Olajos Péter, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium energia- és klímapolitikai helyettes 
államtitkára a „Zöldgazdaság fejlesztés stratégiája és gya-
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korlata” című előadásá-
ban részletes tájékoz-
tatást tartott azokról a 
feladatokról, amelyek 
az elkövetkezendő idő-
szakban meghatározzák 
az ország energiastraté-
giáját. Elmondta, hogy 
Magyarország 2030-ig 
szóló energiastratégi-
ája december 15-ig el-
készül. Jelenleg négy 
munkacsoport dolgozik 
a témán. A készülő ener-
giastratégia fő pillérei az 
ellátásbiztonság, a fenn-
tarthatóság, versenyké-
pesség, gazdaságélénkítés 
és az energiaszegénység.                                                                                                              

A 2011. január 15-
én induló Új Széchenyi 
Terv hét kitörési pontot 
határoz meg, és 1000 
milliárd forint pályáza-
ti forrás nyílik meg 100 
pályázati ablakban. Eb-
ben szerepelnek majd 
az energiafelhasználás 
szempontjából fontos 
témakörök, a zöldgaz-
daság és az otthonte-
remtés. A zöldgazdaság 
hátterének megterem-
tésére létrehozzák a 
zöldgazdaság informati-
kai adatbázisát, az ener-
getikai szaktanácsadói 
országos hálózatot, erő-
sítik az energetikai szak-
képzést, a társadalmi tu-
datformálást több tárca 
együttműködésében.

A fórumon a megújuló 
és az alternatív energia 
arányának növelését az 
egyik kitörési pontként 
említette a helyettes ál-
lamtitkár, mert lehetősé-
get ad a munkahelyte-
remtésre, a hazai zöldipar 
kialakítására, és új terü-
letet nyit meg a kutatás-
fejlesztés, az innováció 
számára.

A fórum meghívott elő-
adói ezekre a kérdésekre 
keresték és adtak gyakor-
lati és biztató válaszokat, 
melyeknek célja a szem-
léletváltás elősegítése. A 

következőkben az elhangzott előadásokból – a teljesség igénye 
nélkül – emele ki néhány gondolatot.

Somlós Judit  a Philips Magyarország Kft. világítástechni-
kai igazgatója grafikonokon mutatta be, hogy „Mit érhetünk 

el energia-hatékony világítással?” Előadásában szólt arról, 
hogy milyen rendszerszemlélettel érhető el különböző terü-
leteken energia-megtakarítás. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
az otthoni világításra szánt termékek vásárlásánál ajánlatos 
ellenőrizni a csomagoláson az energia címkét, mert csak az A 
osztályú fényforrásokat lehet ezentúl energiatakarékos lám-
pának nevezni, bármilyen technológián is alapul.

Dr. Méhes Márton, a bécsi Collegium Hungaricum igaz-
gatója a Duna stratégiáról beszélve más oldaláról világította 
meg a kérdést.  Elmondta, hogy kulturális kincsekre is igény 
van, mert a kultúra nem dísz, luxus, hanem komoly gazdasá-
gi tényező, emberi kapcsolatok révén.

Szentpéteri István, a 2007-ben alapított Magyar Klaszter 
Szövetség elnöke, a klaszterek  szerepéről, tevékenységé-
ről és hatékonyságáról, valamint a benne rejlő lehetősé-
gekről tájékoztatott. Lenkey Péter, Enin Környezetipari 
Klaszter stratégiai igazgatója a „Szennyvíziszapra alapozott 
energiatermelő rendszer” működési kísérleteiről beszélt. 
A nagylabor kísérletek alapján napi 20 tonna szennyvíz-
iszapból bizonyos kezelésekkel  1,5 MW villamos teljesít-
mény biztosítható.

Több érdekes, megvalósult, példamutató projekt be-
mutatását hallhattuk és láthattuk. Borbás Jenő, Dobfenek 
(Szlovákia) polgármestere a falu napelemes közvilágítását 
mutatta be, dr. Petrányi Csaba Újszilvás polgármestere a 
napelemparkot és a norvég projekttel megvalósult geo-
termikus energia beruházásukról tájékoztatott. Dr. Nagy 
József címzetes docens a hidrogénfalu megvalósításáról 
tartott előadást.

A Magyar Hőszivattyú Szövetség elnöke, Ádám Béla a hő-
szivattyús hőhasznosítás hazai lehetőségeit vázolta fel, míg 
Varga Csaba a Szövetség alapító tagja, az Oktoklíma Kft. 
igazgatója a nagy teljesítményű hőszivattyús rendszerekről 
tájékoztatott. Táblázatban bemutatta a hőszivattyúk forrás 
szerinti csoportosítását. Ezek lehetnek: Levegő/Víz, ahol a 
hőforrás a levegő, Talaj/Víz, itt a hőforrás a talaj 100 méteres 
rétege, valamint a Víz/víz, ahol a hőforrás a kút vagy termé-
szetes víz. Ezen megoldások  előnyeit és hátrányait is megis-
merhettük. Ezt követően Kiss Tamás a Budatech Kft. ügyve-
zető igazgatója a levegős hőszivattyúzás hazai helyzetéről 
és jelenlegi  szerepéről számolt be.

Hasonlóan érdekes beszámolót tartott Marcel Bolos, 
Nagyvárad polgármestere, a nagyváradi lakások termálvizes 
fűtési megoldásairól. Elmondta, hogy a kutatások 1963-65 
között kezdődtek, amelyek igazolták, hogy egy 110km2-es 
termálvízmező, majdnem teljes egészében Nagyvárad alta-
lajában helyezkedik el.

Dibáczi  Zita, az Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP pro-
jektmenedzsere a biomasszában rejlő lehetőségeket vázolta 
fel a 4Biomass projekt bemutatásával, a közép-európai bio-
massza-kereskedelem elemzésének szempontjaival, az össze-
hangolt közép-európai biomassza-kereskedelem és a logisz-
tika létrehozásának elősegítése érdekében.

A biomassza is az egyik lehetséges energiaforrás, ennek 
kiaknázott és kiaknázatlan lehetőségeiről beszélt  Vajda La-
jos, a Green Energy Egyesület elnöke Sepsiszentgyörgyről.

A fenntartható építészetről Kévés György Ybl-díjas épí-
tész tartott színes, érdekes előadást. 

Ez a késő esti órában véget ért fórum rendkívül gazdag 
programja meggyőzte a résztvevőket arról amit az egyik 
előadó így fogalmazott meg: 
„Nap, Föld, Víz, Levegő: végtelen a magyar energia.” 

Tóth Éva
A képek a szerző felvételei

Bencsik János,
NGM energiaügyi és otthonteremtési 
államtitkár

Olajos Péter,
NGM energia-és klímapolitikai helyettes 
államtitikár

Somlós Judit, Philips Magyarország Kft. 
világítástechnikai igazgató
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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) az elektrotechni-
ka, villamosenergia-termelés és -elosztás területén érdekelt 
szakemberek, vállalkozások, tudományos intézmények és 
beszállítók részvételével rendezte meg az 57. Vándorgyűlés, 
Konferencia és Kiállítást. 

A konferencia résztvevőinek három nap állt rendelkezésre az 
egymás eredményeinek, az új, környezetbarát erőművi rendsze-
rek, technológiák, a minőségi szolgáltatás feladatrendszerének, a 
takarékosabb rendszerek, az új, hatékony munkavédelmi felada-
tok megismerésére, tapasztalatcserékre, konzultációkra és nem 

utolsósorban a régi szakmai kap-
csolatok, barátságok ápolására. 

A konferencia fő témája a „Mi-
nőség a szolgáltatásban”. E téma 
köré épültek fel az előadások. 
Emellett fontos szerepet kaptak 
a megújuló energiát szolgáltató 
erőművi megoldásokat ismer-
tető előadások. Az előadók a 
szolgáltatók és az egyetemek 
(a BME, az Óbudai Egyetem, és 
a Szegedi Tudományegyetem) 
ezen területeit vizsgáló, oktató, 

tervező és kutató szakemberei voltak. Beszá-
moltak új innovatív megoldásokról is.

A vándorgyűlés első napja hagyományosan 
a kiállítás megnyitásával kezdődött, majd a 
konferencia hivatalos megnyitója és a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesületért díj átadása kö-
vetkezett. Ezt a díjat Tari Gábor, a MAVIR ve-
zérigazgatója vehette át.

A délelőtti plenáris ülésen - melynek leve-
zető elnöke Kovács András főtitkár volt - az 
áramszolgáltatók vezetői, valamint a MAVIR 
és a Magyar Energia Hivatal képviselőjének 
előadásai hangzottak el.

 Már visszatérő program a vándorgyűléseken 
a kerekasztal-beszélgetés Hlavay Richárd moderátor irá-
nyításával. A kérdéskör, amelyre a hallgatóság kíváncsian 
várta a válaszokat „A minőség ára”. A beszélgető partnerek, 
dr.Szörényi Gábor (MEH) Tari Gábor (MAVIR ZRt), dr. Eric 
Depluet (E.ON Hungária Zrt.) , Thierry Le Boucher (EDF 
DÉMÁSZ Zrt.) és Ságody Attila (KPMG) voltak.

Ezúttal az ülések levezető elnökeinek beszámolói alapján ösz-
szefoglalást állítottunk össze, amelyet több részletben leközlünk 
azon kedves Olvasóink tájékoztatására, akik nem vehettek részt 
ezen a nagy rendezvényen.

A délutáni plenáris ülés témái az energiatermelés hazai 
lehetőségeinek és fejlesztéseinek bemutatását célozta meg. 
Levezető elnök Gelencsér Lajos igazgató, a MEE pécsi szer-
vezetének elnöke volt.

Beszámoló a 
MEE 57. Vándorgyűlés, 

Konferencia és Kiállításról
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A plenáris ülés résztvevői A közönség

Hlavay Richárd

Kovács András

A Kerekasztal résztvevői



Bencsik János szerint rendszerben kell gondolkodni, a súly-
pontok közös kijelölésével. Az egyik legfontosabb súlypontnak 
az energiafelhasználás hatékonyságának javítását nevezte, az 
alternatív energiaforrások leghatékonyabban kiaknázásával.

A következőkben a honi biogáz-termelési potenciál he-
lyéről és szerepéről hallhattunk dr. Kovács Kornél szegedi 
professzor előadásában, a megújuló és összes energiater-
melés struktúrájában. A biogáz előállítási folyamatát, a je-
lenleg alkalmazott technológiát, megvalósított projekteket 
mutatta be az előadó. A nemzetközi tapasztalatok alapján 
a bioenergia-előállítás további fellendülése várható, ezt kell 
elérni a hazai szabályozás megváltoztatásával is. Az előadás 
lényeges üzenete, hogy a szerves hulladékok elkülönítésé-
vel és biogáztermelésre történő felhasználásával értékes 
energiát nyerhetünk úgy, hogy közben a környezetszennye-
zést is jelentősen mérsékeljük.

Ezen a plenáris ülésen jelen volt Bencsik 
János energiaügyi és otthonteremtési állam-
titkár, aki miután üdvözölte a vándorgyűlés 
részvevőit, előadásában előre bocsátotta, 
hogy szövetségeseket keres a kormány a most 
formálódó nemzeti energiastratégiájához, 
hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság nem 
működhet úgy, ahogy eddig működött, ezért 
komoly szemléletváltásra van szükség.

A nemzeti energiastratégia kidolgozásában 
aktív szerepvállalásra kérte fel a vándorgyűlés 
résztvevőit, hangsúlyozva, hogy még semmi 
nem dőlt el. Elmondása szerint az energiapoliti-
ka céljainak megvalósulását ösztönző Széchenyi 
Terv még nyitott, mert a vitairatra beküldhető 
javaslatok határideje ugyan szerdán lezárult, de 
most kezdődik el a prioritások kiválasztása és a 
tényleges pályázati kiírások kidolgozása.

A körvonalazódó energiastratégiáról annyit árult 
el, hogy új megállapodásokon fog alapulni, amely-
ben szerepet kap a természeti és társadalmi erőfor-
rások megújulása, visszapótlása is, de tisztességes 
és méltányos profitlehetőséget biztosít az energia-
szektor számára is. Ez azt jelenti, hogy nagyon ér-
zékeny területekbe is bele kell nyúlni az elkövetkező 
hónapokban, és egyebek közt újra kell gondolni a 
kötelező átvételi rendszer működését, átvételi árait 
is - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, úgy kell 
az új alkukat megkötni, hogy a hazai vállalkozói 
háttér is a lehető legtöbbet tudjon profitálni belőle, 
a lehető legtöbb munkahelyet megteremtve.

Az energiagazdálkodásban, az energiapoliti-
kában véget ért a ritka forintok ideje, és eljött a 
sűrű filléreké, amelyekért le kell hajolni még akkor 
is, ha ez fáradságos munka" - fogalmazott elő-
adásában az államtitkár. Mint kifejtette, drága 
hitelekkel nem lehet a jövőben szolgáltatásokat 
fejleszteni, mert annak a költségeit bele kell épí-
teni a szolgáltatások árába, ami a szolgáltatást 
fogyasztók versenyképességét rontja. 

Az államtitkár a legfőbb problémának nevezte, hogy a gazdaság 
túlterjeszkedett a saját rendszerbeli határain, és a saját profitérdekein 
túl nem foglalkozik sem a természeti környezet megújulásával, sem a 
közösségi erőforrások újratermelésének szükségletével. Ahhoz, hogy 
ezt a megbomlott egyensúlyt helyre lehessen állítani egy eladósodott 
országban, hatékonyabban kell gazdálkodni a belső erőforrásokkal, 
ami takarékosságot, spórolást, vagy innovatív módon fellelt többlet-
forrásokat jelent. Ameddig Ausztria két és félszer kevesebbet költ egy 
négyzetméternyi épület energetikai költségeire, mint Magyarország, 
nem lehet versenyképes a hazai gazdaság - mondta Bencsik János.

Mint kifejtette, a kormányprogramban megfogalmazottak 
szerint az építésgazdaság és az energiagazdaság területén 
van lehetőség arra, hogy a vágyott egymillió új munkahelyből 
minél több megteremtődjön. Ezt támasztja alá az új Széche-
nyi Terv vitairata is, amelyben az érintett szakmai szervezetek 
is megfogalmazták véleményeiket, javaslataikat, és amely 
szerint négy olyan kulcsterülete van a gazdaságnak, amely-
be érdemes közösségi forrásokat is beleinvesztálni. Ezek az 
egészség- és gyógyturizmus, a közlekedés, az otthonteremtés 
és a zöldgazdaság. Ez utóbbi az energiahatékonyságról és az 
alternatív energiában rejlő lehetőségek hatékonyabb kiakná-
zásáról szól. Ezeken a területeken lehet elérni a legtöbb kedve-
ző változást. A hazai kis- és középvállalkozásoknak pályázati 
lehetőséget kell biztosítani, hogy be tudjanak kapcsolódni az 
új programokba - tette hozzá az államtitkár. 
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Dr. Kovács Kornél

Bencsik János

Gelencsér Lajos
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Dr. Korényi Zoltán igazgató tájékoz-
tatást adott az E.ON befejezés előtt álló 
gönyűi erőművének építési folyamatáról, 
műszaki jellemzőiről. A bruttó 433 MW ter-
melési kapacitású erőmű nettó hatásfoka 
meghaladja az 58%-ot, ami a hazai erőmű-
park átlagának majdnem a duplája. A rész-
letes műszaki és gazdasági jellemzők ismer-
tetése után kitért az erőműnek a magyar 
villamosenergia-rendszerben betöltendő 
szerepére is, hangsúlyozva, hogy a gönyűi 
erőmű jelentősen növeli az ellátásbiztonsá-
got azzal, hogy alkalmas „black start” üzem-

módra, tüzelőanyagában változtatható üzemű (gáz és olaj) 
és rendszerszintű, primer, szekunder, feszültség és meddő 
szabályozásra. A létesítési jellemzők hallatán meggyőződ-
hettünk róla, hogy a legmodernebb építési technológiát 
alkalmazták az input/output csatlakozásoknál is.

A szélenergia-hasznosítás magyarországi 
tapasztalatait összegezte a következő elő-
adás. Az IBERDROLA  RENOVABLES előadó-
ja, Brand Éva a spanyol szabályozás, a fej-
lesztés folyamata, és az európai uniós cél-
kitűzések után rátért a hazai célokra, ezen 
belül a megújuló energiaforrások felhasz-
nálásának fontosságára. Kiemelte, hogy 
a szélenergiából termelt villamos energia 
igen kis részhányadban részesül a kötelező 
átvételi támogatásból. A továbblépéshez 
az energiaforrás potenciál mellett megfele-
lő elosztóhálózat, stabil és ösztönző jogi és 
szabályozási háttér szükséges.

A plenáris előadások után a fiatal diplo-
mások pályamunkáinak bemutatása és a kiállítói előadások 
következtek.

A1 Szekció: Eszköz- és vagyongazdálkodás
Levezető elnök: Orlay Imre. Az eszköz- és vagyongazdálko-
dás szekció előadásait, ha néhány kulcsszóval akarnánk ösz-
szefoglalni, akkor ezek a kulcsszavak az élettartam-költség, 
költséghatékonyság, hosszú távú tervezés, állapotinformációk 
gyűjtése, optimális eszközgazdálkodás a források hatékony 
felhasználására, a munkaerő hatékony felhasználása, mun-
kairányítás, nyilvántartási rendszerek fejlesztése és mindehhez 
adat, adat, adatgyűjtés lehetne. A szekció előadásai nagyon 
jól egészítették ki az első nap mottóját, hogyan lehet a költsé-
gek esetleges csökkenése mellett is a szolgáltatás minőségét 
fenntartani. A szekció előadásai nagyon jól épültek egymásra, 
képet adva az energiaszállítás, -elosztás egész területéről, be-
mutatva, hogy milyen lehetőségek vannak a költségek csök-
kentésére, a források felhasználásának optimalizálására -fo-
galmazta meg Orlay Imre, a szekció levezető elnöke.

Az első előadó a nagyfeszültségű gázszigetelt berendezé-
sek élettartam-költségeinek számítási metodikáját mutatta 
be.  Kifejtette, hogy bár az élettartam költség számítás el-
mélete régóta ismert, a gyakorlatban nem eléggé elterjedt, 
jóllehet ez adná a lehetőségét az adott alkalmazásra választ-
ható leggazdaságosabb megoldásra. A hatékony rendszer-
menedzsment a teljes élettartam költségösszetevőivel kell 
számoljon a teljes alállomás figyelembevételével. Előadásá-
ban bemutatta az AREVA T&D által kidolgozott ALC3 típus-
jelű számítási módszert, amely felismeri a legalacsonyabb 
élettartam-költségű megoldást az összes költségösszetevő 
széles körű kombinációs változtatása mellett.

A következő előadás a fuzzy alapú döntéstámogató rend-
szer ELMÜ-ÉMÁSZ-nál történő bevezetését ismertette. A li-
beralizált piacon egyre nagyobb jelentősége van a hatékony 
vagyongazdálkodásnak. Ehhez nyújt hatékony segítséget 
a fuzzy logikán alapuló döntéstámogató rendszer. Termé-
szetesen a jó döntéshez megalapozott bemeneti adatokra, 
állapot- és diagnosztikai információkra van szüksége. Ezt 

felismerve kezdte fejleszteni az ELMÜ-
ÉMÁSZ az állapotfelmérés új alapokra 
helyezését.

A harmadik előadásában az eszközök 
modern pénzügyi szempontú menedzs-
mentjéről beszélt, az eszközök műszaki 
paramétereinek és az ezekhez kapcso-
lódó beruházási és fenntartási költségek 
modellezéséről beszélt az előadó. Az esz-
köz- és vagyongazdálkodás modellalapú 
megközelítése két kérdésre adhat haté-
kony választ: Mikor kell váltani a karban-
tartási és javítási szemléletű rendszerről 
a korszerűsítési és rekonstrukciós tervek 

felé, és fordítva? Az előadás fontos kérdésként emelte ki, hogy 
az eszközgazdálkodási rendszer alkalmazásának elenged-
hetetlen feltétele a konzisztens adatok rendelkezésre állása. 
Hiányos, rendszertelen, ill. inkonzisztens adattartalom téves 
elemzéseket szolgáltat a vezetőség számára.

A következő előadás az átviteli hálózat munkairányítási és 
eszközgazdálkodási rendszerének megvalósítását ismertette. 
A MAVIR a MAHALIA-t váltó WAM rendszer követelményeinek 
megfogalmazásánál a legjobb iparági eszközmenedzsment-
gyakorlat átvételére törekedett, megőrizve a szervezetben 
már meglévő értékeket. A megvalósítás több fázisban tör-
tént. Első fázisban az alapok megteremtése, az eszköznyilván-
tartás kialakítása és adatok feltöltése. A második fázisban a 
terepi munkavégzők támogatását szolgáló tervezési és mun-
kairányítási feladatok megoldása, a harmadikban az eszköz-
gazdálkodás optimális rendszertámogatásának kialakítása. 

Brand Éva

Dr. Korényi Zoltán

Tóth Péterné, Bencsik János és Dervarics Attila Bencsik János és Tari Gábor



kiemelte, hogy a  smart metering 
(okos mérés) elsődleges feladata a 
smart hálózat támogatása, ill. lehető-
vé tétele. Hangsúlyozta, hogy csak a 
smart grid és a smart metering pár-
huzamos, megfelelő ütemű bevetése 
esetén várhatók együttes előnyök a 
szolgáltatóknál és a fogyasztóknál is.

“Smart technológiák hatása Magyar-
országra” című előadás előadójának 
nézete szerint az energetika a követ-
kező évtizedekben forradalom előtt 
áll, amelynek központja a fenntartha-
tó energiatermelés és energiafogyasz-
tás. Az előadás kitért az új fogyasztók 
megjelenésére (pl.: elektromos autó), 
valamint a fogyasztói magatartás 
megváltozásának hatásaira. Az elő-
adó bemutatta az amszterdami Smart 
City projektet, amely jelenleg is folyik 
és célkitűzései példaértékűek.

 „Okos fogyasztásmérés Európában” című előadásban az elő-
adó részletesen áttekintette az okos mérés európai szabályozási 
alapjait, az Európai Bizottság vonatkozó – részben már kidolgo-
zott, részben ezután kidolgozandó – irányelveit. Bemutatta a 
szabványosítás érdekében zajló munka fő irányait, valamint be-
tekintést nyújtott a CENELEC-ben zajló szakirányú munkába is.

Az előadó a „Smart metering és a rádiófrekvenciás körvezérlés” 
előadásban konkrét alkalmazási példákat is ismertetve kiemelte 
a rádiófrekvenciás körvezérlés (RKV) megbízhatóságát és gyor-
saságát. Az okos mérés kapcsán hangsúlyozta az RKV révén elér-
hető pontos idő szolgáltatás lehetőségét, valamint bemutatta az 
okos méréshez kapcsolódó további alkalmazási lehetőségeket. 

A „Hazai kombinált RKV és smart metering eszközcsalád fejlesz-
tése” című előadás előadója bemutatta a Prolán Zrt.-ben zajló 
fejlesztő munka eredményeit. A kifejlesztett eszközcsalád előnyei 
között kiemelte az önbeálló antenna, valamint RKV és a mérő 
egyetlen – okos funkciókkal kibővített – készülékben való integ-
rálásának a fontosságát, valamint bemutatta fejlesztésüknek a 
hagyományos RKV-val szembeni funkcionális előnyeit.

Folytatjuk. Tóth Éva

Ennek segítségével hatékonyan kezelhetők lesznek az esz-
közvagyonnal kapcsolatos műszaki és gazdasági kérdések, az 
üzleti tervezés, a kockázat alapú karbantartás és az élettar-
tamköltség gyűjtésének és tervezésének támogatása.

E szekció utolsó előadása az ELMÜ-ÉMÁSZ standard rend-
szerét mutatta be. A standard rendszer a hálózat struktúrájá-
val, tervezési/létesítési és műszaki megoldásaival, a hálózati 
építőelemekkel szemben támasztott társasági követelmények 
rögzítése, amelyek a hálózat minden szervezeti egységére egy-
aránt kötelezően érvényesek. Feladat volt a standardok opti-
malizálása (tipizálás), illetve a standardok harmonizálása. Cél a 

hálózati szabályozások 
strukturált rendsze-
rének létrehozatala, a 
szabályozatlan területek 
feltárása, a szabályozá-
sok hierarchiájának ren-
dezése, a végrehajtás 
irányítására alkalmas 
rendszer létrehozatala, 
illetve a hálózati elemek 
standardjain keresztül 
egységesítés, mennyisé-
gi árelőnyök elérése és 
ezzel végül is a költsé-
gek csökkentése.

B1. Szekció: Okos hálózat – Okos mérés
Levezető elnök: Görgey Péter. A vándorgyűlés történései tükrében 
az Energetikai Informatika Szakosztály (EISZ) szervezésében létrejött 
szekció különösen aktuális témát taglalt, melyhez számos megjegy-
zés kapcsolódott a plenáris  és más szekcióban elhangzott előadá-
soknál is. Mindemellett a téma aktualitásának legfontosabb jelzése 
az ugyancsak az EISZ koordinálása mellett kiadott egyesületi állás-
foglalás1, továbbá az elnökség azon döntése volt, hogy szakirányú 
munkabizottságot állít fel.

„Smart grid (smart hálózat) megoldások lehetőségei és kérdései” 
című előadás áttekintette a smart hálózattal kapcsolatos fej-
lesztések európai és amerikai alapdokumentumait, a smart 
hálózatok fő ismérveit, valamint sokrétű hatásait. Az előadó 

2010. június 9-én „a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnöksége 17/2010 számú határozatával egyhangú döntést hozott ar-
ról, hogy 2.000.000.-Ft összértékű, fejenként 200.000.-Ft anyagi támogatásban részesíti 10 tagtársunkat, akik Észak Magyarország 
területén élnek, és otthonukban az idei árvíz súlyos károkat okozott.”

A döntést tettek követték és szervezeteinken, valamint honlapun-
kon keresztül az érintettek hamar értesültek, hogy várjuk a károsultak 
jelentkezését.

A három beérkezett pályázat elbírálását az ÉMAKO elnöksége végez-
te és 2010. augusztus 12-én megszületett a döntés, mely szerint mind-
három pályázó jogosult a támogatásra.

Sajnos a törvényi szabályozás lelassította a folyamatot, de szakmai 
összefogással és némi kutatómunkával kialakult a pályázókat legin-
kább megsegítő törvényes támogatási forma, így 2010 szeptemberé-
ben az egyesület átutalhatta a károsult tagtársak részére a fejenként 
200.000.-Ft-ot, mellyel reméljük hozzájárultunk a nehéz és megterhelő 
árvíz utáni helyreállításokhoz.

MEE Titkárság
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a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesületért díjat idén Tari Gábor, 
a MAVIR  Zrt. vezérigazgatója  
vehette át

Árvízkárosult MEE tagok megsegítése

1 Az Állásfoglalás olvasható a  12.oldalon



A Kutatók Éjszakája
VILÁGÍTÁS = SZENVEDÉLY

Várakozáson felüli részvétel a 
villamos szakmai napon

A Villamos Fogyasztói 
Szakosztály 2010. szep-
tember 23-án, az MMK 
Elektrotechnikai Tagoza-
tával közösen rendezte 
meg a villamos műszaki 
ellenőrök és felelős mű-
szaki vezetők részére 
„Az új műszaki előírások 
és követelmények” című 
„szakmafrissítő” napot. A 
mintegy 40-45 főre be-
csült jelentkezés helyett, 

több mint 80 szakember érdeklődését igyekeztek a neves 
szakelőadók - az új vizsgakövetelményekről, a munkabizton-
ságról, az új szabványokról, valamint a ma már igen összetett 
ismereteket igénylő érintésvédelmi hálózatok létesítési köve-
telményeinek ismertetésével -kielégíteni.

A választott témák, a széles szakmai ismeretek tudásának 
igénye és nem utolsósorban az érdeklődők nagy száma is 
bizonyítja, hogy kell, hogy szükséges a szakmai társadalmat 
időről időre a számtalan előírás-, rendelet-, szabványváltozás-
ról, azok ismertetéséről – ha tömörítve is – de tájékoztatni.

A szervezők jövőre a Construma kiállítás idejére tervezik a 
következő szakmai nap megtartását.

Dési Albert
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Dr. Borsányi János

Az idén szeptember 24.-én megrendezésre 
került Kutatók éjszakáján a MEE Világítás-
technikai Társasága ismét képviseltette ma-
gát. A kora délután nyitó kiállításra érkezők 
zöme olyan kicsi volt, hogy az asztalt alig érte 
fel, mégis érdeklődve szomjazták Molnár 
Károly mindig érdekes és mesés történetét 
a fényforrásokról, kezdve a hagyományos 
izzótól a fémhalogén lámpákig bezárólag. 
Előadásához később csatlakozott Barkóczy 
Gergely, majd pedig dr. Borsányi János ta-
nár úr is „Mivel és hogyan világítsunk? LED-ek 
és egyéb energiatakarékos fényforrások” című 
előadásának megtartása után. Nemcsak azt 
tudhatta meg tőlük a népes hallgatóság, 
hogy az egyenes fénycső nem neoncső, ha-

nem azt is, hogy mi a különbség a vonalas és folytonos színkép 
között, vagy éppenséggel miért is nem lehet beszélni a kisnyo-
mású nátriumlámpa színvisszaadásáról. Wenczel Klára profesz-
szor asszony előadása is érdekes volt, kivívta a hallgatóság elis-
merését. Az érdeklődőket azonban az foglalkoztatta leginkább, 
és talán a leggyakrabban feltett kérdés is az volt a kiállításon: „Mi 
az a fénypor?” Tóth Zoltán érdekes és játékos kísérleteit nem-

csak a csöppségek és az ifjúság kö-
vette érdeklődve, hanem a felnőttek 
is, akik az éjszaka beálltával egyre 
nagyobb számban jelentek meg a 
kiállításon. Tóth Zoltán jó néhány 
téves hiedelmet is eloszlatott, amikor 
bebizonyította egy UV-cső és némi 
fénypor segítségével, hogy víz alatt 
igenis leéghetünk, illetve, hogy az 
ablaküveg a hiedelmekkel ellentét-
ben nem véd meg minket minden 
káros UV sugárzástól. Az ő előadását 
később Schwarz Péter vette át.

Az éjszaka beálltával, ahogy az 
apró, de mindenre nyitott, kíváncsi 
fiatalság létszáma csökkent, úgy vál-
tozott, a látogatók érdeklődése. A 
kiállítás lebilincselő kísérletei mellett 
már a szakmai tanácsokat is kérték 
a  jelen lévők.. Többen csalódottan 
adtak hangot panaszuknak, hogy 
sem a kompakt fénycső, sem pedig 
a LED-ek nem váltották be a hoz-
zájuk fűzött reményeiket, és kérték 
véleményünket, hogy a hagyomá-
nyos izzólámpa kivonásával mivel is 
világítsanak otthonukban? A kapott 
felvilágosítás és némi tévhit elosz-
latás után elégedetten távoztak a 
látogatók a pultoktól. Vass László 
hozzáértő tanácsait megértve, min-
denki megismerhette a LED-ekkel 
kapcsolatos problémákat. A záróra 
közeledtével, a szakmai tanácsok és 
az érdekfeszítő kísérletek végeztével 
látogatóinkban letisztázódott: 
a világítástechnika nemcsak a szak-
mánk, hanem szenvedélyünk is. 

Bolváry Gábor
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Dr.Günthner Ottó a FUX Zrt. fejlesztéseiről tart előadást

Dr.Barkóczi István FUX Zrt. vezérigazgatója és 
Dr.Patkó Gyula a Miskolci Egyetem rektora

Günthner Attila és Dr. Barkóczi István

Laboratóriumavatás a FUX Zrt.-nél

Vezeték- és kötéldiagnosztikai laboratóriumot avattak a 
miskolci FUX Zrt.-ben. A beruházás egyszerre szolgálja a 
céget és a Miskolci Egyetemet.
A miskolci székhelyű FUX Zrt. és a Miskolci Egyetem 
együttműködésének, a kapcsolat szorosabbra fűzésének 
fontos állomása a szeptember 24-én átadott vezeték- és 
kötéldiagnosztikai laboratórium. Az új labort a FUX te-
lephelyén alakították ki a Baross Gábor pályázat kereté-
ben, és a jövőben fontos szerepet játszik majd az egyete-
mi hallgatók gyakorlati képzésében.

Az ünnepélyes átadón Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem 
rektora kiemelte: az intézmény feladata a tudás átadása, fel-
készült szakemberek képzése, az egyetem ezzel szolgálja a 
régió vállalkozásait. Ehhez elengedhetetlen, hogy a hallgatók 
megfelelő szakmai gyakorlatot szerezzenek, s ebben évek óta 
kiemelt partner a FUX Zrt.

A társaság és az egyetem műszaki  anyagtudományi kara 
közötti együttműködésről Gácsi Zoltán, a kar dékánja a kö-
vetkezőket mondta:” Példaértékű kapcsolat ez egyrészről azért, 
mert az intézmény oktatói részt vehetnek a társaságnál folyó 
kutató-fejlesztő munkában, másrészt azért, mert a hallgatók a 
gyakorlatban is kipróbálhatják az elméletben már elsajátított 
tudást. A kiváló együttműködést az is jelzi, hogy az elmúlt két 
évben 5 anyagmérnök hallgató helyezkedett el a FUX-nál.”
Bihall Tamás, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke 
úgy fogalmazott: ez a laboravató fontos esemény a város életé-
ben is, hiszen a FUX Zrt. ragyogó példája annak, hogy a nehéz 
gazdasági helyzetben is sikerülhet a folyamatos fejlesztés.

A laboratóriumavatóval egy időben adták át a FUX Zrt. 
1550 négyzetméter alapterületű raktárcsarnokát, amely 
ÉMOP pályázaton belül, közel 200 MFt-os beruházás kereté-
ben valósult meg. A cég ehhez a fejlesztéshez 97 M Ft össze-
gű támogatást kapott. 

Ez a raktárcsarnok biztosítja a FUX ZRt.-nél történő logiszti-
kai feladatok magasabb szintű ellátását.

A két új létesítmény összesen 10 új munkahely létesítését 
teszi lehetővé.

A laboratórium legfontosabb paraméterei:
A beruházás 61 M Ft-ba került, melyhez a FUX Zrt. 30 M Ft -	
támogatást nyert a Baross Gábor pályázaton.
A laboratóriumot a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudo--	
mányi Kara működteti, ennek megfelelően egyetemi szin-
tű, anyagvizsgálattal összefüggő képzéseket végez (anyag-
mérnöki és gépészmérnöki Bsc, MSc), másrészt a FUX Zrt.-
vel közösen kutatás-fejlesztéseket végez.
A Miskolci Egyetem együttműködés keretében vállalja, -	
hogy a vezeték- és kötéldiagnosztikai intézeti laboratórium 
működését szakmai támogatással segíti. 
A laboratórium a Műszaki és Anyagtudományi Karon belül -	
Anyagtudományi Intézetbe integrálódik, annak adminiszt-
ratív feladatait az intézet látja el.

A laboratóriumban az alábbi speciális vizsgáló berendezések 
találhatók:

Komplex szakítóberendezés•	
Vezetékek rezgésvizsgáló berendezése•	
Vezetékkúszás vizsgáló berendezés (vezetéknyúlás)•	
Gyorsított korróziós vizsgáló berendezés•	
Hajlítási merevség vizsgáló•	
Vezetékek emelt hőmérsékletű ellenállás mérő berendezése•	

Marczin Eszter, FUX Zrt.
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A „ VILLAMOSSÁG és ENERGIA 
a MEZŐGAZDASÁGBAN” 

MUNKABIZOTTSÁG 
550. JUBILEUMI ÜLÉSE

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület „Villamosság a Mezőgazda-
ságban” Munkabizottsága(MUBI) a mezőgazdaság villamosításá-
val foglalkozó társadalmi szervezetek közül az elsők között alakult 
meg 1953-ban. Így a közelmúltban érkezett el ahhoz, hogy - havon-
ta ülésezvén - megünnepelhesse 550. ülését.

Ez a jubileum bármilyen szerv életében nagy esemény, egyesületünk 
munkabizottságai vonatkozásában páratlan, hiszen egy munkabi-
zottságot egy meghatározott feladat teljesítésére hívnak létre, és a 
feladat teljesítése után a munkabizottság megszűnik. A folyamatosan 
működő, egy téma - pl. az érintésvédelem - figyelemmel kísérésére lét-
rehozott egyesületi munkabizottságok egyike sem működik több mint 
50 éve.

Ezt a munkabizottságot viszont  a magyar mezőgazdaságnak az 
1950-es években kezdődött rohamos villamosításával kapcsolatos 
problémák társadalmi komplex megvitatásának  igénye hívta létre, és 
a villamosítás befejezése után a mezőgazdasági termelés nagyüzemi 
módon történt  átalakulása, valamint a termelés intenzívebbé válásá-
val kapcsolatban felvetődő kérdések egyre újabb és újabb feladatok-
kal látták el. A 70-es évek második felében e figyelem középpontjába a 
megújuló energiaforrások  gazdaságos mezőgazdasági felhasználása 
került. Az olajválság következményeként és a kezdeti eufória elmúltával 
a csökkenő érdeklődést a 80-as években a  környezetvédelmi szempont-
ok  következtében váltotta fel újabb fokozott figyelem ezek irányában, és 
tette felhasználásukat egyre aktuálisabbá. A megújuló energiaforrások 
felhasználása pedig éppen a mezőgazdasági üzemek gazdaságosságá-
nak egyik kulcskérdésévé vált.

A rendszerváltás után   a mezőgazdaság Magyarországon bizonyos 
válságos helyzetbe kerülvén, az új kis- és középbirtokok gazdaságos 
üzemeltetése  elkerülhetetlenné tette a gazdaságos energiafelhasználás 
előmozdítását, beleértve  a megújuló energiaforrások környezetvédelmi 
szempontokból elkerülhetetlen, egyre növekvő mértékű felhasználását, 
annál is inkább, mert az EU-tagság megköveteli az országos energia-
igény bizonyos részének ezekből való fedezését.

Ez a tendencia a mezőgazdasági üzemek számára új, kedvező lehe-
tőséget jelenthet.

A megújuló energiaforrások segítségével ugyanis a mezőgazdasági 
üzemek belátható időn belül energiafogyasztókból energiatermelőkké 
válhatnak, és ezzel gazdaságosságuk jelentős mértékben növekedhet. 

Ezekkel  a kérdésekkel foglalkozott a munkabizottság   az utóbbi 
években, és teszi ezt a jövőben is. Így feladatköre nem merült ki, és 
fennállása éppúgy aktuális, mint megalakulása idején. Olyan szerv, 
amely társadalmi úton sokoldalú véleménycserét tesz lehetővé az élet 
által e területen felvetett kérdések megvitatására, tanulmányok készí-
tésével felhívja a figyelmet az aktuális problémákra, és konferenciák 
szervezésével  fórumot biztosít  a mezőgazdaság villamosenergia-
felhasználásával  foglalkozó, és az ebben érdekelt nemzetközi szak-
emberek számára véleményük kifejtésére és tájékozódásra, a magyar 
szakemberek számára pedig, hogy tájékozódjanak az őket érdeklő 
kérdések nemzetközi állásáról.

A jubileum keretben érdemes visszatekinteni az elmúlt 56 év feladata-
ira és sokoldalú munkájára.

Az elmúlt  80 év villamosenergia-felhasználásában három fontos kor-
szak váltotta egymást.

Az első korszak: maga  a villamosítás és a villamosság egyszerű al-
kalmazásai.

A második korszak: a villamosság integrálása a termelési folyamatok 
minden fázisába, vagyis a felhasználás intenzívvé válása.

A harmadik korszak: (ezt kb.1970 óta számíthatjuk) a környezet-
szennyezés elleni küzdelem, az energiatakarékosság és a gazdasági és 
energiaválságok hatása jellemzi.

A MUBI első éveit látható mérföldkövekként kísérték az általa szer-
vezett Országos Mezőgazdaság Villamosítási Konferenciák. Ezekből az 

elsőt 1955-ben szervezte a MUBI, és ennek sikeres lebonyolítása után 5 
évenként további öt, igen sikeres országos tanácskozás került megren-
dezésre, az utolsó három már nemzetközi részvétellel zajlott. Az ezeken 
tárgyalt éppen aktuális témák a mezőgazdaság energiafelhasználásá-
val   kapcsolatos villamos igények fejlődését is jelzik.

A MUBI fennállása óta átlagosan évente 10 ülést tartott, amelyeken 
átlagosan  20-25, az utóbbi években kb. 10 kolléga vett részt. Ezeken 
az üléseken évente kb. 4-5, aktualitása okán felmerült téma társadalmi 
megvitatását és kidolgozását végeztük el. Közülük  évi átlagban a mű-
ködés első felében 2-3, összesen kb. 70 témáról  zárójelentést készítet-
tünk, amelyeket sokszorosítva eljuttattunk az érdekelt állami szerveknek 
és mezőgazdasági képviseleteknek.

A MUBI évi átlagban egy alkalommal klubdélutánt szervezett, ame-
lyen a MEE szélesebb körű tagsága is részt vett. 1972-ben kerekasztal-
konferenciát tartottunk a mezőgazdasági villamos  berendezések kar-
bantartásának igen aktuális kérdéseiről, amelyen a minisztérium, az 
ÁEEF, az  MVM, az Állami Biztosító és a mezőgazdasági üzemek vezetői 
is részt vettek. A konferencia ajánlásai nyomán bizonyos intézkedések 
is születtek, és kiadványok jelentek meg a MUBI közreműködésével.

A 70-es években a MUBI (Felismerve annak jelentőségét, hogy  az 
öntözés a száraz években nagy villamos többletteljesítményt igényel, 
míg az üzemek az év elején természetszerűen erre nem számítva, az 
öntözés nélkül szükséges  alacsonyabb teljesítményt  kötik le a tarifa-
szerződésben, és az így szükségessé vált öntözés miatti teljesítménytúl-
lépés igen nagy összegű büntetőtarifát eredményez a száraz években.) 
tárgyalások útján elérte, hogy a lekötött teljesítményt   évente egyszer 
változtatni lehessen, és így a száraz években az üzemek évközben át-
térhessenek a nagyobb teljesítmény lekötésére, és ne kelljen a nagy 
összegű büntetést fizetni.

Ez ugyanakkor lehetővé tette a  túl nedves években a   terményszárí-
tásra  fordított villamos energia büntetőtarifa nélküli vételezését is. 

1968-ban Magyarország második ún. szocialista országként belekap-
csolódott a CIGR (Mezőgazdasági Műszakiak Nemzetközi Bizottsága) 
munkájába. Megalakult a CIGR Magyar Bizottsága, amelynek IV. Szak-
csoportja (Villamos és Energia) a MEE keretében működik, és ez a MUBI 
adja ennek hátterét. A szakcsoport elnöke kezdettől fogva  MUBI vezető-
je, dr. Sibalszky Zoltán.

Rögtön a bekapcsolódás után igen intenzíven részt vettünk a CIGR 
munkájában, és számos előadással képviseltük hazánkat a CIGR nem-
zetközi konferenciáin és kongresszusain.

A magyar munkacsoport  CIGR-beli munkájának nemzetközi elismerését 
mutatja az a francia Mezőgazdasági Érdemrend (a Polgári Becsületrend 
egyik változata), amelyet dr. Sibalszky Zoltánnak nyújtott át a francia me-
zőgazdasági miniszter az 1977. évi párizsi CIGR konferencián. A MUBI veze-
tője 1979-től a CIGR IV. Szekciójának alelnöke volt, 1982-94 közt pedig   a IV. 
Szekció elnöke, és a CIGR egyik alelnöke.1994 óta dr. Sibalszky Zoltán a IV. 
Szekció tiszteletbeli elnöke, és a CIGR tiszteleti alelnöke címét viseli.

A megújuló energiaforrások mezőgazdasági gazdaságos felhasználása 
az egész világon igen aktuális és fontos probléma. Ezzel kapcsolatos témák 
teszik ki a CIGR IV. Szekció konferenciáinak tárgyát  legnagyobbrészt 1980 
óta, és ebben a tárgykörben rendezett a MEE, a MAE, és a CIGR IV. Szekciója 
1983-ban,1988-ban és 1993-ban Balatonfüreden, 1996-ban és 2000-ben 
Budapesten nemzetközi konferenciát, melyek szervezését  az elnök irányí-
tásával a MUBI végezte. A MUBI több mint 70 előadást szervezett ezekre a 
konferenciákra  magyar szakemberektől.

Munkabizottságunk működésének első idejében a „Mezőgazdaság 
Villamosítása MUBI” nevet viselte. 1974-ben változtattuk meg az elneve-
zést „Villamosság a Mezőgazdaságban MUBI”-ra, megfelelően a végbe-
ment fejlődésnek és az ezzel kapcsolatosan változó feladatoknak. Most 
pedig a MUBI neve:”Villamosság és Energia a Mezőgazdaságban”.

Az elmúlt 56 év  alatt a munkánkban közreműködő tagok száma ösz-
szesen 260 volt. Az a taglétszám, amely üléseinken ma is rendszeresen 
részt vesz, mintegy 10-15, de gyakran vannak az egyes témák iránt  ér-
deklődő külső résztvevők is.

A MUBI az utóbbi évek ülésein főleg a megújuló energiaforrások  
mezőgazdasági alkalmazásának fejlődését kíséri figyelemmel és vi-
tatja meg. Természetesen esetenként más aktuális témákat is, és fi-
gyelemmel kíséri a megújuló energiaforrások Magyarországon való 
felhasználásának általános  helyzetét és problémáit is.

Az új széltechnológia  rohamos terjedése az egész világon, határaink 
közelébe is elérvén, 1997 decemberében helyezték üzembe Burgenland-



ban, nem messze a magyar határtól, Zurndorfban az első hat darab, 
egyenként 600 kW teljesítményű szélgenerátort. 1998 tavaszán mun-
kabizottságunk egy négytagú csoportjával megtekintettük ezeket a 
kismartoni BEWAG áramszolgáltató egy mérnöke ismertetésével. Ekkor 
jutott eszünkbe, hogy a határon innen is lehetséges volna ugyanazon 
szélcsatornában szélerőműveket létesíteni. A MEE-ben létrehoztunk egy 
csoportot, amely tanulmányt készített erről a lehetőségről, és 1998-ban 
6 hónapon át Mosonmagyaróvár térségében megfelelő magasságban 
szélméréseket végezve, igazolódtak számításaink.

Bár támogatási nehézségek miatt a szélgenerátorok létesítése késett, 
és megelőzte őket egy magánkezdeményezésből Kulcson létesített szél-
generátor, de tanulmányunk alapján valósult meg az első két új techno-
lógiájú szélgenerátor Mosonszolnok térségében 2002-ben.

1999-2000-ben a parlament környezetvédelmi bizottsága elnökének 
felkérésére a MUBI részt vett a megújuló energiaforrásokból való villamos-

energia-termelésre vonatkozó törvénytervezet előkészítésében, és elérte, 
hogy a mezőgazdasági üzemek szempontjai a törvénytervezetben messze-
menően érvényesüljenek: hogy a mezőgazdasági üzemekben megtermelt vil-
lamos energia műszaki fogadása kötelező legyen, hogy minden teljesítményt 
át kelljen venni és, hogy méltányos árat fi zessenek érte. Bár ez a törvényterve-
zet csak tervezet maradt, de az új villamos energia törvénybe bekerültek ezek a 
szempontok, ami megnyitotta az utat a szélgenerátorok elterjedése előtt.

Az elmúlt 56 év munkájára való visszatekintés egyúttal azt is mutatja, 
hogy a munkabizottság feladata továbbra is aktuális. A dinamikusan 
fejlődő mezőgazdasági villamos energiafelhasználás folyamatosan veti 
fel az aktuális témákat, amelyek sokoldalú megvitatása a munkabizott-
ság feladata marad.

Dr. Sibalszky Zoltán
Bláthy-, Elektrotechnika- és Életpálya-díjas, 

a CIGR tiszteletbeli alelnöke, a MEE tagja

Csarnokavatás az OBO-nál
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Százhúsz éve a magyar ipar szolgálatában

Idén szeptemberben immáron 13. alkalommal vehették át 
kitüntetéseiket a Parlamentben a Magyar Termék Nagydíj 
Pályázat díjazottjai. Közöttük volt Hoff man Iván, a Hofeka 
Kft. tulajdonosa is – amiről az Elektrotechnika szeptemberi 
számában is beszámoltunk – ugyanis cége hazai és nemzet-
közi viszonylatban is elismert Glória LED lámpatest családja 
Magyar Termék nagydíjat kapott. A kor kihívásait és fejlő-
dési trendjeit fi gyelembe véve tervezett LED-es parkvilágító 
lámpatest vandálbiztos, energiatakarékos, és extrém hosszú 
élettartamú az alkalmazott fényforrásoknak köszönhetően. 
A lámpatestek a fényszennyezés-mentességi követelmények-
nek is megfelelnek, így minden szempontból környezetbarát-
nak tekinthetők.

A cég – amely nem először részesült Magyar Termék Nagydíj-
ban – komoly múltra tekint vissza. Jogelődjét, az Elektromos 
Készülékek és Anyagok Gyárát (EKA) 1888-ban alapította Engel 
Károly, aki hamar felismerte az elektromos iparban rejlő lehető-
ségeket. A II. világháború után államosított cég gyors magára 
találása, majd a termelés felfutása sokban köszönhető volt a 
gyár előéletének. Az 1950–60-as években a vállalat a magyar-
országi korszerű lámpatestgyártás bölcsőjévé vált. A modern 
világítástechnika akkori igényeinek jól megfelelő lámpatestek 
fejlesztése a Tungsram Rt. által gyártott fényforrásokra épült, s 
így együtt fejlődött ezekkel, konstrukcióban és paraméterek-
ben egyaránt. Az ország közvilágításának korszerűsítésében az 
EKA szakemberei soha nem évülő érdemeket szereztek.
A rendszerváltás időszakában a cég kis híján áldozatul esett a 
privatizációnak. Végül több millió forintos beruházás keretében 
1996-ban Hoff man Iván megalakította a HOFEKA Kft.-t, amely 
egyben jogutódja lett az 1888-ban alapított EKA gyárnak. 
A cég neve a Hoff man és az EKA szóösszetételből származik. Az 
EKA hagyományaira, tapasztalataira és gyártmányaira épülő új 
vállalkozás azonban nem elsősorban a múlt eredményeit kívánta 
kamatoztatni, hanem a folyamatos fejlesztést helyezte előtérbe.

Az ISO 9001 minősítéssel rendelkező cég hazánkban egyedül-
álló, minősített fénytechnikai laboratóriummal rendelkezik, 
amely a hazai mérési megbízások mellett nemzetközi igények 
színvonalas kiszolgálására is alkalmas. A hazai gyártók közül a 
Hofeka Kft-t érte az a megtiszteltetés, hogy meghívást kapott 
az egyik legtekintélyesebb nemzetközi szakmai szövetség, az 
IDA tagjai közé. A szervezet nagyon szigorú szempontrendszer 
alapján választja ki azokat a világítótesteket, amelyekkel telje-
sen fényszennyezésmentes világítás létesíthető. 
Öt évvel ezelőtt Hoff man Péter vette át édesapjától a stafétabo-
tot, és elindította a cég modernizálását. Nagy hangsúlyt helyez 
arra, hogy tovább vigye a hagyományokat, de egyben lépést 
tartson a legkorszerűbb műszaki trendekkel. E kettő ötvözése-
ként jövőbeni terveik között szerepel a nosztalgikus hangulatú 
öntöttvas, vagy kézműves lámpatestekben a LED technológia 
alkalmazása. A Hofeka Kft. egyébként már nagy tapasztalatot 
szerzett a LED-es alkalmazások területén, amit több referencia-
projekt is tanúsít Budapesten, Győrben, Hódmezővásárhelyen, 
Karcagon, Kaposváron, Veresegyházán. Aki szeretné látni, hogy 
milyen is a LED a sétányvilágításban, sétáljon végig Budapest 
belvárosának új főutcáján, a Deák téren, a Corvin sétányon, 
vagy a Margitszigeten.

Hoff man Péter azonban óva int attól, hogy jó magyar szokás 
szerint átessünk a ló túlsó oldalára! Azt javasolja az önkor-
mányzatoknak, hogy független szakember bevonásával, körül-
tekintően kell megvizsgálni a piacon kínált LED technológiát. 
A LED ugyanis nem mindenre alkalmas! Érdemes kikérni a Vilá-
gítástechnikai Társaság (VTT) véleményét, amely ingyenes ta-
nácsadással segíti az önkormányzatokat. Fontos továbbá, hogy 
lehetőleg közvetlenül a gyártó céggel álljanak szóba a biztos 
műszaki háttér, garancia és alkatrész utánpótlás érdekében. 

A Hofeka Kft. 120 éves hazai műszaki tapasztalattal és modern 
világítástechnikai laboratóriumával készséggel áll a tervezők és a 
döntéshozók rendelkezésére.

  (X)

Magyar Termék nagydíjat kapott 
a Glória LED lámpatest család

Clip LED 20-80W
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Csarnokavatás az OBO-nál Ünnepi díszbe öltözött csarnok fo-
gadta 2010. szeptember 17-én a 
vendégeket – számos piacot megha-
tározó nagykereskedőt, kivitelezőt és 
tervezőt - akik meghívást kaptak  az 
OBO cég új csarnokának avatására.

Az ünnepi eseményt a cég tulajdo-
nosa Ulrich Bettermann nyitotta meg, 
majd a cégvezetés mellett Christopher 
Bettermann a cég junior elnöke, a Pest 
Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsá-
gának elnöke és Bugyi község polgár-
mestere is köszöntötte. A megnyitót 
követően a csoportos üzemlátogatá-
son a vendégek bepillantást nyerhet-
tek a korszerű technológiával üzemelő termelésbe is.

A közel két milliárd forintos projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósulhatott meg, amellyel jelentősen bővült a 
magyarországi gyártókapacitás.

Az OBO Bettermann cég piacvezető a villamos installációs 
termékek gyártása és forgalmazása  terén Magyarországon.

Fontosabb mérföldkövek a cég magyarországi történetében: 
A cégcsoport magyarországi leányvállalata 1993. május 24-én 
jött létre OBO Bettermann Hungary Kft. néven, és 1993 őszén 
megkezdte kereskedelmi tevékenységét.

Az OBO Bettermann Hungary Kft. dinamikus fejlődésének kö-
szönhető, hogy három év alatt "kinőtte" budapesti ingatlanát, 
ezért 1996-ban megvásárolta Bugyi községben a mintegy 20 ha-t 
kitevő mai telephelyét.

2006-ban a termelés és a magyarországi értékesítés külön-
választásával az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. megalapítása is megtörtént.

2010-ben 3 új gyártócsarnok ünnepélyes átadására került sor:
1. csarnok 7700 m² műanyag fröccsöntő üzem
2. csarnok 4500 m² fémszerelő üzem
3. csarnok 500 m² veszélyesanyag-tároló

Az ipari park beépítettsége az átadott új üzemcsarnokok-
kal meghaladja az 50.000 négyzetmétert.

A cégcsoport az új csarnokok beüzemelését követően 
közel 600 főt foglalkoztat, és az épületvillamossági szerelési 
anyagok piacán megszerzett pozícióját szilárdan őrzi, sőt - a 
közelmúltban az anyacégnél történt innovatív fejlesztések és 
profiltisztítás eredményeként - tovább erősíti.
2011-ben ünnepli az OBO Bettermann cégcsoport fennál-
lásának 100 éves évfordulóját. Tóth Éva

a képek a szerző felvételei és OBO sajtóanyag

termékbemutató az ünnepségen



SZEMLESzemleSZEMLESzemleSZEMLE
SZEMLE

SZEMLE
SZEMLE

SZEMLESzemleSZEMLESzemleSZEMLESzemleSZEMLE
SZEMLE

SZEMLESzemleSZEMLE
Közlekedési baleset-rizikó számítógépes 
szoftverrel prognosztizálható
Ausztriában évente 40.000 személyi sérüléssel  járó baleset 
történik. A baleseti rizikót növeli a vezető alkoholfogyasztása, 
gyorshajtás, fáradság. Azonban nemcsak a vezető hibája, ha-
nem az út jellege is okozója lehet egy balesetnek. Ilyen össze-
függések bár a gyakorlatban kézenfekvőek eddig azonban 
nem kutatták szisztematikusan. Közlekedéskutatók megkap-
ták a feladatot, hogy egy megfelelő modellt dolgozzanak ki 
az utak rizikó potenciáljának felbecsülésére.

Egy erre a célra kialakított 
különleges járművel minden 
jelentős osztrák utat bejár-
tak, hogy felületük állapotá-
ról információt kapjanak. Az 
útfelületek csúszósságáról, 
a sávcsatornák mélységéről, 
a kanyar rádiuszokról gyűj-
tötték össze az adatokat és 
ezeket tárolták, hogy ezzel 
egy új virtuális útszakasz 

hálózati térképet lehessen megalkotni. Ezen számítógépes 
program információi összekapcsolhatóak voltak az osztrák 
baleseti adatbank információival. Az osztrák úthálózat for-
ró pontjai ezzel gyorsan és biztonságosan láthatóvá váltak. 
A közlekedéstervezésnek ezáltal egy speciális eszköz áll 
a rendelkezésére, hogy Ausztria útjait a jövőben lényege-
sen biztonságosabbá tegyék. Az így kialakított közlekedési 
szoftver egy sor innovatív felhasználható lehetőséget kínál 
a közlekedéstervezőknek. Ismert baleseti helyeket pontosan 
analizálni lehet a rizikó faktorok azonosítása és kikapcsolása 
céljából. A tervezett közlekedés javítási intézkedések hatá-
sosságát a számítógépes modell segítségével ellenőrizni 
lehet. Természetesen új utak építésénél is felhasználható az 
így kidolgozott módszer. Ezáltal fokozatosan az egész úthá-
lózat biztonságosabbá tehető. Ez emberi életek megmenté-
sét és jelentős költségcsökkentést tesz lehetővé. Ábránkon 
a megmért paraméterek színesen vannak ábrázolva, a kü-
lönböző jellegű balesetek piros és sárga körökkel.

e&i heft 4.2009

Szepessy Sándor

Villamos és mágneses zavaró terek mérése
Az újonnan kifejlesztett Maschek ESM-100 típusú műszer 
egyidejűleg mér három dimenzióban villamos és mágneses 
zavaró tereket 5 Hz és 400 kHz között. A műszer szoftverje 
automatikusan lehetővé teszi a mért értékek gra� kus áb-
rázolását oszcillogramm formájában. A hat csatornás közel 
Fourier transzformáció (FFT-Fast Fourier Transformation) 
segítségével mindkét tér spektrális eloszlása egyidejűleg 
bemutatható. Az oszcilloszkópon bemutatott zavar jelek a 
feszültség forrással történő direkt kapcsolat nélkül analizál-
hatók. Folyamatos mérés esetén a műszer 30 órán keresztül 
megtartja a mért adatokat. A műszerbe egy valós idő óra, 
egy hosszú idő tároló és különböző analóg kimenetek van-
nak beépítve. A műszerhez kapható egy GPS helymeghatá-
rozó és egy kartográ� a modul. Ezek segítségével 3D térel-
oszlási diagrammok készíthetők. Ábránkon a mérőműszer 
és a vele készíthető gra� konok láthatók.

etz 6/2009

Szepessy Sándor
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Ólom tartalmú részecskék befolyásolják 
a klímát jégképződéssel a felhőkben
Európa egyik legmagasabb hegyén a Berni Alpokban ta-
lálható 4158 m magas Jungfrau hegység egyik csúcsán 
működő Sphinx-Observatorium. Egy külön tudós csoport 
foglalkozik a felhők kémiai összetételével és villamos tulaj-
donságaival. Fontos megállapítást tettek arról, hogy hogyan 
keletkeznek a felhőkben a jég részecskék. A víz cseppek az 
atmoszférában ugyanis nem fagynak meg 0° C-nál hanem 
csak - 37° C-nál és akkor is szükségük van ehhez egy jég-
csirára, tehát egy aerozol részecskére, amely a jégképződést 
kiváltja. Megállapították, hogy az atmoszférában található 
anyagok közül erre a célra a legalkalmasabbak az ólom ré-
szecskék. Önmagukban ezek azonban még nem alkotnak 
jégképző részecskéket. Az apró ólom részecskék összekap-
csolódnak a levegőben található olyan részecskékkel mint 
például ásványpor a Szaharából. Ilyen ásványi porok már 
önmagukban is képezhetnek jégcsirát, de ha ólommal ta-
lálkoznak, azokból válik igazán jó jégcsira, amely már maga-
sabb hőmérsékleten és kisebb nedvesség tartalom esetén is 
jégkristályosodást vált ki.
Modell számítások szerint az ólom tartalmú részecskék a fel-
hők tulajdonságait úgy megváltoztatják, hogy ezek a Földről 
a világűrbe kisugárzott hosszúhullámú sugárnyalábok terje-
dését jelentősen befolyásolják. Ábránkon a Jungraujochon  
épült mérőtorony látható.

BULLETIN 6.2009

Szepessy Sándor

Villamos teljesítmény mérés
A teljesítmény mérés a teljesítmény-elektronika belépésé-
vel nem egyszerűen az áram és feszültség szorzatából áll, 
hanem sokkal inkább olyan szignálok analíziséből, amelyek 
nagyfrekvenciás üzemmódban széles sávban rendelkezés-
re állnak. Ebben az esetben az alaphullámok teljesítmé-
nyén túl a felharmónikusok, szimmetriák, � ickerek és indító 
áramok valamint a gyakran több száz kHz-es kapcsolási 
frekvenciák hatását is � gyelembe kell venni. Ahhoz, hogy 
0,1%-os pontosság-
gal mérhető legyen 
a rendszer teljesít-
ménye megfelelő 
mérő berendezésre 
van szükség, amely 
� gyelembe veszi 
ezeket a fordulat-
számtól függő válta-
kozó frekvenciákat. 
Ilyen célokra dolgoz-
ták ki a Dewertron 
DEWE-5000-PM és 
D E W E - 8 2 0 - 1 6 - PM 
bázis mérőkészülé-
keket (lásd ábrát). Ezek a készülékek rugalmasan használ-
hatóak. Négy feszültség és négy áramcsatorna áll a bázis 
készüléken rendelkezésre, amelyeket szükség esetén 16-ra 
lehet növelni. Ezen lehetőségek mellett megfelelő szoft-
verek is  rendelkezésre állnak. Ezek nemcsak a vonatkozó 
szabványoknak megfelelő méréseket teszik lehetővé, de 
biztosítják, hogy a felhasználó saját igényeinek megfelelő 
� nomhangoló méréseket is elvégezhessen.
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PARK MODUL 20-80 W-LED

GLORIA LED 18 W-LED

A hazai fény...

A Hofeka Kft. 120 éves hazai műszaki 
tapasztalattal és modern világítástechnikai 
laboratóriumával készséggel áll a tervezők 
és a döntéshozók rendelkezésére.

www.hofeka.hu
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LEÁNYVÁRONLEÁNYVÁRONLEÁNYVÁRON

Az  Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával újult meg a 
leányvári ipartelepen a Korax Műgyantagyártó Kft. telephelye. 
A VILEPOX® és VILTER®  márkanevű villamosipari szigetelőgyan-
tákat és AMERIN®  márkanevű műgyanta alapú padlóburkolato-
kat gyártó cég ennek köszönhetően budapesti irodáját áthelyezi 
Leányvárra, ahol már 20 éve gyártja termékeit. 
A Korax Műgyantagyártó és Kereskedelmi Kft-t magyar magán-
személyek alapították 1991-ben.
Kezdetben VILEPOX® és VILTER® márkanéven a villamos 
és elektronikai ipar részére kifejlesztett epoxi és poliuretán 
műgyanta kompozíciók gyártásával foglalkozott. 1992-re ezen 
a területen a legnagyobb hazai gyártóvá vált, és ezt a pozíciót 
azóta is őrzi.
A magyar elektrotechnikai és elektronikai ipar nehézségei miatt 
1992-ben indult el a cég új ágazata, az építőipari rendeltetésű, 
AMERIN® márkanéven forgalmazott műgyantás padlóanyagok 
gyártása. A cég megalakulása óta termékeivel több mint    
2 millió m2 műgyantás padló készült el.
2003. októberében bevezették az ISO 9001 minőségügyi 
rendszert, melyet azóta minden évben sikerrel meg hosszab-
bítanak.
A cég irodája eddig Budapesten működött, míg a gyártás és a 
fejlesztés leányvári üzemében folyt.

2518 Leányvár, Vaskapu-puszta, 
Postacím: 2518 Leányvár,  Pf.: 8.  

Tel.: 06-33-507-730 , Fax: 06-33-507-731  
 www.koraxbp.hu

Ez a kétlakiság számos plusz költséget, szervezési munkát igényelt. 
Az ebből adódó nehézségek megszüntetése céljából határozta 
el a cég vezetése, hogy az adminisztrációs székhelyét is áthelyezi 
Leányvárra. Ezen telephelyfejlesztés megvalósítását segítette a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által nyújtott 13 111 618  Ft vissza 
nem térítendő támogatás, melyet az Európai Unió és a Magyar 
Állam a Regionális Fejlesztési Alapból biztosított. 
Az 50%-os támogatásnak köszönhetően a cég egy helyen, meg-
újult irodában folytathatja tevékenységét Leányváron, leegysze-
rűsítve és meggyorsítva ezáltal a cégen belüli ügymeneteket és  
javítva a cég  partnereinek kiszolgálását.                                              (X)




