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A rendezvény 
főtámogatója:



� feszültség, áram, teljesítményjellemzôk
mérése nagy felbontással

� tranziensek, felharmonikusok, 
induló áramok megfigyelése

� jelalakok megfigyelése, mentése
� 4 csatorna (nullavezetô áram mérése is)
� hosszú idejû adatgyûjtés
� választható lakatfogó adap terek 

(5 mA… 6500 A)
� DC hálózatok mérési lehetôsége

Hálózati analizátorok:
C.A 8335

� földelési ellenállás mérése 
3 és 4 vezetékes illetve lakatfogós,
szelektív módszerekkel

� frekvenciafüggô viselkedés vizsgálata
� mért eredmények tárolása 

és kiolvasása
� nagyfeszültségû távvezetéki 

oszlopok vizsgálata 
4 flexibilis áramváltóval

Távvezetékek földelésmérése:
C.A 6472 és C.A 6474 földelésmérô készlet:

� védelmek mûködésének ellenôrzése
� KÖF/NAF megszakító diagnosztika
� relé vizsgálat
� KIF megszakító tesztelés
� számítógépes támogatás 

(mérési paraméter készlet 
és eredmények tárolása, 
jelentés készítés)

� transzformátor diagnosztika
� motor, generátor és hálózat diagnosztika

Nyomvonal meghatározás,
eltemetési mélység mérés:
� elektromos kábelek
� telekommunikációs vezetékek
� fém csôvezetékek

Nyomvonal követés,
elágazás, hibahely 
keresése:
� mûanyag csövek
� kábelcsatornák
� közmûalagutak
� villamos kábelek

Munkaterület diagnosztika:
C.Scope földkábelkeresô:

Relék és megszakítók 
diagnosztikája:
Euro SMC mûszercsalád:
KÖF/NAF, KIF relék és 
megszakítók vizsgálata

Kisfeszültségû áramváltók
� Hitelesített kivitelben 0,5; 0,5 S; 0,2; 0,2 S

osztálypontossággal is
� On-line raktárkészlet regisztrált 

felhasználóknak
� Kompakt, biztonságos, hiteles, jutányos

és még könnyen is szerelhetô
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Köszöntık 
 

Kedves Vendégeink! 

 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a MEE Pécsi Szervezetének vezetısége nevében tisztelettel 
köszöntöm a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 57. Vándorgyőlésének résztvevıit. A Vándorgyőlés 
központi témájául a szervezıkkel egyetértésben a minıséget választottuk, mert mindannyiunk közös célja 
a külsı és belsı ügyfeleink, partnereink, megrendelıink oldaláról, és saját magunk részérıl jelentkezı 
egyre növekvı minıségi igényeknek optimális költségekkel történı kielégítése. Ily módon nem csak a 
minıség mérése és megfelelı szintjeinek elérése foglalkoztat bennünket folyamatosan, hanem a 
megfelelıséghez tartozó költségek, árak is, mert ez közvetlenül befolyásolja gazdálkodó egységeink 
mőködési feltételeit. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyőlésének programja keretében 
minden érdekelt fél lehetıséget kapjon véleményének, álláspontjának kifejtésére, javaslatainak 
ismertetésére, elfogadtatására. Ezen kívül a legújabb szakmai eredmények széleskörő bemutatásához és a 
személyközi kapcsolatok ápolásához is segít minket e konferencia. Kívánom, hogy e rendezvényünk 
minden résztvevı számára hozzon sok új és érdekes információt, melyet a munkája során hasznosítani 
tud. 

 

Tisztelettel: 

Gelencsér Lajos 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. igazgatóságának elnöke, 
és a MEE Pécsi Szervezetének elnöke 

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 
 
Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy részvételükkel megtisztelik a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület 57. Vándorgyőlését és kiállítását. 
Egyesületünk életében a Vándorgyőlés kiemelkedı szakmai rendezvény, amelyre évrıl évre egyre többen 
regisztrálnak. Ez a töretlen érdeklıdés a szakma és mindannyiunk közös sikere. 
2010-ben a minıség kérdéskörét helyeztük a figyelem középpontjába, a minıséget – amely egyik 
kulcskérdése egy vállalkozás sikerének, a fogyasztók elégedettségének. 
A plenáris üléseken Magyarország legnagyobb energetikai társaságainak vezetıi a minıség 
kérdéskörének egy-egy oldalát mutatják be és megismerhetjük a szabályozó hatóság álláspontját is. 
Kerekasztal beszélgetésük témája: „A minıség ára”, bizonyára izgalmas kérdések közös 
megválaszolására ad lehetıséget. 
 
Elıadások hangzanak el a megújuló energiák alkalmazásáról, az erımőpark fejlesztésérıl, majd a 
zárónapon a kutatás-fejlesztés és felsıoktatás területérıl láthatunk és hallhatunk érdekességeket. 
Hagyományainkhoz híven idén is 10 szekcióban, tematikus csoportosításban elıadásokra kerül sor a 
szakmát érdeklı kérdések széles körében az eszközgazdálkodástól kezdve, hálózatok mőszaki kérdésein 
át a munkavédelemig. Szakmai és közösségi szinten is a figyelem középpontjába tartozik az „Okos 
mérések” és a „Megújuló energiák” kérdésköre, amelyek visszatérnek idén is a Vándorgyőlésre. 
Kiállítóink reprezentálják a villamos energia iparág hazai és külföldi beszállítóit, tervezıket és 
szakértıket. 
 
A vándorgyőlés a szakmai programok mellett lehetıséget biztosít régi ismerısök, kollégák és barátok 
találkozására, akik ma az üzleti életben akár lehetnek versenytársak is, de itt lehet kötetlenül beszélgetni a 
múlt és jelen dolgairól. 
Reméljük, hogy az 57. Vándorgyőlésen, itt Siófokon is tartalmas programot kínálunk vendégeinknek. 
A Szervezıbizottság nevében: 

Kovács András 

a MEE fıtitkára 
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Kiállítók 
 

ABB KFT. 
AREVA HUNGÁRIA KFT. 
C+D AUTOMATIKA KFT. 

DEHN+SÖHNE GMBH 
DIAGNOSTICS KFT. 

EH-SZER KFT. 
ELEKTROMAX KFT. 

ENERTECH KFT. 
ENSTO ELSTO KFT. 

FABRICOM ELECTRICAL-PVV KFT. 
FUX IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. 

GA MAGYARORSZÁG KFT. 
GANZ MÉRİGYÁR KFT. 

GEOMETRIA KFT. 
GPS COM KFT. 

HAUFF-TECHNIK HUNGÁRIA KFT. 
HENSEL HUNGÁRIA KFT. 

HOFEKA KFT. 
IBM  MAGYARORSZÁG KFT. 
IPSOL RENDSZERHÁZ KFT. 

JOHNSVILL KFT. 
LÁBATLAN VASBETONIPARI ZRT. 
MAGYAR VILLAMOS MŐVEK ZRT. 

MAVIR  ZRT. 
MEEI KFT. 

MEGAWATT MÉRNÖKIRODA KFT. 
METSYS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT. 

PD-TEAM MÉRNÖKI IRODA KFT 
PHOENIX CONTACT KFT. 

PROLAN IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ZRT. 
PROTECTA ELEKTRONIKAI KFT. 

ROLLING CONSULTING HUNGARY KFT. 
SAGEMCOM MAGYARORSZÁG KFT. 

SEBA HUNGÁRIA KFT. 
SIEMENS ZRT 

SIEMENS TRANSZFORMÁTOR KFT. 
TOMINTEX 

TÚRÓCZI ÉS TÁRSA KFT. 
TYCO ELECTRONICS HUNGARY KFT. 

VILLBEK KFT. 
WEIDMÜLLER KERESKEDELMI KFT. 
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Az 57. Vándorgyőlés és kiállítás részletes programja 
2010. szeptember 15–17. 

 

2010. szeptember 15. (szerda) 
 
8.30 A kiállítás megnyitója:  Kovácsné Jáni Katalin – MEE KMB elnök 

  Gelencsér Lajos – MEE  Pécsi szervezet elnök 
9.30 Megnyitó: Dervarics Attila – MEE elnök 

 Köszöntık: Siófok város polgármestere, 

  Bakács István – ETE elnök, 

  Penninger Antal – MET Elnök 

- A Magyar Elektrotechnikai Egyesületért díj átadása 

- Diplomaterv és szakdolgozat pályázat eredményhirdetése 
 

10.00 – 12.05 Plenáris ülés 
Levezetı elnök: Kovács András – MEE fıtitkár 

10.00 – 10.25 Egyenlı pályák, egyenlı esélyek a szolgáltatás minısége terén 
Dr. Eric Depluet - E.ON Hungária Zrt. vezérigazgatója 

10.25 – 10.50 Minıséggel a " Jövıbarát energiáért" 
Le Boucher Thierry – EDF DÉMÁSZ Zrt. 

10.50 – 11.15 Modern ügyfélszolgálat az ELMŐ-ÉMÁSZ-nál 
Dr. Kövesdi Zoltán – ELMŐ–ÉMÁSZ Nyrt. 

11.15 – 11.40 A MAVIR tevékenysége a minıségi szolgáltatások tekintetében 
Tari Gábor – MAVIR ZRt.  

11.40 – 12.05 Vajon mit tekint minıségi szolgáltatásnak és ezen belül minıségi átvitelnek/elosztásnak a 
fogyasztó a jövıben? (Közös kihívásaink) 
Dr. Szörényi Gábor - Magyar Energia Hivatal 

 

12.05 – 12.20 Kávészünet 
12.20 – 13.20  Kerekasztal beszélgetés, hozzászólások. Témakör: A minıség ára 

Moderátor: Hlavay Richárd 
Résztvevık: a délelıtti program elıadói 

 

13.20 – 14.30 Ebédszünet 
14.30 – 16.00  Plenáris ülés: 

Levezetı elnök: Gelencsér Lajos, MEE Pécsi szervezet elnök 

14.30 – 15.00 Honi biogáz termelés potenciál 
Dr. Kovács Kornél professzor – Szegedi Tudományegyetem 

15.00 – 15.30 Befejezés elıtt a Gönyői Erımő építése 
Dr Korényi Zoltán – E.ON Erımővek Kft. 

15.30 – 16:00 Szélerımő park létesítési lehetıségek Magyarországon, befektetıi szemmel 
Brand Éva – IBERDROLA RENOVABLES 

 

16.00 – 16.20 Kávészünet 

 
16.20 – 18.05   Kiemelt gyıztes diploma pályamunka bemutatása,  

  Kiállítóink el ıadásai 

  Levezetı elnök: Kovácsné Jáni Katalin - MEE KMB elnök 

19.00  Vacsora és baráti találkozó 

 

A diplomaterv és szakdolgozat pályázat elsı 3–3– helyezettjének elıadásai témakörtıl függıen a 
szekciókban hangzanak el. 
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2010. szeptember 16. (csütörtök)  „A”  SZEKCIÓ PROGRAMOK   
 

8.00-10.00 A1 Szekció: Eszköz és vagyongazdálkodás 
Levezetı: Orlay Imre – ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

1. A Nagyfeszültségő Gázszigeteléső berendezések élettartam költségeinek analízise 
Mikes Endre – AREVA Hungária Kft. 

2. Fuzzy–alapú döntéstámogató rendszer bevezetése az ELMŐ–ÉMÁSZ–nál 
Dunay András – Geometria Kft. 

3. Az átviteli hálózati munkairányítási és eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása 
Gaál Gábor – MAVIR ZRt., Hrobár Péter – IBM Magyarországi Kft, Lengyel Lajos – Geometria Kft. 

4. Az ELMÜ/ÉMÁSZ sztenderd–rendszerének bemutatása 
Kajtor János – ELMŐ Hálózati Kft. 

10.00 – 10.30 Kávészünet 

10.30-12.30                A2. Szekció: Hálózatok tervezése, engedélyeztetése 
Levezetı Elnök: Szőcs György – ELTI KFT. 

1. Modern Hálózattervezés a GIS és hálózatszámítás felhasználásával 
Dr. Thomas Bopp – SIEMENS AG 

2. Hosszabb átfutási idejő és nagyobb földrajzi területet érintı távvezetékek engedélyezési folyamatainak 
tapasztalatai esettanulmányokkal 
Jurácsikné Sári Mónika – ETV–ERİTERV ZRt. 

3. Akadálymentes Égbolt – Környezetbarát középfeszültségő hálózatok irányterve 
Laboda Zoltán – ETV–ERİTERV ZRt. 

4. A távvezeték tervezési paraméterek korszerősítése a meteorológiai szempontok figyelembe vételével 
Podonyi Gábor, Dr. Sági Lajos – ETV–ERİTERV ZRt. Tárczy Péter – Energir Kft. 

5, A vezetékjogi engedélyeztetés korszerősítése 
Nagy Béla, Tóth József – ELINOR Mérnökiroda Kft. 

12.30 – 13.50 Ebédszünet 

13.50–15.50 A3. Szekció: Rendszerirányítás 
Levezetı elnök: Tari Gábor – MAVIR ZRt. 

1. Védelmi Statisztika Nyilvántartó Rendszer a MAVIR–ban 
Veréb Tamás – MAVIR ZRt. Fodróczi Csaba – Astron Informatikai Kft. 

2. Kiserımővek rendszerintegrációjának ágens alapú modellezése 
Divényi Dániel - BME VET 

3. Az „okos mérés (smart metering) rendszer” hazai energiapiacon történı bevezetése következtében várható 
hatások a rendszerirányítás szempontjából 
Perjési Zsófia – ETV–ERİTERV ZRt., Gombos Géza – MAVIR ZRt. 

4. Direkt és indirekt vezérlési lehetıségek megoldása a Smart Meteringben, T–görbe elemzési és ellenırzési 
algoritmusok 
Gombás Zsolt – E.ON Dél–dunántúli Áramhálózati Zrt. Dr. Vámos Gábor – BME 

5. Kapcsolási és Feszültségmentesítési Utasítás Kezelı Rendszer bevezetése az E.ON–nál 
Lakatos Gábor – E.ON Dél–dunántúli Áramhálózati Zrt, Kapta Krisztián – Astron Informatikai Kft 

15.50 – 16.20 Kávészünet 

16.20-18.20 A4. Szekció: Alállomások mőszaki kérdései 
Levezetı Elnök: Gönczi Péter – ETV–ERİTERV ZRt. 

1. Gönyő MAVIR 400 kV–os kapcsolóállomás és Gönyő erımő udvartér 400 kV–os kapcsoló berendezés 
területén létesített földelı–hálózatok összeköttetéseinek vizsgálata 
Dr. Varjú György, Ladányi József – BME, Szilágyi Ferenc – ETV–ERİTERV ZRt. 

2. Átviteli hálózati alállomásokban létesített reléház árnyékolás hatásosság mérése, és annak tapasztalatai a 
 pécsi 400/120 kV–os transzformátorállomásban 
Szilágyi Ferenc – ETV–ERİTERV ZRt. Dr. Varjú György – BME 

3. Földelés hatásosság és transzfer potenciál kapcsolata 
Ladányi József – BME VET 

4. Új, Innovatív technológiájú ívzárlat védelem kiépítése villamos kapcsoló berendezésekben 
Dr. Morva György – Óbudai Egyetem, Tari Attila – ELEKTROMAX Kft. 

 

19.00 Vacsora 
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2010. szeptember 16. (csütörtök) „B”  SZEKCIÓ PROGRAMOK  

 

8.00–10.00                 B1. Szekció: Okos hálózat – Okos mérés 
   Levezetı elnök: Görgey Péter – OVIT Zrt.  

1. A Smart Grid (Intelligens hálózat) megoldások lehetıségei és Kérdései 
Dr. Varjú György – BME VET 

2. Smart Grid irányok Európában, hazai lehetıségek 
Haddad Richárd – Ipsol Rendszerház Kft. 

3. Okos Fogyasztásmérés Európában 
Kmethy Gyızı – Gnarus Mérnökiroda Kft. 

4. Smart Metering és a Rádiófrekvenciás Körvezérlés 
Sági József – EFR CEE Kft. 

5. Hazai kombinált RKV és Smart metering eszközcsalád fejlesztése 
Füredi Gábor, Murányi József – PROLAN ZRt. 

10.00 – 10.30 Kávészünet 

10.30–12.30                B2. Szekció: Eljárások a biztonságos munkavégzés érdekében 
   Levezetı elnök: Hollósy Gábor – MEE VHTSZ elnök 

1. A munkavédelem jelentısége, kiemelt kezelése és E.ON–os gyakorlati tapasztalatok felhasználása a célok 
eléréséhez 
Paluska Zoltán – E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. 

2. A munkavédelem kihívásai 
Gráfel Sándor – E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

3. Munkavédelem a hálózatszerelési gyakorlatban 
Korponai István DÉMÁSZ Prímavill Kft. 

4. Munkabiztonsági kihívások és válaszok az EDF DÉMÁSZ hálózat üzemeltetésében 
Tóth József – EDF Démász Partner Kft.  

5. A munkavégzéssel összefüggı veszélyhelyzetek csökkentése vállalkozói szemmel 
Bobuláné Bódi Dalma – WATT–Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. 

12.30 – 14.00 Ebédszünet 

14.00–16.00                B3. Szekció: Diagnosztika 
   Levezetı elnök: Szántó Zoltán – PD TEAM Kft. 

1. OWTS 150 – A NAF kábeldiagnosztika eszköze 
Egyed Róbert – GA Magyarország Kft. 

2. KIF és KÖF megszakítók diagnosztikája a gyakorlatban 
Tari Attila, Zunkó Róbert – Elektromax Kft. 

3. Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika 
Béla Viktor Dénes – C+D Automatika Kft., Ladányi József – BME 

4. Mese az RSO–ról és a minıség iránti elkötelezettségrıl 
Dr. Fodor István – Vilodent Kft. 

5. Komplex roncsolás–mentes helyszíni szigetelés diagnosztika 
Tamus Ádám – Cselkó Richárd – BME VET 

16.00 – 16.20 Kávészünet 

16.20–18.20                 B4. Szekció: Távvezetékek és szerkezetek 
   Levezetı elnök: Torda Balázs – E.ON Hungária Zrt. 

1. Középfeszültségő légvezetéki hálózatok vezetékrezgései és hatásai 
Bíró Tamás, Szügyi Kálmán, Csató János – Villamosipari ISONET Kft. 

2. Csökkentett koronasugárzású sodronyok fejlesztése és gyártása a FUX Zrt–nél 
Dr. Barkóczi István, Dr. Güntner Ottó, Kállai Rudolf – FUX Zrt. 

3. Innovatív oszlopfej szerkezet kifejlesztése nagykiterjedéső üzemzavarok megelızésére 
Dr. Varga László – VEIKI–VNL Kft., Kocsis Csaba, Varga B. Tamás – E.ON Észak–dunántúli 
Áramhálózati Zrt., Dr. Güntner Ottó, Dr. Sági Lajos 

4. Hatékony módszer a nagyfeszültségő távvezetékek dokumentáció felújítására a gyakorlatban 
Bilik József – LINEA–B.S. Mérnöki Iroda Kft. 
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19.00 Vacsora 

 

2010. szeptember 17. (péntek)  Szekció elıadások 
 

8.00–10.00                A5. Szekció: Megújuló energiák 
   Levezetı elnök: Dervarics Attila – MEE elnöke 

1. Fotovillamos mini erımővek ABB technológiával 
Darvas István – ABB Kft. 

2. Megújuló energiaforrások az ELMŐ–ÉMÁSZ területén 
Pénzes László – ELMŐ Hálózati Elosztó Kft. 

3. A fenntartható fejlıdés olyan fejlıdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a 
jövı nemzedékek esélyét arra, hogy ık is kielégíthessék szükségleteiket 
Hörömpı Zoltán – EDF DÉMÁSZ Elosztó Kft. 

4. Megújuló (PV, szél stb.) villamos energiát elıállító rendszerek invertereinek kérdésköre és szabvány 
megfelelıségi vizsgálatai 
Szentpály Miklós – TÜV–Rheinland 

5. Biogáz kogenerációs kiserımővi tervezés, engedélyezés és projektmenedzsment 
Anger Ottó Béla – EDF Démász Zrt. 

8.00–10.00  B5. Szekció: Megvalósított fejlesztések 
Levezetı elnök: Kovács Gábor – E.ON Dél–dunántúli Áramhálózati Zrt. 

1. Kecskemét Daimler 132/22 (120/20) kV–os alállomás villamosenergia–ellátása 
Braun József – EDF Démász ZRt, Fodor Csaba – ELINOR Mérnökiroda Kft., Kovács Lajos – Infoplan Kft. 

2. Kisigmánd szélerımő park megvalósításának tervezıi szemmel 
Maczkó Sándor – ETV–ERİTERV ZRt. 

3. A befektetıi elvárások gyakorlati megoldással – Kisigmánd Iberdrola Szélpark alállomási bıvítése 
Papp László – GA Magyarország Kft. 

4. Középfeszültségő állomások szimmetrizálás – kompenzálás – új földzárlatvédelmének ismertetése 
Radvánszky Ferenc – PROTECTA Kft. 

5. KERKA mikroállomás fejlesztési koncepció és üzemeltetési tapasztalatai 
Veisz Imre – E.ON Hungária Zrt. 

10.00 – 10.30 Kávészünet 

10.30 – 13.00  Záró plenáris ülés 

   Levezetı elnök: Kovács András – MEE fıtitkár 

10.30 – 10.55 Az integrált hálózat–nyilvántartástól a hatékony vagyongazdálkodásig. 
Dr. Cseke István, Szécsy Tamás – Geometria Kft. 

10:55 – 11:20 Mérnökképzés, továbbképzés, jogosultság – a Mérnöki Kamara feladatai 
Dr. Fodor István – VILODENT Kft. 

11:20 – 11:45 Magyar Fejlesztési sikertörténet: Korszakváltás a közvilágításban: LED–es közvilágítási 
lámpatestek Lipótvárosban és a Corvin sétányon 
Esztergomi Ferenc – HOFEKA Kft. 

11.45 – 12.10 Nagy és középfeszültségő kutató, oktató, bemutató FAM tanpálya a BME Nagyfeszültségő 
laboratóriumában 
Németh Bálint, Cselkó Richárd – BME 

12.10 – 12:30 Technikatörténeti elıadás 
GA Magyarország Kft. 

12.30 – 12:40 Összefoglaló, zárszó 

Dervarics Attila MEE elnök 

12:40 A vándorkupa átadása 

 Átadó: Gelencsér Lajos az E.ON Dél–dunántúli Áramhálózati ZRt. Igazgatóságának elnöke 

 Átvevı: EDF DÉMÁSZ Zrt. 

 

13. 00 Ebéd 

 

A program változás jogát fenntartjuk! 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak az elsı napon – szerdán – angol és magyar nyelvő tolmácsolást 

biztosítunk! 
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A1 szekció elıadásai 
 

1. Nagyfeszültségő gázszigetelt berendezések (GIS) élettartam költségeinek 
számítása 

Gautschi David – Mikes Endre* -  AREVA T&D Svájc, Eke István AREVA Hu kft. 
Budapest 

 
 
Az energiapiac privatizációja és átszervezése egyre nagyobb nyomást gyakorol a hálózati 
rendszerelemek szállítóira és az energiahálózatok üzemeltetıire a felhasznált mőszaki 
megoldások és anyagi eszközök optimalizálása terén. 
  
A teljes élettartamra vonatkoztatott költségszámítások (LCC) elmélete már régóta ismert, 
alkalmazásuk a gyakorlatban nem eléggé elterjedt, jóllehet ezen költségszámítások elemzése adja 
meg a lehetıséget az adott alkalmazásra legjobban megfelelı és leggazdaságosabb megoldás 
kiválasztására. Nem csak a beruházás beszerzési költségei, hanem a teljes élettartamra vetített 
költségek (beleértve az üzemeltetés, a karbantartás, a várható javítások és az élettartam végén 
történı elbontás, semlegesítés költségei) a mértékadóak projekt költség optimalizáció 
szempontjából. 
 
Az élettartam költségszámítás a villamos alállomások terén is ismert és alkalmazott eljárás, de a 
legtöbb esetben csak az egyes alállomási elemekre vonatkoztatva használják és a felhasználók 
nem veszik figyelembe a teljes alállomást, mint komplex rendszert. Egy hatékony 
rendszermenedzsment a teljes élettartam költségösszetevıvel rendszerszinten és nem csak az 
egyedi készülékekkel kell, hogy számoljon. Ide tartozik az alállomás kapcsolási képe, a 
karbantartás, esetleges meghibásodás, javítás és egyéb költségek kérdése is. 
 
 
 

 
 
4 ½  mezıs egy-győjtısínes GIS alállomási példa,145 kV, 40 kA, 3150 A, BIL 650 kV 
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Az analízis témája ennek megfelelıen az élettartam költségek számítása és optimizálása a teljes 
alállomás figyelembevételével:  
 

• Alállomás kapcsolási képek, alternatív megoldások  
• A készülékek megbízhatósága (meghibásodások közötti átlagidı, javítási idıszükséglet)  
• Készüléktechnológia (GIS – gázszigetelt tokozott, AIS – konvencionális, légszigetelt, 

MTS – vegyes készüléktechnológia, hibrid technológia) 
• Készülék karbantartási stratégia  
• Készülékterhelési tényezık, hálózat kihasználtság  
• Kötbér, nem teljesített energiaszállítás, veszteségek 
• Járulékos költségek 
 

AREVA T&D kidolgozott egy számítási módszert és ehhez egy ALC3 típus megjelöléső 
eszközt, mely egy optimalizációs algoritmus felhasználásával, felismeri a legalacsonyabb 
élettartam költségő megoldást az összes költségösszetevı nagyon széleskörő kombinációs 
változtatása mellett. 
   
Az IEC 60300-3-6 (application guide/ life cycle costing) szabványt alkalmazva a 
nagyfeszültségő alállomás élettartam költségszerkezete (LCC) lebontásra kerül a beszerzési 
költségek CA(t), üzemeltetési költségek CO(t) és felújítási költségek CR(t) részelemekre.  A 
rendszerkiesés (energia kiesés = nem teljesített energiaszállítás) valószínőségét csökkenteni lehet 
egy magasabb színvonalú redundáns megoldás alkalmazásával vagy alacsonyabb készülék 
meghibásodási tényezıvel rendelkezı technológiák alkalmazásával.  
 
Nagyon magas azon alállomási kialakítások variációs száma, melyek különbözı redundáns 
megoldások, struktúrák vagy más technológiák alkalmazásából adódhatnak. Ahhoz, hogy azt az 
alállomás megoldást megtaláljuk, amelyik a legalacsonyabb élettartam költséget (LCC) 
eredményezi, az összes lehetséges kapcsolási képet elemezni, és azokat egymáshoz hasonlítani 
szükséges.  Azzal a céllal, hogy a végtelenhez közelítı számú számítást kiküszöbölhessünk,  egy 
optimizáló algoritmust alkalmazunk, amely a legalacsonyabb alállomás élettartamköltség (LCC) 
felé törekszik.  Ez az algoritmus kell, hogy arra a kérdésre is választ adjon, milyen költség 
mellett lehet egy kiegészítı redundancia hasznos, illetve hol és milyen típusú 
készüléktechnológia kerüljön felhasználásra.  
 
 
 

Life Cycle Cost 

of  HV-Substation

Cost of
Acquisition

Cost of
Operation

Renewal cost

Scheduled 

Maintenance

Unscheduled 

Maintenance
Failure

Cost

Penalty

Cost

Component 

Replacement

Cost  
 
 
Az élettartamköltséget CLC (t) a következı képlet fejezi ki: )()()()( tCtCtCtC ROALC ++=  

 
Az üzemeltetési költségek a karbantartási költségekbıl és meghibásodásokból adódó 
költségekbıl tevıdnek össze.  
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A meghibásodásokból adódó költségeket a készülékek és készülékelemek javítási és 
csereköltségei, valamint a le nem szállított energia kötbér elemeinek az összegezése adja meg.  
A készülékcsere költségei alapvetıen összefüggenek a cserélendı készülékek áraival és az egyes 
készülékek meghibásodási valószínőségével.  
 
A kötbérek számítása idıhányados vagy energiamennyiség alapokon történhet. 
Amennyiben az idıfüggvényes kötbérszámítást alkalmazzuk a rendszer meghibásodási 
valószínőséget és a rendszerjavítás idıtartamát is figyelembe kell venni. Redundáns megoldások 
fıleg a rendszer meghibásodási valószínőséget befolyásolják. A rendszerjavítás idıtartama 
ugyanakkor más tényezık, mint a javításhoz szükséges munkaerı és a szükséges szerkezeti 
darabok javítási idejének a függvénye.  
A kötbérösszegek a kiesett energiaszállítást és elmaradt nyereséget is figyelembe veszik.   
 
A karbantartási munkáknál pedig a tervszerinti és terven kívüli javítások költségeit kell 
megkülönböztetni. 
 
Az élettartam-költségszámítás (LCC) hatékonysága és hasznossága számos gázszigetelt GIS és 
légszigetelt AIS alállomás példáival többszörösen alátámasztott. 
 
 

 
 

* Mikes Endre, Senior Expert – AREVA T&D Gas Insulated Substations, CH-5036 
Oberentfelden, 

 Mail: endre.mikes@areva-td.com 
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2. Fuzzy-alapú döntéstámogató rendszer bevezetése az ELMŐ-ÉMÁSZ-nál 
Csank András - ELMŐ Hálózati Kft., Dunay András - Geometria Kft. 

 
Elızmények 
 
A liberalizált piacon mőködı villamos iparban egyre jelentısebbé válik a hatékony 
vagyongazdálkodás szerepe a hálózati engedélyeseknél. A megújuló vagyongazdálkodást számos 
új informatikai termék támogatja a piacon, ezek közé tartozik a Geometria által kifejlesztett, 
Fuzzy logikán alapuló döntéstámogató rendszer, mely rendszer lehetıséget nyújt a hálózat 
elemeinek átlátható értékelésére. A rendszer segítségével a hálózat egyes elemei különbözı 
szempontok szerint értékelhetık: ezen értékelések alapján meghatározható az elemek rangsora és 
a hálózati beavatkozás hatása az adott elemre vonatkozóan, illetve összeállítható a hálózati 
beavatkozások (rekonstrukció, karbantartás) terve.  

A Geometria Kft. 2009-ben megbízást kapott az ELMŐ Hálózati Kft.-tıl a Fuzzy logikán 
alapuló döntéstámogató rendszer továbbfejlesztésére. A projektben egyrészt már a meglévı 
középfeszültségő kábelhálózati modellt kellett a megrendelı igényei szerint átalakítani, másrészt 
ki kellett dolgozni a középfeszültségő szabadvezetéki modellt leíró szabályrendszert. 

Fuzzy logika 

A döntéstámogató rendszer alapját a Fuzzy logika képezi, amely tudományosan kifejlesztett és 
bizonyított eljárásmód. A modell nagy elınye, hogy kifejezetten hatékonyan alkalmazható 
hiányos adatkörnyezetben. Emellett analóg módon nem vagy csak nehezen, vagy csak implicit 
módon kifejezhetı, nemlineáris összefüggések jól átlátható nyelvi szabályrendszerrel képezhetık 
le a modellel. A konkrét modell megalkotásakor a szakértık tapasztalatát, tudását kell ezekkel a 
nyelvi szabályokkal strukturált módon leképezni. A leképzett szabályok módosítása, hangolása 
új szabályok bevezetésével, a meglévı súlyának módosításával a felhasználók számára is 
egyszerő feladatot jelent, szemben a bonyolult függvényleírások megváltoztatásával. 

Fuzzy modell kialakítása 

A modell által felhasznált inputadatokat a hálózat-nyilvántartási, a munkairányítási és az 
eseménystatisztikai rendszerek adatbázisa adja, ezek kiegészülnek a kábeldiagnosztikai és 
állapot felmérési adatokkal. A modell alapegysége kábelhálózat esetén a kábelszegmens (azonos 
típusú, keresztmetszető, korú kábel), illetve szabadvezeték esetén a vezetékszakasz 
(oszlopkapcsoló és/vagy elágazás által határolt vezeték). 

A modell a hálózati alapegységek üzembiztonsági kockázatát értékeli, ehhez egyrészt 
megállapítja a mőszaki állapot alapján a megbízhatóságra, másrészt pedig az elem által a 
hálózatban elfoglalt pozíció alapján a kritikusságra-fontosságra vonatkozó értékelést.  

Kábelhálózati modell 

A kábelhálózati modell gyakorlati megvalósítása az alábbi folyamatábra szerint valósult meg, 
ahol az R a megbízhatóság, Q a fontosság, K pedig a kockázat jele. Mind az R, mind a Q értéke 
4-4 további szempontrendszer értékelése alapján áll elı. A modell a szegmensenkénti értékelésen 
túl kiterjed két további aspektusra: értékeli az adott elemet, annak is a megbízhatóságát (R) a 
szomszédos (soros) illetve a párhuzamos elhelyezkedéső szegmensek vonatkozásában. A 
szomszédos szegmensek esetén a modell a cserélendı szegmensekkel egy logikai felújítási 
egységbe vonja a szomszédos rövid szegmenseket. A párhuzamos szegmensek esetén a modell 
ugyanezt a logikai felújítási egységet két lépésben hozza létre:  

− egyrészt a párhuzamos szegmenssel rendelkezı szegmensek öregedését szimulálja, 
modellezve azt, hogy akkor éri meg cserét elırehozni, ha az pl. 5 éven belül a bekerülne 
rekonstrukciós listába (azaz pl. a felsı 5%-ba), 

− másrészt vizsgálja az adott és a párhuzamos szegmens vonatkozásában is a párhuzamos 
futás hosszát és szegmensre vonatkoztatott arányát. 
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Mintahálózat vizsgálata és eredmények 

A kábelhálózati modellt 500 szegmens által alkotott mintahálózaton vizsgáltuk az ELMŐ  
Lágymányos és Markó utca 120/10 kV-os alállomásainak ellátási körzetében, összesen 91 km 
hosszban. A vizsgálat során a szakértık tapasztalata alapján létrehozott Fuzzy modellt 
behangoltuk, illetve a modell értékelésének a hatékonyságát teszteltük. Ez utóbbi tesztelés 
érdekében a hálózat- és esemény-nyilvántartási rendszer segítségével egy korábbi hálózati 
állapothoz (1999) tértünk vissza és ennek 
a hálózatnak a Fuzzy értékelését vetettük 
össze a késıbbiekben ténylegesen 
bekövetkezett üzemzavarokkal.  

A teszt eredménye azt mutatta, hogy a 
véletlenszerő és az életkor szerinti 
kiválasztás eredményeit szignifikánsan 
meghaladja az önálló szakértıi és a 
Fuzzy modell értékelése (lásd az ábrán). 
A gazdasági kiértékeléshez az 1999-2009 
közötti idıszakra többféle beavatkozási 
forgatókönyvet szimuláltunk (nincs 
rekonstrukció, valós beavatkozás, Fuzzy 
modellel támogatott beavatkozások). Ha ezt gazdaságilag kiértékeljük, figyelembe véve, hogy a 
Fuzzy modell hatékonysága romolhat, a valós beavatkozásé pedig javulhat, akkor a Fuzzy 
modell alkalmazása a jelenlegi gyakorlathoz képest 10-20% megtakarítást jelent. 

Összefoglalás 

Az ELMŐ-ÉMÁSZ szakértıivel kialakított döntéstámogató modell átlátható módon fogja a 
ráfordítás-tervezést támogatni. A modell értékelései mind a rekonstrukció, mind a diagnosztikai 
vizsgálatok tervezéséhez felhasználhatóak és egységes képet adnak a hálózatról. A modellt 
tartalmazó programnak a meglévı mőszaki informatikai architektúrába való integrálása jelenti 
azt a következı lépést, amellyel a rendszer hatékonyságát növelni lehet: automatikusan kerülnek 
elıállításra a bemeneti adatok a különbözı rendszerekbıl, a kimeneti adatok pedig a megfelelı 
hálózati elemekre íródnak vissza lehetıvé téve az értékelések széles körő felhasználását.  
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4. Átviteli hálózat költségeinek optimalizálása 
Hrobár Péter, Szolgáltatási osztályvezetı, IBM Magyarországi Kft 

Lengyel Lajos, Tanácsadási és tervezési osztályvezetı, Geometria Kft. 
 

Az átvitelei hálózat digitális nyilvántartását (a MAHALIA-t) az MVM a hazai viszonylatban 
elsık között alakította ki 1998-ban. Már ez a rendszer is tartalmazott a vagyongazdálkodást 
részlegesen támogató szolgáltatásokat. A MAHALIA-t váltó WAM rendszer kialakításának célja 
az átviteli hálózat élettartam költségeinek csökkentése oly módon, hogy a hálózat elvárt 
rendelkezésre állása a megfelelı szinten maradjon. Ezen célok kielégítését szolgálja a 
vagyongazdálkodást és a munkairányítást egy, a hálózat-nyilvántartással szorosan integrált 
informatikai környezet kialakítása.  
 
 

 
A MAVIR a WAM rendszer 
követelményeinek megfogalmazása során a 
legjobb iparági eszközmenedzsment 
gyakorlatok átvételére törekedett, megırizve a 
szervezetben már meglévı értéket. 
Alapeszközként az IBM MAXIMO és az 
Intergraph G/Technology környezetek kerültek 
kiválasztásra, de a rendszer egyéb (pl. 
SCADA, SAP) rendszerek felé is rendelkezik 

kapcsolatokkal. 
 
 
 
A megvalósítás több fázisra bontva történt. Az elsı fázisban az alapok megteremtésére, az 
eszköznyilvántartás kialakítása és adatokkal való feltöltésére került sor. 
 
 

A szoros integrációban megvalósított WAM rendszer 
felhasználói a nagy térbeli kiterjedéső átviteli 
hálózatot egységesen látják. A hálózati adatok 
elérése, elemzése, módosítása homogén módon 
elérhetı mind a vagyongazdálkodási modulból mind 
a térképi hálózat-nyilvántartási modulból. A 
vagyongazdálkodás és a munkairányítás támogatására 
a hagyományos analitikus elemzések mellett 
térinformatikai elemzésekre is támaszkodhatnak. 
A második fázisban kerülnek kialakításra a tervezési 
és munkairányítási szolgáltatások. Utóbbi részét 
képezi a mobil terepi munkavégzık támogatása is. 
Ugyancsak a második fázis feladata a 
feszültségmentesítések tervezésének támogatása 
nagyvállalati ütemezı rendszer segítségével. A 
munkairányítás funkcióira épülve valósul meg a 
projektszemlélető tervezés mind a beruházások, 
felújítások, mind pedig a mőködési költségek 
tekintetében. 
 

A projekt harmadik fázisának feladata az eszközgazdálkodás optimálás rendszertámogatásának 
kialakítása, melynek segítségével hatékonyan kezelhetık lesznek az eszköz vagyonnal 
kapcsolatos mőszaki és gazdasági jellegő kérdések (pl. felújítás vagy eszköz csere). 
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Az eszközgazdálkodás optimálás a WAM projekt során kialakított adatokra és funkcionalitásra 
épít, amelyek a következık: 

• Eszközadatok; 
• Munkairányításhoz kapcsolódó adatok: meghibásodások, munkák tervezett és 

tényköltségei; 
• SCADA rendszerbıl pilot jelleggel fogadott mőködési adatok; 

 
Az optimálás funkciójának mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a WAM-ban 
legyenek olyan történeti adatok, amely alapján a rendszer automatikusan tud az egyes 
kalkulációhoz adatokat biztosítani (pl. származtatott adatokkal). Ellenkezı esetben az adatok 
zömének bevitele manuális, szakértıi adatbevitel. 
 
A fenti adatkörre és funkcionalitásra építve az eszközgazdálkodás optimálás támogatására több 
lehetıség is adódik a WAM rendszerben: 

• WAM rendszerben tárolt adatok alapján (eszköz-, hely prioritás, újrapótlási költségek, 
kiesési valószínőség stb.) a rendszerbıl elıállított riportok segítségével támogatható a 
döntéshozók munkája az éves és középtávú tervezés során. Ekkor a kialakított riportok 
paramétereinek állításával állnak elı a vizsgálni kívánt szcenáriók; 

• WAM rendszer integrálásával olyan célrendszerekhez, amelyek feladata kifejezetten az 
eszközgazdálkodás optimálás támogatása. Ekkor a két rendszer adatbázisának 
összekapcsolásán keresztül lehetıség van arra, hogy a WAM rendszerbıl kapott eszköz 
nyilvántartási és munkairányítási adatok alapján történjen a különbözı lehetséges 
szcenáriók modellezése és az optimális szcenárió alapján a munkairányítás 
paramétereinek automatikus változtatása (pl. tervezett megelızı karbantartás 
ciklusidejének változtatása vagy eseti megelızı karbantartás határértékeinek állítása). 

 
A kiválasztott módszer segítségével az eszközgazdálkodás optimálás több célkitőzést és üzleti 
folyamatot is támogatni képes: 

• Üzleti tervezés támogatása: Az eszközgazdálkodás optimálás segítségével támogatható a 
felújítás/csere/karbantartása kérdésköre. A helyes döntések alapján optimálisan állíthatók 
össze az üzleti tervek és csak azokban az esetekben kerülnek betervezésre a költséges 
eszköz felújításhoz, cseréhez kapcsolódó feladatok, amikor azok a rendszerben tárolt 
adatok alapján indokoltak. 

• Kockázat alapú karbantartás támogatása: Az eszközökhöz rendelt hálózatban betöltött 
prioritás, kiesési valószínőség, következményköltségek és az eszközön tervezett 
beavatkozások költségei alapján az egyes eszközök kockázati tényezıje kalkulálható. A 
tényezı segítségével az eszközökre tervezett munkák sorrendbe állíthatók, ezzel is 
támogatva az Üzleti tervezés feladatát. A WAM rendszerben az eseti megelızı 
karbantartás funkciója kiegészíthetı, hogy az a kockázati tényezıre támaszkodva 
automatikusan tudjunk munkát generálni, amelyeket azután a munkatervezés és 
végrehajtás folyamata alapján lehet kezelni. 

• Élettartam költségek győjtésének és tervezésének támogatása: Az eszközökhöz 
kapcsolódó direkt és indirekt költségek győjtésével a történeti adatok elıállíthatók. A 
rendszerben kialakításra kerülnek olyan funkciók, amelyek segítségével a jövıbeli adatok 
is becsülhetık és ezekhez szcenáriók vehetık fel. Az optimális szcenárió kiválasztásával 
szintén támogatható az Üzleti tervezés folyamata.  
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A2 szekció elıadásai 
 

1. Modern hálózattervezés GIS és hálózatszámítás felhasználásával 
Dr. Thomas Bopp,Siemens AG, Energy Sector  
Freyeslebenstr. 1, 91058 Erlangen, Germany  

Tel.: +49 (9131) 7-35354, Fax: +49 (9131) 7-33246  
mailto:thomas.bopp@siemens.com 

 
Bevezetés 

 
Az elmúlt években az energiaszolgáltatók nagy központi adatbázisokat hoztak létre a hálózatuk 
és a hozzá kapcsolódó berendezések adatainak tárolására. Ezeknek az adatbázisoknak úgy kell 
kiszolgálniuk a kapcsolódó rendszereket, hogy minimalizálják a karbantartást és a redundáns 
tárolást. 
A megbízható és pontos adatok lehetıvé teszik a hálózat hatékony mőködtetését és optimális 
bıvítését. Az adatbázis részletes felépítése mellett a rendszernek lehetıséget kell biztosítania az 
adatok megjelenítésének paraméterehetıségére úgy, hogy az számos felhasználó számára 
megfelelı legyen. 
Az elıadás bemutatja az adatkapcsolat és alkalmazás létrehozás általános szintjét, továbbá 
bemutatja a GIS és hálózatszámítás összekapcsolásának elınyeit. A gyakorlati példákban a 
SIEMENS PSS®SINCAL hálózatelemzı és hálózatszámító szoftver GIS integrációit fogjuk 
bemutatni. 
 
Adatgyőjtés 

 
A gyors és megbízható adatgyőjtés nagyban segíti a hálózatszámítás hatékonyságát. A 
hálózatszámításhoz a GIS az egyik legjobb adatforrás. A következı ábra egy általános interface 
struktúráját szemlélteti. 

 
A fent vázot technológia elınyei: (1) a legtöbb GIS technológiához alkalmazható, (2) azonnal 
használható kimeneti adatbázis, (3) alacsony fejlesztési költség / maximum a kliens applikáción 
kell változtatni, (4) rugalmasság és bıvíthetıség, (5) speciális feladatok beépíthetıek a kliens 
alkalmazásba pl. terhelés leosztás a GIS (SCADA) adatok alapján. 
 
Hálózatelemzés és tervezés 

 
Általában a GIS-bıl átvehetı adatok elegendıek a teljesítményáramlás (load-flow) 
számításához. Amennyiben terhelés adatok nincsenek, a transzformátorok teljesítményének 
arányában hozhatjuk létre ıket. Amennyiben a load-flow számítás sikeres, a hálózatot 
kiegészíthetjük a zárlatszámítás, nem szimmetrikus terhelések, hibaanalízis, stb. számításokhoz. 
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Hálózatelemzés: A sikeres load-flow és zárlatszámítás az alapja a további elemzéseknek pl. 
terhelés és energiatermelési profilok. A modell továbbfejlesztése után elemezhetjük a 
harmónikusokat, a védelmi készülékek beállításait és védelmi szimulációkat végezhetünk. 
Hálózattervezés, stratégiai fejlesztés: Amennyiben rendelkezésünkre állnak egy terület fejlesztési 
tervei, meghatározhatjuk a meglévı hálózat lépcsızetes fejlesztését. A számításhoz felhasználjuk 
a hálózati elemek változásait (új, illetve megszőnı állomások, vezetékek), a fogyasztás 
növekedését és a megújuló energiatermelést. A hálózat, a fogyasztás és az energiatermelésnek 
összegzése létfontosságú a jövıbeni hálózat gyenge pontjainak meghatározásában, 
megszüntetésében és a megfelelı hosszú távú tervek elıállításában. 
Hálózat optimalizálás: Szabályozott környezetben a hálózat optimális mőködtetése folyamatos 
feladatot jelent. Tipikus feladat a meddı teljesítmény minimalizálása és a bontáspont 
optimalizálás. A valószínőségi megbízhatóság számítással a jövıbeni hálózatképek költség-
hasznon elemzéseit készíthetjük el, amelyet egyre inkább használnak a szolgáltatók.  
Ezen kívül a PSS®SINCAL képes az optimális betáplálási pont és hálózatkép meghatározására, 
amely fıleg zöldmezıs beruházások esetén alkalmazható.  
 
Eredmények megjelenítése 

 
A számítási eredmények megjelenítése kulcsfontosságú a számítási eredmények 
dokumentációjában és megjelenítésében. A modern hálózatszámító szoftvereknek hatékonyan 
kell támogatnia ezt a funkciót. Az alábbi képeken néhány példát láthatunk. 

Az elsı kép a hálózati rajz és az alaptérkép közös megjelenítését mutatja, a második esetben a 
hálózati rajzon egy terhelés mértéke szerinti színezést láthatunk, a harmadik esetben pedig egy 
sematikus hálózati rajz és egy diagram együttes megjelenítését láthatjuk. 
 
Összegzés 

 
Bemutattunk példákat a hálózatszámítás integrációjára a vállalati IT struktúrában. Amennyiben 
megfelelıen létrehozott interfésszel rendelkezünk, a hálózat kijelölése után egy azonnal 
számolható adatbázishoz jutunk. A megbízható adatok, az inferfész és a hálózatszámító szoftver 
az analízis új lehetıségeit nyújtja mind mőszaki, mind gazdasági szempontból. 
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2. Hosszabb átfutási idejő és nagyobb földrajzi területet érintı távvezetékek 
engedélyezési folyamatainak tapasztalatai esettanulmányokkal 

Jurácsikné Sári Mónika, ETV-Erıterv ZRt. 
 
Bevezetés 
Hazánk elsı vezetékjogi vonatkozású jogszabálya az 1931. évi XVI. törvény, amelynek 
végrehajtására vonatkozó rendeletet 1934-ben adták ki. E jogszabályok mai utódja a 2007.évi  
LXXXVI. számú törvény, közkelető nevén a VET és az annak végrehajtásáról szóló 382/2007-es 
Kormány rendelet, ami kisebb-nagyobb változtatásaival jelenleg is a vezetékjogi engedélyezés 
alap jogszabályaként funkciónál.  
A jelenlegi szabályozásban sok hasonlóságot fedezhetünk fel a nyolc évtizeddel korábbi 
elıírásokkal. Már akkoriban is vezetékjog –korabeli szóhasználattal- a közhasználatú 
villamosmő javára volt megállapítható, olyan ingatlanok esetén, amelyek lényeges használatát a 
vezetékjog tartósan nem akadályozta. A kérelemhez mellékelni kellett a mőszaki terveket, a 
keresztezett vízfolyások összeírását, valamint az érintett ingatlan tulajdonosok nevét tartalmazó 
helyrajzi számos listát.  
A kérelmet az érintett településeken 30 napig közzé tették, a közzétételt követıen, pedig 8 napos 
határidı állt rendelkezésre észrevételt főzni a kérelemhez. Az észrevételek a  vármegyei 
törvényhatósághoz kerültek, amelyeknek újabb 15 napjuk maradt észrevételezni a kérelmet, ha a 
megadott határidın belül nem érkezett észrevétel, úgy tekintették, hogy az engedély kiadása 
ellen nincs észrevétel. A közzététellel egyidejőleg meg kellett hallgatni a hatóságokat, sıt 
szükség esetén az engedélyt kiadó kereskedelemügyi miniszter a magánérdekeltek 
meghallgatását is elrendelhette. 
A mai kérelmezık irigykedve olvassák a ’30-as évek egyértelmő rendelkezéseit, 
kiszámíthatóságát és azon gondolkodnak, vajon tényleg indokolt-e, hogy jelenleg 10-15 
különbözı jogszabályt kell naprakészen ismernünk egy vezetékjogi engedély megszerzéséhez, és 
több idıt fordítani engedélyezéssel kapcsolatos kérdésekre, mint a mőszaki problémákra?   
 
1. A projektek bemutatása 
Négy évvel ezelıtt kezdıdött annak a két közcélú távvezetéknek a tervezése és engedélyezése, 
amelyek jelen elıadásom alapjául szolgálnak. Mindkét távvezeték mőszaki szempontból a 
magyar villamosenergia –rendszer átviteli kapacitás növelésének új, nyugat-Európában már 
elfogadott irányvonalának felel meg. Beruházónk a MAVIR ZRt. idıben felismerte, hogy 
hazánkban is egyre nehezebb új nagyfeszültségő távvezeték nyomvonalat találni, így kézenfekvı 
megoldásnak tőnt már meglévı nyomvonalak felhasználása, átépítése, úgy, hogy a meglévı 
távvezeték feszültségszintjét, rendszerszámát, vagy akár mindkettıt együtt növeljük. Így 
indulhatott el aztán a Martonvásár-Gyır 400 kV-os távvezeték tervezése, a meglévı 220 kV-os 
nyomvonal felhasználásával, valamint az Albertirsa-Martonvásár 400 kV-os távvezeték jelenleg 
egyrendszerő szakaszainak kétrendszerősítése.  
Mindkét esetben közös eljárás keretében folyt a vezetékjogi és a megszüntetési eljárás, a 
nyomvonal 98 illetve 100 %-ban megfelelt a meglévı nyomvonalnak, jelentıs mértékben érintve 
természetvédelmi területeket. Mindkét nyomvonal több megye, s ezzel együtt az MKEH több 
MMBH-nak területét érintette, több éves tervezési ütemtervvel.  
A környezetvédelmi érdekek szempontjából ideális mőszaki megoldásról, azonban a 
gyakorlatban, az engedélyezés során kiderült, hogy meglévı nyomvonalat felhasználni sem 
olyan egyszerő dolog ma Magyarországon. A hazai jogszabályi környezet, s jogalkalmazási 
gyakorlat sem térben, sem idıben nem tőnik teljesen kiszámíthatónak, egységesnek.  
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2. Jogszabályi háttér 
A baloldali ábrán láthatjuk azokat a lényegesebb jogszabályokat, amelyeket a Tervezınek 
figyelembe kell vennie a vezetékjogi engedélyezés, illetve az azzal összefüggı egyéb 
engedélyezési eljárások során, míg a jobboldali ábra azt mutatja be, hogy a különbözı 
ügyfélcsoportokat az eljárások mely szakaszába vonjuk be.  
 

 
1.ábra Távvezeték tervezéshez   2.ábra Ügyfelek bevonása a 

kapcsolódó jogszabályok     tervezésbe, engedélyezésbe 
 

3. Közcélú távvezeték engedélyezésének buktatói 
A több milliárdos beruházással megvalósuló közcélú távvezetékek vezetékjogi kérelme 
természetükbıl adódóan több éves elıkészítı munka eredményeként kerülhet az illetékes MKEH 
MMBH asztalára. Sajnos a több éves elıkészítés során a hazai jogszabályi elıírások, 
követelmények többször is megváltoznak, ami minden esetben új kihívást jelent mind a 
tervezınek, mind a beruházónak. Gyakran e jogszabály változások következtében több millió 
forinttal nı meg egy-egy beruházás költsége. (pld: MKEH MMBH-k illetékességi terület 
változása 2008-ban, illetve a tulajdonosok mellett a jogosultak bevonása a vezetékjogi eljárásba 
2009.07.01.-tıl, földhivatali problémák) 
Több megye területét érintı nyomvonalak esetén számolnunk kell a hatóságok, szakhatóságok 
kirendeltségenként eltérı jogértelmezésével. (pld: VET 2009.03.01.-i változását követıen a 
bevonandó szakhatóságokról, illetve adott szakhatóságok nyilatkozat adási hajlandósága) 
Idıben nemcsak a jogszabályok, hanem az adott üggyel foglalkozó ügyintézık, jegyzık 
személye is megváltozhat, ami szintén új követelmények elé állítja a tervezıt. (pld. korábbi 
határozatok visszavonása, érintett területen egyéb létesítmény engedélyezése, Rendezési tervvel 
kapcsolatos hiányosságok, nem nyilatkoznak a Rendezési tervvel való összhangról, 
közmőkezelıkkel kapcsolatos nehézségek) 
 
Következtetések 
Remélem, a VET jövıbeni változatása során kialakul egy olyan jogszabályi háttér, amely a mai 
szabályozásnál jobban szem elıtt tartja a Tervezık érdekeit. A feladatokon, kötelezettségeken 
túl, kikényszeríti azt, hogy az érintett ügyfelek felelısen nyilatkozzanak az eljárás során. Például, 
úgy, hogy amennyiben egy többször is igazoltan megkeresett ügyfél a válaszadási határidıkön 
belül egyszer sem nyilatkozik, akkor késıbb ne akadályozhassa meg a vezetékjog kiadását, 
illetve az Önkormányzatok, hatóságok, kezelık számon kérhetık legyenek az általuk kiadott 
nyilatkozatokban leírtakkal kapcsolatban. Jelenleg csak a Tervezı viseli minden erkölcsi és 
anyagi következményét az ügyfelek átgondolatlan hozzáállásának az engedélyezési eljárás során, 
jó lenne, ha ez mielıbb megváltozna. 
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3. Környezetbarát középfeszültségő hálózatok irányterve – Az Akadálymentes 
Égbolt 

Elıadók: Podonyi Gábor, Laboda Zoltán – ETV-ERİTERV ZRt. 
 

Az elmúlt 15-20 év során győjtött  hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a szabadvezeték 
hálózatok, különösképpen a középfeszültségő vezetékek környezetében élı, illetve az ott 
átvonuló madárállományra olyan veszélyforrást jelent, melynek felülvizsgálata a természeti 
értékek megóvása érdekében feltétlenül szükséges. 

Magyarország mintegy 50000 km 20 és 35 kV-os szabadvezeték-hálózata javarészt az ETV-
ERİTERV ZRt. (illetve annak jogelıdje) által készített VÁT-H2 és VÁT-H20 típustervek 
alapján létesült. Az akkor szemléletmód a környezetvédelem elé helyezte a mőszaki és gazdasági 
szempontokat. Szükségessé vált ezen típustervek felülvizsgálata, a madárvédelmi szempontból 
veszélyes fejszerkezetek utólagos szigetelése, esetleges átalakítása. Ezen közös munka az 
áramszolgáltatók, illetve a természetvédelmi szakemberekkel együttmőködve a meglévı és új 
hálózatok madárbaráttá tételének tipizálását segíti elı. 

A 2008-ban az elosztói engedélyesek (áramszolgáltatók), a Környezetvédelmi- és Vízügyi 
Minisztérium, valamint a Magyar Madártani Egyesület által aláírt Akadálymentes égbolt 
megállapodás rögzíti, hogy a középfeszültségő hálózatokat 2020-ig (prioritási lista figyelembe 
vételével) madárbaráttá kell alakítani.  

A Minisztérium, az Áramszolgáltatók, illetve a Madártani Egyesület szakembereivel történt 
egyeztetések során kialakultak az irányterv végsı mőszaki megoldásai. Ezek jórészt a meglévı, 
régebben épült hálózatok tervezéséhez használt VÁT-H2, illetve a jelenleg is alkalmazásban álló 
VÁT-H20 megoldásainak átdolgozását, kiegészítését jelenti.  

Külön kellett választani a meglévı, és a még nem megépült hálózatokat: gazdaságossági és 
mőszaki szempontból más megoldás elfogadott egy már megépült, de átalakításra szoruló 
oszlopsor, mint egy tervezési fázisban lévı.  

 

Megépült hálózatokon lényeges szempont a lehetı legkevesebb beavatkozással járó átalakítás. 
Kerülendı pl. az újraszabályozás és az oszlopcsere. Az irányterv mőszaki megoldásai ezeket a 
szempontokat is figyelembe veszik. Már megépült hálózatok tartó oszlopain az állószigetelık 
burkolása, feszítı fejszerkezeteken az szigetelıre erısített terelılemezzel kerülhetı el a madár 
fázis-föld érintése. Új hálózatoknál a tartó oszlopokra felszerelésre kerülhet az újdonságnak 
számító függıszigetelıs fejszerkezet (1. kép). Ennek „vegyes” változata háromszög elrendezéső, 
a keresztkar függıszigetelıkkel szerelt (2. kép) Feszítı fejszerkezetnél a terelılapot kiválthatja a 
feszítılánc tagjainak megkettızése, mely által a fázis-föld távolság megnövelhetı annyira, hogy 
a madár szárnyaival ne érhesse át. Mőszakilag nagy újdonságot jelent 

 

 1. kép  2. kép  3. kép 

a mőanyag fejszerkezet  (3. kép), mely a mintahálózatokon mind mőszakilag, mind 
természetvédelmi szempontok  alapján kiválóan alkalmasnak bizonyult. 
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A fent bemutatott néhány példa természetesen csak egy töredékét képviseli az irányterv teljes 
egészének. Mind tervezıi, mind üzemeltetıi, mind pedig természetvédıi oldalról közös érdekünk 
a hazai madárpopuláció védelme, a természeti értékek megırzése. Remélhetıleg az irányterv 
beváltja a hozzá főzött reményeket, és az eddigi tömeges veszteségek minimálisra 
csökkenthetık. 
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4. A távvezeték tervezési paraméterek korszerősítése a meteorológiai 
szempontok figyelembe vételével 

Podonyi Gábor, Dr. Sági Lajos (ETV) , Tárczy Péter (Energir Kft) 
 

Kutatási jelentésünkben bemutattuk a szabadvezetékek tervezésének hazai és nemzetközi 
elıírásait, valamint - a kutatási munka három elızı jelentésében bemutatottak és az MSZ 
 

EN 50341-1 szabvány módszerei alapján - elvégeztük az MSz 151 szabvány terhelésekre 
vonatkozó elıírásainak elemzését. Ezek alapján meghatároztuk azt, hogy a szabvány 
 

harmonizálásához milyen módosítások szükségesek. Ezeket összefoglalva a következıket 
állapíthatjuk meg: 
 

− Szélterhelés vonatkozásában: 
 

• az MSz 151 szabvány 10m-re elıírt torlónyomás értéke megfelel az EN 
követelményeinek, tehát változtatása nem szükséges. 

• Az MSz 151 szabvány 4. fejezetének 1. sz. táblázatában megadott torlónyomás értékek 
alacsonyabbak az OMSZ adataiból meghatározható 50 éves gyakorisággal elıforduló 
szélnyomás értékeknél, ezért a szabvány vonatkozó értékeit módosítani szükséges. 

• Az ország egyes területein a szabványos értéket meghaladó torló nyomást okozó extrém 
szél sebességek elıfordulásával kell számolni, ezért ezeket a területeket méretezés 
szempontjából kiemelten kell kezelni. Emiatt - az egyes környezı országok 
gyakorlatához hasonlóan - célszerő kijelölni azokat a területeket ahol az átlagostól eltérı 
növelt torlónyomással kell számolni (1. sz. függelék szélzónái). 

• A szabadvezetékek megbízhatósági szintjeinek meghatározásával, illetve a méretezésnél 
való figyelembe vételével a jelenlegi szabvány nem foglalkozik. A harmonizálás 
érdekében ennek bevezetése szükséges. 

 

− Zúzmara terhelés vonatkozásában: 
A vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy az MSZ 151 szabvány zúzmarateherre 
vonatkozó elıírási mindenben kielégítik az EN követelményeit és jó összhangban vannak a 
környezı országok vonatkozó elıírásaival. Ennek értelmében az elıírások változtatása nem 
szükséges. 

 

− Szél és zúzmara együttes terhelése: 
Az MSZ 151 szabvány a zúzmara és szélterhelés együttes hatásának vizsgálatát csak a 
feszítıoszlopok esetében írja elı (Rendeltetésszerő 2. terhelési eset). Ugyanakkor a 
tapasztalat szerint - különösen a középfeszültségő szabad vezetékek esetében – nem 
elhanyagolható számban jelentkeztek a zúzmarás állapotban fellépı, viszonylag nagy 
sebességő szelek által okozott tartóoszlop károsodások, ami arra enged következtetni, hogy 
ennek a terheléskombinációnak a szabadvezetékek állékonysága szempontjából jelentısége 
van. Vizsgálataink szerint a zúzmarával együtt elıforduló szél hatását a szabványos 
pótterhes átmérıre számított, a szabványos torlónyomás 50%-át kitevı szélerıvel lehet 
figyelembe venni. 

 

A kombinált teher figyelembevétele miatt tehát a szabvány feszítıoszlopokra vonatkozó 
elıírásait ennek megfelelıen módosítani kell, illetve a tartóoszlopokra vonatkozó 
elıírásokat új terhelési esettel kell kiegészíteni. 

 
Jelentésünkben megvizsgáltuk és bemutattuk a szabvány módosításának mőszaki és gazdasági 
következményeit, melyekbıl megállapítható, hogyan szükséges módosítások a szabadvezetékek 
létesítési költségeinek - bizonyos fejlesztési tevékenységek (megfelelı oszloptípusok 
kidolgozása és optimalizálás a) elvégzésével - kb. 5%-nál kisebb mértékő növekedését 
eredményezik azokon a területeken, ahol nem szükséges növelt torlónyomással számolni. A 
növelt torlónyomású területeken a költségnövekedés mintegy további 5 - 6%-ra becsülhetı. 
 

A kutatás – fejlesztési munka elmúlt éves eredményeit foglalja össze az elıadás. 
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5. A vezetékjogi engedélyeztetés korszerősítése  
Tóth József, vezetı tervezı ELINOR Mérnökiroda Kft. 

 
Bevezetés 

A nyomvonalas villamosenergia-ipari létesítmények tervezése két, markánsan elkülönülı részre 
bontható: 

- a terv mőszaki tartalma 
- engedélyeztetés 

A mőszaki tartalom minısége, elkészítésének idıtartama elsısorban a tervezık 
felkészültségének és az adott cég infrastruktúrájának függvénye. A szükséges idı az elıbbiek 
figyelembevételével jól meghatározható. 
Alapvetıen más a helyzet az engedélyeztetéssel. A környezetvédelmi engedély, a nyomvonalhoz 
való hozzájárulások, a beadványi tervek jóváhagyása és végül a vezetékjogi (építési) engedély 
megszerzésének idıtartama lehet fél év és többszöröse is, a közremőködık (hatóságok, 
üzemeltetık, stb.) jogszabály értelmezésétıl, határidıtartásától függıen. Ezen folyamatot a 
beruházó és tervezı befolyásolni csak minimális mértékben tudja. 
Már az is nagy elırelépést jelente, ha a „szakma” (MKEH MMBH, MAVIR, áramszolgáltatók, 
tervezık) tényleges együttmőködésével új, egyszerőbb és átláthatóbb vezetékjogi engedélyezési 
szabályozás születne. 
 

Szempontok és javaslatok 

1. A VET  és a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet kategorizálja a hálózatot (vezetékeket) 

 
- átviteli hálózat 
- elosztó hálózat 
- közvetlen vezeték 
- magánvezeték 
- termelıi vezeték 
- közcélú, nem közcélú 
 

Ez a kategorizálás nem tesz különbséget az egyes vezetékek között azok jelentısége, 
feszültségszintje, hossza, stb. szerint. 
Minimális eltérésekkel, de azonos engedélyezési eljárás alá esik egy több tíz km-es 120 kV-os 
vagy 400 kV-os távvezeték, mint egy pár hétig élı provizórium, vagy egy rövid 20 kV-os 
vezeték. 
 

Javaslatunk: 

A vezetékek „fajsúly” szerinti kategorizálása és az engedélyezési folyamatok kategóriák szerinti 
újragondolása. 
 

2. A VET  és a Vhr. egységes TMBH értelmezése 

Mérnökirodánk, mely az utóbbi években egy kivételével mindegyik területi Hatósággal 
kapcsolatba került, a jogszabályok nagyon eltérı értelmezésével szembesült. 
 

2.1 VET 132.§(1) értelmezése 
132.§ (1) Az 50 MW feletti teljesítményő erımővek és a megújuló energiaforrást hasznosító 
erımővek termelıi vezetékeinek idegen ingatlanon történı elhelyezésére a termelıi vezetékek 
engedélyezése javára a Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az ingatlan használatát az 
ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza. A termelıi vezetékek engedélyezése a 
vezetékjogi engedély alapján a 122.§ (2) bekezdésben, valamint a 124-126.§-ban foglalt 
jogokkal bír és az ezekben a rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek terhelik. 
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Értelmezési változatok 

„A” változat 

Minden szélparki vezeték (120 kV, belsı 20 kV-os hálózat, 20 kV-os tartalék betáplálás) 
közcélú, elegendı az ingatlantulajdonosok nyilatkozata. 
 „B” változat 

Csak minden ingatlantulajdonossal megkötött kártalanítási megállapodás esetén adható ki az 
engedély, azaz nem vesz tudomást a hivatkozott cikkelyrıl. 

 „C” változat 

A 20 kV-os belsı hálózat és a 120 kV-os vezeték termelıi vezeték, a 20 kV-os tartalék 
betáplálás, mivel azon vételez a szélpark, magánvezetéknek minısül. 
 

2.2 Megszüntetési terv 
A szabályozás nem határozza meg pontosan mi értendı megszüntetés alatt. 
Egyes értelmezések szerint már egy oszlop áthelyezése esetén is szükséges a megszüntetési terv, 
másik területi hatóság kisebb nyomvonal módosításánál is megelégszik a bontási tervvel. 
Pontosítás, egyértelmő meghatározás szükséges, mely figyelembe veszi, hogy az összeköttetések 
módosulnak, de nem szőnnek meg. 
 

2.3 Vezetékjog engedélyezési dokumentáció tartalma 
A legtöbb területi hatóság megelégszik a 382/2007 (XII.23.) Korm. rendeletben elıírtakkal. 
 

Ugyanakkor az egyik területi hatóság hiánypótlási levelében továbbment: 
- organizációs fejezetet, 
- munkavédelmi fejezetet, 
- tőzvédelmi fejezetet is kért. 

Ha ezekre szükség is lenne, hogyan lehet az ebben a tervfázisban a még nem ismert 
- kivitelezı és felkészültsége, 
- a határidık, 
- üzemviteli korlátok ismerete nélkül organizációs és munkavédelmi fejezeteket 

készíteni? 

2.4 Ingatlantulajdonosi nyilatkozatok (elhunytak) 
A tervezés alapvetı feltétele a megfelelı földhivatali adatszolgáltatás (térképek, tulajdoni lapok). 
A földhivatali adatszolgáltatás változó színvonalú, legtöbb esetben sok téves adatot tartalmaz, 
különösen igaz ez a tulajdonosok esetében. 
Elıfordul, hogy a bejegyzett tulajdonos évek óta halott, pontatlan a cím, stb. 
A területi hatóság – általában – 100%-os pontosságot követel meg a tervezıtıl és ez rengeteg idı 
és pénz ráfordításával sem garantálható. 
 

2.5 Közcélú, nem közcélú a hálózat 
Állami beruházásban épülı autópálya miatt több különbözı feszültségő távvezeték (20-400 kV) 
szabványosítását terveztük meg. 
Az egyik területi Hatóság kérte az átalakítások közcélúságának bemutatását, majd némi levelezés 
után ettıl eltekintett. 
Más területi Hatóságoknál ez a kérdés fel sem merült. 
Javasoljuk az egységes álláspont kialakítását. 
 

3. Összegezve 
Az elıbbiekben ismertetett, kiragadott példák nem csak nehezítik, de jelentısen le is lassítják a 
tervezési folyamatot, nagyon sokszor lehetetlenné teszik a vállalt tervezési határidık betartását. 
Mind a beruházási célok megvalósulását, mind a tervezıi munkát elısegítené a logikusabb, 
életszerőbb és egyszerőbb engedélyezési szabályozás, azaz új  szabályozásra van szükség. Ha ez 
csak hosszabb távon érhetı el, már az elıírások egységes értelmezése is nagy segítséget 
jelentene. 
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A3 szekció elıadásai 

1. Védelmi Statisztika nyilvántartó rendszer a MAVIR-ban 
Veréb Tamás, MAVIR ZRt. 

 Fodróczi Csaba, Astron Informatikai Kft. 
 
Bevezetés 
 

A Villamosenergia-törvény az átviteli rendszerirányító feladatai között a villamosenergia-ellátás 
biztonságával kapcsolatosan sorolja fel a villamosenergia-rendszer mőködéséhez, valamint a 
folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges információk összegyőjtését és 
szolgáltatását. Ennek értelmében és figyelembe véve az Üzemi Szabályzat elıírásait, a MAVIR 
ZRt. OVRAM Szakszolgálati Osztálya a relévédelmi és automatika rendszerek mőködésének 
értékelésére éves összefoglaló statisztikát készít. 
A ’90-es évek elejétıl kezdve egy DOS környezetben futó program segítségével készült el az 
„Éves zárlati és relévédelem-automatika mőködési” statisztika. 
A fejlesztés célja egy Védelmi Statisztikai (VédStat) rendszer implementálása volt, amely a 
munkafolyamatot a mai követelményeknek megfelelı eszközökkel valósítja meg. 
 
Megvalósítás, a rendszer mőködése 

 
Az elosztói engedéllyel rendelkezı társaságoknak a MAVIR részére minden év március végéig 
meg kell küldeniük az elızı évre vonatkozó elosztóhálózati védelem automatika, valamint a 
terheléskorlátozó rendszer készülékeire vonatkozó alap és mőködési adatokat. A 
Rendszerirányító relévédelmi szolgálata az átviteli hálózati valamint az üzemirányítása alá 
tartozó erımővi blokkok védelem automatika alap és mőködési adatait győjti össze. 
A VédStat a magyar alaperımővek, átviteli és elosztóhálózat védelem automatika, valamint 
terheléskorlátozó rendszer készülékeit és azok üzemi eseményeit tárolja, kezeli. Az elosztói 
engedéllyel rendelkezı társaságok (adatszolgáltató társaságok) a VédStat rendszerben 
nyilvántartják a saját (statisztikai jelentésbe bevonandó) készülékeiket, folyamatosan frissítik 
azok állapotát és rögzítik a készülékekhez kapcsolódó üzemi eseményeket, mőködési adatokat.  

Az adatok egy központi rendszerben tárolódnak a 
MAVIR-nál. A kliens alkalmazás Web böngészıben 
futtatható, HTML alapokon üzemel, olyan modern 
technológiák alkalmazásával, mint pl. a Google Web 
Toolkit.  
Az Üzleti logika valamint a kliensoldali HTML lapok 
összeállítása a WebLogic alkalmazásszerveren történik. 
A felhasználók azonosítását a MAVIR központi 
eDirectory szolgáltatásával végzi el a rendszer. 
 
   

Minden adatszolgáltató társaság csak a saját tulajdonú készülékekhez tud adatot bevinni. 
A VédStat a rögzített készülékekre és mőködési adatokra számos statisztikai lekérdezés, riport 
készítését teszi lehetıvé. Rögzített formátumú riportként csak az éves és havi jelentést adja a 
rendszer, a többi riport ad-hoc lekérdezéssel, a szőrıparaméterek alkalmas megválasztásával 
állítható elı. 
A központi rendszer alkalmazásával az éves jelentéssel egyenértékő riport ezután bármikor 
elıállítható, a társaságok adatszolgáltatásának megfelelı pontossággal.  
A riportok készítésének lehetısége nem csak a MAVIR szakemberei, hanem az adatszolgáltató 
társaságok számára is biztosított, azaz a szükséges riportokat a VédStat rendszerrel ık is 
elıállíthatják. 
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A VédStat rendszer modellje három alapvetı részbıl tevıdik össze, ezek a hálózati- , a készülék- 
és az esemény modell. 
Az elsı modell a hálózat primer topológiai modellje. Mivel a VédStat rendszer alapvetıen a 
szekunder eszközök nyilvántartására hivatott, ezért a primer topológiát mindig csak a szükséges 
mértékben képezi le, csak olyan primer eszközt képez le a hálózati modellben, amihez 
valamilyen védelmi vagy automatika funkció kapcsolódik. 
A topológiai alakzatok (távvezeték, transzformátor) a hálózatelemek segítségével hozhatók létre. 
 
A szekunder rendszer berendezéseit a készülékmodell kezeli. 
Ez a modell kétszintő hierarchiát követ. 
A hierarchia felsı szintjét maga a berendezés, mint fizikai 
egység jelenti, alsó szintjén pedig a logikai eszközök 
találhatók, például konkrét védelmi vagy automatika 
funkciók. 
 
Az elsı két modellre épül a statisztika alapját képezı 
esemény modell. A zárlati események kezelése, a 
topológiához és a berendezésekhez hasonlóan, 
strukturáltan történik. 
Az események struktúrája igazodik az iparági specialitásokhoz, így egy automatika-ciklust egy 
eseményként kezel, míg a közben fellépı, esetlegesen különbözı eszközökön lévı zárlatokat 
képes ezen eseményen belül önállóan is kezelni. 
 
A VédStat rendszer kimeneteként keletkezhetnek különbözı kötött formátumú jelentések, mint 
pl. a havi jelentés, de a beépített kiadványszerkesztıvel tetszıleges kimutatások és statisztikai 
jellegő kiadványok is létrehozhatók. 
 
Tapasztalatok, távlati lehetıségek 

 
A VédStat rendszer tervezése során fontos szempont volt a bıvíthetıség. Az üzembe helyezés 
óta eltelt idıben több javaslat is érkezett iparági szakemberektıl a további bıvítésre, ilyen 
például a zárlatokkor keletkezı zavaríró felvételek tárolása, amik segítségével a védelem 
vizsgálatokat elısegítı zavaríró archívum keletkezne.   
 

Összefoglalás 

 
A Védelmi Statisztikai (VédStat) rendszer megújítása elkerülhetetlen volt. Az új rendszer mind 
az alkalmazott technológiákban, mind a munkafolyamatokban megújult. Korszerő webes 
technológiákra épülve képes a szakemberek egyidejő munkavégzését segíteni, riportozási 
lehetıségei pedig a mindennapi munkavégzés során könnyebbséget jelentenek. A rendszerbe 
bevitt adatok már nem csupán a statisztikai évkönyv elıállítására használhatóak, de egyszerő és 
szakirányú eszköznyilvántartásként is mőködik, a beépített kiadványszerkesztıvel pedig az 
eddigieknél rugalmasabb, szélesebb körő, éveken átívelı kimutatások is készíthetıek.  
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2. Kiserımővek rendszerintegrációjának ágensalapú modellezése 
Divényi Dániel, BME VET Villamos Mővek és Környezet Csoport 

 
A kapcsolt erımővek és a VER szabályozása 
A magyar rendszerirányítónak az utóbbi években egyre kevesebb lehetısége van a 
villamosenergia-termelés és fogyasztás egyensúlyához szükséges tartalékok lekötésére. Ennek 
egyik oka, hogy a kötelezı átvételi (KÁT) mérlegkör növekedésével a szabályozható erımővek 
kiszorulnak a piacról. A KÁT-os erımővek között ugyanakkor nagyarányban vannak jelen a 
könnyen szabályozható gázmotoros, illetve más kapcsolt technológiát alkalmazó kiserımővek. 
Kutatásomban azt vizsgálom, hogy a KÁT-os – elsısorban gázmotoros – erımővek 
szabályozásba vonása miként enyhítene a rendszerirányító gondjain. A létrehozott modell 
alkalmas továbbá megújuló technológiát alkalmazó erımővek hasonló vizsgálatára is, illetve a 
különbözı technológiájú erımővek eltérı jellegébıl adódó szabályozási lehetıségek 
felkutatására. 

A modellezés során számos tényezıt kellett figyelembe venni. A kapcsolt erımővek túlnyomó 
többsége távfőtırendszereket lát el hıenergiával. Télen – a nagy hıigény miatt – ezért névleges 
teljesítményen mőködnek, ugyanakkor nyáron – lévén a legolcsóbb és általában egyetlen 
hıtermelı a körzetben – felelısek a folyamatos hıigényre szabályozásért. A hıszolgáltatáson túl 
szerzıdésben rögzített korlátok vannak a gázfogyasztással kapcsolatban is, melyeket szintén 
figyelembe kell venni a szabályozhatóság szempontjából. A KÁT mérlegkörbe való 
bekerüléshez – vagyis így a garantált magas villamosenergia-ár biztosításához – a kapcsolt 
kiserımőveknek különbözı hatásfok kritériumokat kell teljesítenie. Szélerımővek esetén 
legfontosabb a valósnak megfelelı, véletlenszerő széladatok generálása, valamint ezek 
pontosságának modellezése. Természetesen így nem elhanyagolható a földrajzi elhelyezkedés 
sem. Végül mindkét esetben tekintettel kell lenni a karbantartási idıszakokra, valamint a nem 
várt kiesések következményeire. 

 

Ágensalapú modellezés és állapottér módszer 
A kérdést egy ágensalapú modellen vizsgálom. Az ágensek önálló, a környezetük változását 
érzékelni és azokra reagálni képes, egymással kommunikáló intelligens egységek. Az ágensek 
élettere a környezet, amely az ágensektıl ugyan független, de hatással lehet viselkedésükre. 

A modellben ágensekkel modellezem az egyes kiserımőveket. Paramétereik a valóságnak 
megfelelıek, döntéseikhez egyszerő algoritmusokat illetve költségfüggvényeket használnak. A 
többféle technológiát alkalmazó kiserımőveknek (gázmotoros, CCGT, szél…) azonban eltérı 
üzemviteli szabályaik vannak, viszont a modell egyszerősége és áttekinthetısége megköveteli az 
azonos elven alapuló optimalizáló algoritmusokat. Ezek megvalósítását az állapottér módszer 
teszi lehetıvé. 

Az állapottér módszer lényege, hogy az erımővek különbözı üzemállapotaira egy-egy diszkrét 
állapotot hozunk létre. Az állapotok általános jellemzıkkel rendelkeznek, amelyek elegendık az 
optimalizáló algoritmusok számára és függetlenek a kérdéses technológiától: villamos 
teljesítmény, hıteljesímény, szabályozási idı, mőködı egységek száma, hatásfok, 
szélfüggıség…  

Az algoritmusok feladata az állapotok közül az optimális kiválasztása. Egyes állapotok azonban 
különbözı szempontok miatt nem elérhetık (karbantartás/kiesés miatt, vagy alacsony 
szélsebesség esetén), más állapotok viszont kerülendık (például alacsony profit, szerzıdésekbe 
ütközik, hatásfokot ront). Így az algoritmusok elıbb szőrik, majd értékelik a lehetséges 
állapotokat, s a legjobbra értékelt állapot kiválasztása az ágens döntése. A modellt megfelelıen 
paraméterezve az így kapott döntések sorozatával kialakuló állapotsorozatok jól közelítik a 
valóságos üzemállapotokat. 
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Modellezés és szimuláció 
A modellben az ágensek környezete testesíti meg a kiserımőveket kívülrıl befolyásoló 
tényezıket: hımérséklet (kapcsolt erımővekre hat), szélsebesség, véletlenszerő kiesések 
generálása, s természetesen a VER-ben felmerülı szabályozási igények megjelenése. Ezen 
paramétereket korábbi évek statisztikái alapján sztochasztikusan generálja a modell. 

A kiserımővek nagy száma miatt célszerő úgynevezett erımő-koncentrátort  alkalmazni, 
amelynek feladata a számos kiserımő komplexitásának eltakarása, s egy nagyerımőként való 
megjelenítése. Így a szabályozási piacon jóval versenyképesebb erımő jelenhet meg, amely már 
egyedül megállja a helyét a többi nagyerımővel szemben, továbbá nem hárul nagy 
kommunikációs feladat a rendszerirányítóra sem. Az erımő-koncentrátor feladata a kiserımővek 
között igazságos és egyenletes szabályozás megvalósítása, az esetleges kiesések, szélsebesség 
változások rendszeren belüli pótlása is. Ez utóbbi lehetıségek miatt az erımő-koncentrátor jóval 
megbízhatóbb menetrendadási és szabályozási tulajdonságokkal is rendelkezhet, mint egy-egy 
kiserımő.  

 

Eredmények 
A modell segítségével vizsgálható problémák igen különfélék lehetnek. 

A rendszerirányító szempontjából lényeges kérdés a szabályozási céllal elérhetı tartalék 
teljesítmény, illetve ennek kapcsolata különbözı tényezıkkel. Érdemes megvizsgálni, hogy 
melyik, illetve milyen paraméterekkel rendelkezı kiserımőveket célszerő jó tulajdonságaik miatt 
a szabályozásba bevonni. 

A kiserımővek szempontjából egy-egy erımő-koncentrátor létrehozásának következményei 
illetve lehetıségei vizsgálhatók: miként lehet kompenzálni a menetrendtıl való eltéréseket, 
milyen mértékben képesek szabályozási tartalékot biztosítani, vagy miként lehet különbözı 
technológiákat egymás javára kihasználni. Megfelelı paraméterek ismerete esetén a szabályozási 
piacon való részvétel pénzügyi vonatkozásai is vizsgálhatók. 

A modell áttekinthetısége miatt további kérdések is megfogalmazhatók, s igen könnyen 
vizsgálhatók. A modellt a közeljövıben alkalmassá teszem hıtároló alkalmazására, illetve 
biomassza-, nap-, és vízerımő vizsgálatára. 
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3.. A SMART metering hatásai a rendszerirányításban 
Gombos Géza (MAVIR Zrt.), Perjési Zsófia (ETV-ERİTERV Zrt.) 

 
Bevezetés 

 
A hazai és nemzetközi fórumokon elfogadott definícióknak megfelelıen a „smart metering” 
avagy „okos mérés” a következı módon definiálható: 
Az okos mérés olyan új mérési technológia, amely biztosítja a folyamatos fogyasztásmérést és az 
adatok rendelkezésre állását mind a fogyasztók, mind az energiaszolgáltatók számára. Az okos 
mérés lehetıvé teszi az új típusú energia szolgáltatások bevezetését. 
 
Ezen okos mérık/mérési rendszer bevezetését - mely vélhetıen a hazai energiaszektor minden 
szereplıjére hatással lesz – a 2005 és 2006-os EU direktívák, illetve az „EU harmadik 
energiacsomag” irányozta elı. 
Az „EU harmadik energiacsomag”-ban foglaltak szerint, a háztartások 80%-ánál bevezetésre 
kell, kerüljenek az okos fogyasztásmérık 2020-ig, amennyiben az ezt megelızı tanulmányok 
és vizsgálatok pozitív eredménnyel zárulnak az adott tagországban. A magyarországi bevezetés 
lehetıségeinek elıkészítését a Magyar Energia Hivatal vizsgálja, szorosan együttmőködve az 
érintett piaci szereplıkkel és szakértıkkel.  
Ezen tevékenységgel párhuzamosan, illetve a MEH munkájában is közremőködve a MAVIR ZRt 
az ETV-ERİTERV ZRt. szakértıi közremőködésével vizsgálja a villamosenergia 
rendszerirányításának szempontjából várható változásokat és hatásokat. 
 

Jelenlegi helyzet 
 

A MEH tanulmány elemzése alapján új szereplı megjelenése várható az energiaszektorban, mely 
az okos mérık mérési adatainak győjtését, összegzését és továbbítását fogja végezni külön 
engedélyesi tevékenység keretében. Ezen új szereplı, „Területi Mérési Operátor” (TOM) 
mőködésének modellezése során vizsgálandó a többi szereplıvel történı kommunikáció és 
adatszolgáltatás módjának kialakítása.  
 
MAVIR által vizsgált szempontok és megfogalmazásra került elvárások 
 

A TOM, mint új piaci szereplı lehetséges megjelenése a rendszerirányító mőködési folyamatait 
és rendszereit is nagymértékben érinti a jövıben, így ezen feladatokra való felkészülés 
elısegítéseképpen MAVIR vizsgálja a lehetséges adatkapcsolat kialakítását, az adatok 
rendszerezésének lehetıségét és az adatküldés módját. 
A következı ábra egy lehetséges adatkapcsolati sémát mutat be: 
 

Elosztó
hálózati

Engedélyes

Villamosenergia-
kereskedıi
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Mérésszolgáltató
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Rendszerirányítási szempontból megfogalmazódott észrevételek 

 
� A jelenlegi átviteli rendszerirányítóra vonatkozó mérései és elszámolási mérési 

adatszolgáltatási feladatok, valamint a termelıi engedéllyel rendelkezık rendszerszintő 
szabályozása ne változzon; 

� Okos mérési modellek beavatkozási funkcióinak részletesebb vizsgálata, elemzése 
szükséges (fogyasztói szokások befolyásolásának lehetısége); 

� Statisztikai (profil) alapú fogyasztási elszámolás megszüntetésének lehetısége az „okos 
mérık” bevezetésébıl adódóan; 

� A felhasználói mérések 15 perces, (de legfeljebb 60 perces) mérési lehetıségének 
kialakítása; 

� Mérési helyek egyszerősítése, a külön mért fogyasztás megszüntetésébıl adódóan (új 
piaci árstruktúra, pl.: teljesítmény szerinti árazás kialakításának lehetısége); 

 
Elınyök és hátrányok a rendszerirányítás szempontjából 

 
Elınyök: 
� Elszámolási mérések adatgyőjtésére hatékonyabb megoldás kialakítása; 
� Profil elszámolású fogyasztók számának csökkenésébıl, megszőnésébıl adódó elınyök; 
� Fogyasztói szokások befolyásolásának lehetısége; 
� Virtuális termelıi - és fogyasztói csoportok kialakulásának ösztönzése; 
� Lekötésre kerülı tartalék/szabályozási energia mennyiségének csökkenése. 

 
Hátrányok: 
� A külön vezérelt fogyasztás megszőnésébıl adódó nehézségek (pl.: a völgyidıszak 

feltöltésére más módszer/eszköz alkalmazása a jövıben); 
� HKV, RKV esetleges megszőnésébıl adódóan - ha a fogyasztók korlátozásához, külön-

külön mérınként szükséges elvégezni a ki-be kapcsolást - több kapcsolás elvégzése lehet 
szükséges a megfelelı terhelésszabályozás végrehajtásához, így vizsgálandó az ebbıl 
adódó reakcióidık megnövekedésének hatásai. 
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4: Direkt és indirekt vezérlési lehetıségek megoldása a Smart Metering-ben, 
T-görbe elemzési és ellenırzési algoritmusok 

Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály, Szőcs Ferenc, Veisz Imre (EON), 
Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor (BME*) 

 

*A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minıségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I 
stratégia, valamint mőködési modell kidolgozása a Mőegyetemen" c. projekt szakmai 
célkitőzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az ÚMFT TÁMOP-4.2.1/B-
09/1/KMR-2010-0002 programja támogatja. 
 
Az okos mérık témájában számos cikk és elıadás hangzott el külföldi és hazai konferencián 
egyaránt. Mind a bevezetés módját, mind a megvalósítás mőszaki színvonalát tekintve az egyes 
megoldások országonként több különbözıséget mutatnak. Magyarország napjainkban a Smart 
metering rendszer bevezetését megelızı elıkészítı munkaszakaszban van, tehát a témafelvetés 
jelenleg igen idıszerő.  
 
Az elıadás elsı része az intelligens mérıberendezésekre és azok hatékony mőködtetésére 
fókuszál. Összefoglaló jelleggel áttekintésre kerülnek a fontosabb funkciók, külön kiemelve a 
Magyarországon még nem alkalmazott új generációs mérési rendszerek szolgáltatásait. A 
felvázolt okos mérı több tarifaszámolási lehetıséggel, több kimeneti relével, távoli eléréssel 
kikapcsolható/szabályozható teljesítményő kismegszakítóval rendelkezik. Az elsı szakasz 
további célja bemutatni azt, hogy a mérırendszer milyen mőszaki feltételek teljesülése mellett 
kerülhet széles körben alkalmazásra a magyar piac szereplıi által. A vizsgált megoldás a 
jelenlegi direkt vezérlési lehetıségeket megtartva indirekt vezérlési lehetıségekkel egészíti ki a 
mérıeszközt.   
 
Az elıadás második része a tárolt adatok feldolgozásával és elemzésével foglalkozik. A 
számítástechnika és a hálózati kommunikáció folyamatos fejlıdése révén a jövıben várhatóan a 
jelenleginél jóval magasabb komplexitású rendszerek készülhetnek. Ezek felhasználásával már 
hatékonyabban és rugalmasabban támogatható a fogyasztás kiegyenlítésének illetve a fogyasztás 
idızítésének folyamata.  
 
A modern fogyasztásmérık nem csupán az összesített fogyasztást, hanem annak idıbeli 
alakulását is tárolják (T-görbe) adott idıközönként. A mérıegységek valamilyen kommunikációs 
csatornán keresztül kapcsolatban állnak egy központi rendszerrel, ahová a mérési adatokat 
automatikusan továbbítják, illetve ahonnan különbözı összetett vezérlési információkat 
kaphatnak meg. Az intelligens fogyasztásmérés elvén mőködı rendszerekkel fejlett 
szolgáltatások valósítható meg: 

• Többtarifás rendszerben a fogyasztók implicit ösztönzése a mélyvölgyi idıszakok 
hatásának csökkentésére. 

• Többtarifás rendszer a különbözı típusú fogyasztók igényeinek jobb kielégítésére. 
• Lakossági nagyfogyasztók (légkondicionáló berendezések, bojlerek) komplexebb 

direkt/indirekt vezérlése. 
• Wire-tapping automatizálása. 
• Távoli leolvasás/további funkciók bevezetése. 

 
A Smart metering rendszerekkel kapcsolatban gyakran felmerülı kérdés, hogy kiváltják-e, vagy 
csak kiegészítik a jelenlegi HKV-RKV vezérlésen, illetve kettıs mérésen alapuló rendszereket. 
Erre a felvetésre pillanatnyilag nehéz egyértelmő választ adni. A jövı modern eszköze a jelen 
kor egyszerő igényeinek kielégítésére esetenként kevésbé optimálisan alkalmazható. 
Feltételezhetı, hogy az intelligens fogyasztásmérés egy új fejezetet nyit a mérési elszámolás 
terén. Olyan új megközelítést hozhat, amely indokolatlanná teszi a jelenlegi rendszerekkel 
történı összehasonlítást. 
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A Smart mérıkben a hiteles fogyasztásmérésre alkalmas érzékelın kívül rendelkezésre áll 
beépített adattárolási kapacitás (védett memória), számítási kapacitás és adattovábbítási 
kapacitás (kommunikációs sávszélesség). Ezek a számítástechnikai erıforrások olyan funkciók 
megvalósítását teszik lehetıvé, amelyek hagyományos mérıkkel és vezérlıberendezésekkel nem 
voltak lehetségesek. A T-görbék rögzítése és továbbítása az egyik legegyszerőbb lehetséges 
funkció.  
 
Az új generációs fogyasztásmérı berendezések nem csupán a fogyasztási adatok mérésére, 
regisztrálására és továbbítására lesznek alkalmasak, hanem komplex algoritmusok segítségével 
magas szintő elemzések elvégzését is lehetıvé teszik. A számítási feladatok helyi szinten, az 
intelligens fogyasztásmérı berendezésben kerülhetnek végrehajtásra. A fogyasztás jellegét 
reprezentáló nagy számú, összetett mintahalmaz analízisének végrehajtását követıen elég csupán 
az eredményt a távoli központba továbbítani – a konkrét alkalmazástól függıen –. Erre a 
megközelítésre lehet példa egy új vezérlési megoldás. Ebben a T-görbe speciális elemzésének 
végrehajtása mellett a hálózati terhelések változása is folyamatosan nyomon van követve. A 
fogyasztási eszközök egyedi azonosíthatóságát feltételezve összetett vezérlési, tervezési és 
becslési feladatok láthatók el. Ezáltal a jelenlegi HKV-RKV rendszer által biztosított távoli 
vezérlés akár eszközszinten végrehajthatóvá válik úgy, hogy nem szükséges külön fázist 
biztosítani, illetve több mérıórát sem kell felszerelni. 
 
Az intelligens fogyasztásmérés segítségével a T-görbék alapján megkísérelhetı a bekapcsolt 
berendezések azonosítása adott idıszakon belül. Ez a feladat légyegében az egyes 
berendezésekre különállóan mért fogyasztási adatok és a mérıhelyen mért teljes fogyasztás 
összevetését jelenti. A megoldandó probléma tehát a mintavételezett fogyasztási T-görbe adatok 
komponensekre (berendezésekre, vagy berendezés-csoportokra) bontása valamely kitüntetett 
fogyasztási idıszak (például völgyidıszak) alatt. Ez a komponensekre bontás elvégezhetı 
idıtartományban, vagy a minták felhasználásával kapott valamilyen transzformált tartományban. 
Általánosan elmondható, hogy a komponensekre bontás pontossága és megbízhatósága nagyban 
függ a mintavételezés frekvenciájától és az azonosítani kívánt komponensek fogyasztási 
adatainak különbözıségétıl.  
 
Az intelligens fogyasztásmérés segítségével bıvíthetı a fogyasztás kiegyenlítésbe bevont 
háztartási berendezés köre. Jelenleg a HKV-RKV rendszerek csupán bizonyos – az órával 
közvetlenül összekötött – berendezések vezérlésére alkalmasak. Ezzel szemben az intelligens 
mérıórákban összetett logika is programozható, amely egy speciális belsı hálózat segítségével 
bármely háztartási berendezés automatikus üzemeltetésére képes. Így – az intelligens otthonok 
irányába haladva – speciális mőszaki és gazdasági megoldások valósíthatók meg. Ilyen 
alkalmazási példa a távolról vezérlehetı háztartási légkondicionáló berendezés, amelynek 
fogyasztását alacsonyabb tarifával lehet elszámolni. Szélsıséges esetben a háztartási 
berendezések akár a nagyfogyasztókhoz hasonló automatikusan menetrendet is adhatnak, ami 
hatékonyabb tervezést tesz lehetıvé. 
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5. Kapcsolási és Feszültségmentesítési Utasítás Kezelı Rendszer bevezetése az 
E.ON-nál 

Lakatos Gábor, E.ON – Kapta Krisztián, Astron Informatikai Kft. 
 
A rendszerrel szembeni felhasználói elvárások, célok 

A Kapcsolási és Feszültségmentesítési Utasítások (KFMU-k) az EON csoport áramelosztó 
leányvállalatainál végzett, tervezett hálózati és alállomási beavatkozások elıkészítése során 
készített, a munkába vett berendezés, hálózatrész igényelt állapotának létrehozására vonatkozó 
dokumentációk. Ezeket a vonatkozó szabályzat szerint a berendezés üzemeltetıje készíti el, a 
munkafeladat és a berendezés állapotának pontos meghatározásával. 

Az elkészített utasítást az illetékes üzemirányító szerv formai és tartalmi – nem utolsósorban 
munkabiztonsági – szempontból ellenırzi, majd végrehajtását engedélyezi. A munka elvégzése 
során a kapcsolások adatai is rögzítésre kerülnek, illetve ezeken dokumentáljuk a munkaterület 
átadását, átvételét. 

Annak érdekében, hogy a munkaterület biztonságosan kialakítható legyen, elsıdleges 
fontosságú a megfelelıen elkészített, ellenırzött és engedélyezett KFMU dokumentum. 

A KFMU-k elkészítése az elızetes organizációtól az engedélyezésig, illetve végrehajtásig 
egy több szereplıs, több szervezeten keresztül átívelı, sok esetben több körös folyamat. Az 
egyes szereplık közötti továbbítás különbözı módszerekkel, elektronikus vagy papíralapon 
történt. Az igények és a KFMU adatainak esetleges eltérései, a nem egységesen alkalmazott 
rajzjelek, a rajzok elıírások szerinti színezése, a többkörös egyeztetések során a szükséges 
módosítások megfelelı, hiánytalan átvezetése a végleges dokumentumba az idı- és 
papírigényesség mellett tévesztési lehetıséget, így biztonsági kockázatot is rejtett magában. 

A társaságcsoport szervezeti, mőködési fejlıdése során a készítı – ellenırzı – engedélyezı – 
végrehajtó szakszemélyzet közötti távolságok növekedésével mindinkább elıtérbe került egy 
olyan elektronikus rendszer szükségessége, amely önmagában biztosítja a KFMU-k 
 

− illetékességhez és jogosultsághoz kötött készítését, ellenırzését, engedélyezését, 
− egyértelmő összekapcsolását a vonatkozó feszültségmentesítési igénnyel, 
− könnyő elkészítését, a meglévı adatok automatikus átvételét, továbbá 
− a felhasználó kényelmi funkciók rendelkezésre állását (másolás, rajztár stb.), 
− a többkörös, papíralapú egyeztetés kiküszöbölését, gyorsítását, 
− az elkészített dokumentumok gyors visszakereshetıségét, archiválását. 

 
Az alkalmazást az Üzemirányítási Információs Rendszer részeként valósítottuk meg. 
 
 
A rendszer mőködése és funkcionalitása 

Az E.ON Üzemirányítási Információs Rendszerét (ÜIR, korábban IADD) egyedi igények 
alapján 2004-ben az Astron Informatikai Kft. fejlesztette ki. Ehhez szorosan kapcsolódva került 
megvalósításra a nagyfeszültségő hálózathoz kapcsolódó, üzemelıkészítést támogató HLIB 
rendszer. A 2009-ben felmerült új igények alapján készült el az E.ON KFMU (Kapcsolási és 
Feszültségmentesítési Utasítás) Kezelı Rendszere, amely egyszerre szolgálja ki a 
nagyfeszültségő (NaF), középfeszültségő (KöF) és kisfeszültségő (KiF) hálózaton tervezett 
kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési munkák dokumentációs, elıkészítési 
igényeit az E.ON KFMU Szabályzatának megfelelıen. 

A KFMU kezelı rendszer lehetıséget ad a KFMU-k elektronikus, nyomon követhetı 
létrehozására, ellenırzésére és elbírálására. A KFMU-k kezelése a hálózat feszültségszintjétıl 
függıen kissé eltérı, a rendszer a céloknak, illetve az igényeknek megfelelıen biztosítja a 
funkciókat. 

A nagyfeszültségő hálózathoz kapcsolódó KFMU-k kezelése a HLIB rendszerbıl, a 
középfeszültségő hálózathoz kapcsolódók az ÜIR rendszerbıl kezdeményezhetık. A KiF 
KFMU-k az említett forrásrendszerektıl függetlenül hozhatók létre. A rendszer lehetıséget 
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biztosít arra, hogy az egyes utasításokat a különbözı feszültségszintő hálózatok üzemelıkészítıi, 
illetve üzemirányítói kölcsönösen ellenırizzék, ha erre szükség van. 

Az elkészített és engedélyezett KFMU-k PDF formátumban exportálhatók, illetve 
nyomtathatók. 

 

 
 

1. ábra Az E.ON KFMU Kezelı Rendszere és kapcsolatai más rendszerekkel 
 

A KFMU kezelés jogosultságokhoz rendelten történik, a különbözı funkciókhoz, különbözı 
szerepkörben lehet hozzáférni. A hozzáférést a rendszer adminisztrátora szabályozhatja. A 
rendszer nem rendelkezik saját hálózati adatbázissal, a villamos berendezések listáját a 
forrásrendszerek NaF és KöF hálózati adatbázisából veszi át, így külön adminisztrációs 
tevékenységet nem igényel a karbantartása. 

A rendszer része egy intelligens rajzoló modul, amelynek segítségével az utasítás készítıje 
létrehozhatja az érintett hálózatrészt. A modul beépített rajz eszköztárral rendelkezik, mely 
tartalmazza az alapvetı villamos berendezések (győjtısínek, távvezetékek, transzformátorok, 
stb.) rajzjeleit. Emellett tipikus hálózatrészek is elmenthetık, majd újból felhasználhatók a 
KFMU-k készítése során. 

 
A Dél-Dunántúlon már bevezetett KFMU készítı funkció az üzemeltetési tapasztalatok 

alapján továbbfejlesztve, 2010-ben kiterjesztésre kerül az E.ON mindhárom áramelosztójának 
területére. 
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A4 szekció elıadásai 

1. Gönyő MAVIR 400 kV-os kapcsolóállomás és  
Gönyő erımő udvartér 400 kV-os kapcsolóberendezés  

területén létesített földelı-hálózatok összekötéseinek vizsgálata 
Dr. Varjú György1 (BME)  - Ladányi József (BME) - Szilágyi Ferenc (ETV) 

 

 

A Gönyőben létesítendı KCE a 400 kV-os átviteli hálózatra csatlakozik. A csatlakozás 
megvalósíthatóságához két 400 kV-os kapcsolóberendezés létesül, amelyek kb. 600 m 
hosszúságú távvezetékkel vannak összekötve. Az állomások földelıhálói kb. 380 m távolságra 
vannak egymástól a következı elrendezés szerint (lásd az alábbi vázlatot):  

• Az erımő területén, közvetlenül a blokktranszformátor mellett az un. Udvartér 
kapcsolóberendezés. (A továbbiakban „Udvartér” kapcsolóállomás). 

• Az erımőtıl délre egy másfél megszakítós kialakítású MAVIR tulajdonú 
kapcsolóállomás  

 

 

 

A földelıhálók a közöttük lévı távolság miatt ugyan különállóak, de ugyanakkor egymás 
potenciálterében vannak, amely bizonyos csatolást jelent közöttük. A vizsgálatok célja a két 
állomás földelıhálói közötti szóba jövı – az ábrán felsorolt – összekötési módok hatásosságának 
megállapítása az állomási potenciálemelkedésekre és potenciál különbségekre.  

A kapcsolóberendezések építési engedélyezési, építési kiviteli és villamos primer diszpozíciós 
kiviteli terveit az ETV- ERİTERV Zrt. készítette, amely kiindulási alapul szolgált a 
vizsgálatainkhoz. A vizsgálatok elvégzéséhez figyelembe lett véve a Siemens E D SE PTI 
(Energy Sector – Power Distribution, Service – Power Technology International Network 
Consulting) földelési rendszer tervezésére és a talaj fajlagos vezetıképességére vonatkozó 
elızetes vizsgálatáról készült jelentése is.  

Az egymás potenciálterében lévı kapcsolóállomási földelı hálózatok összekötésének 
meghatározására vonatkozóan ETV-ERİTERV Zrt. vállalta a kérdéskör tisztázását. Ennek 
alapját az ETV-ERİTERV Zrt. megbízására Dr. Varjú György vezetésével végzett komplex, 
számítógépes szimuláció képezte.  
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A szimulációs vizsgálatok a következı kérdések vizsgálatára, ill. megválaszolására terjedtek ki:  

(1) A kapcsolóállomások és azok rendszerének szétterjedési ellenállása.  
(2) FN rövidzárlat esetére az áram-visszavezetésben résztvevı passzív vezetıkben 

folyó áramok és a kapcsolóállomások mértékadó potenciálemelkedésének (EPR) 
meghatározása.  

(3) A kapcsolóállomások közötti különbözı típusú összekötések (távvezeték 
védıvezetık, földelıhálók közötti összekötı rézsodronyok és összekötı kábelek) 
hatékonyságának és egymáshoz képesti viszonylagos fontosságának vizsgálata az 
állomási potenciálemelkedések és az állomások közötti potenciálkülönbségek 
nagyságának szempontjából.  

(4) A kapcsolóállomások területén a földfelszíni potenciál és lépésfeszültség 
nagyságának meghatározása, az egyes állomások mértékadó helyein fellépı FN 
zárlatok esetén, a földelıhálók javasolt összekötési állapotának megfelelı 
áraminjektálások figyelembevételével. 

(5) A MAVIR kapcsolóállomás kerítésén fellépı érintési feszültség meghatározása a 
földelıhálók javasolt összekötési állapotára.  

 
A fenti vizsgált jellemzıkre nyert eredményeknek a megengedett határértékekkel való 
összevetése és értékelése. A mőszaki-gazdasági szempontok mérlegelés alapján az 
összeköttetés kialakításának módjára vonatkozó optimális döntéshozatalt támogató 
javaslattétel.  
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2. Átviteli hálózati alállomásokban létesített reléház árnyékolás hatásosság 
mérése, és annak tapasztalatai a  pécsi 400/120 kV-os 

transzformátorállomásban 
Dr. Varjú György (BME)  Szilágyi Ferenc (ETV 

 

MAVIR ZRt. (korábban MVM Rt) az átviteli (korábban alaphálózati) 
transzformátorállomásaiban a digitális védelem-irányítástechnikai rendszert osztottan,  
technológia közelbe reléházakba telepítve üzemelteti.  A reléház árnyékolása céljából a belsı 
vakolat alatt 10/10 cm osztású Ø4,2 mm huzalokból kialakított acélháló kerül beépítésre, 
melynek feladata az alállomási környezetben fellépı, sugárzással terjedı elektromágneses 
zavarok csillapítása és ezzel a reléházban elhelyezett – túlnyomórészt digitális – védelmi és 
irányítástechnikai berendezések zavarmentes mőködésének, azaz az elektromágneses 
összeférhetıség (EMC) feltételeinek a biztosítása. Azt az ökölszabályt véve alapul, hogy az 
árnyékolás a háló szemméretének 10-szeresének megjelelı hullámhossznál (esetünkben 1m) 
nagyobb hullámhosszú jelekre jelent hatásos árnyékolást. Ez esetünkben a 300 MHz alatti 
tartományt jelenti. Az árnyékolásnak elsısorban a nagyfeszültségő kapcsolási folyamatok 
(megszakító/szakaszoló mőködtetések) során fellépı tranziensek (csillapodó rezgéshullámok) 
frekvencia tartományában kell hatásosnak lennie.  

Ennek megfelelıen a mérés célja az volt, hogy valós körülmények között meghatározza a 
ténylegesen fellépı igénybevételeket, azok amplitúdóját, frekvenciáját: 

• a reléházon kívüli az árnyékolással nem védett (szabadtéri) területeken és 
• az árnyékolt reléházon belül,  
• a reléházon belül és kívül mért zavarszintek viszonyaként a reléház árnyékolási 

hatásfokát. 
 
A helyszíni mérésekre a Pécs-i 400/120 kV-os transzformátorállomásban került sor, a 2. 
számú reléház vizsgálatával. 

 
 

A vizsgált 2. sz. reléház képe 

 

Az árnyékoláshatásosság mérés esetén a reflexiómentes árnyékolt kamrákra vonatkozó MSZ EN 
50147-1:1998 szabványban foglaltak szerinti, a mágneses tér árnyékolási csillapításának a 
mérésére vonatkozó módszert vettük alapul. Ennek alapján az árnyékolási csillapítás jellemzése 
adott referencia elrendezés mellett a vizsgálandó árnyékolás nélkül a vevıantennán mért 
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erıtérjellemzı valamint a vizsgálandó árnyékolással a vevıantennán mért erıtérjellemzı 
viszonyával történik a két mérésnél megegyezı gerjesztési/besugárzási szint esetén.  

A referenciaméréseket részben a MAVIR ZRt. OVRAM Szakszolgálati Osztályának Késmárk 
úti telephelyén végeztük el. Ezek a referenciamérések a kisfrekvenciás (35-8000 Hz) és a 
nagyfrekvenciás (10 kHz-15 MHz) szinuszos mágneses tér mérésre terjedtek ki. 

A csillapodó rezgéshullám (100 kHz, 1 MHz) és a szakaszolási tranziens (2ÖKS és 2BS 
szakaszolók) referenciamérései a helyszíni mérés alkalmával, Pécs 400/120 kV 
transzformátorállomásban történtek 
A reléház árnyékoláshatásosságának helyszíni mérései a következı típusú mérésekre terjedtek 
ki:  

� csillapítás-menet mérés mágneses térre a kisfrekvenciás (35-8000 Hz) 
tartományban, 

� csillapítás-menet mérés a nagyfrekvenciás (10kHz-15 MHz) tartományban,  

� csillapítás mérés 100 kHz-es és 1 MHz-es csillapodó rezgéshullámra,  

� csillapítás mérés a 2ÖKS és 2BS szakaszolók mőködtetésekor fellépı 
szakaszolási tranziensek csillapodó rezgéshullámaira.  

 

 
 

Reléházon belül hurokantennával mért rezgéshullám idıfüggvénye 
a 2BS szakaszoló 3 fázisú bekapcsolásakor 
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3. Földelés hatásosság és transzfer potenciál kapcsolata 
Ladányi József (BME) 

 

A tranziens hálózati frekvenciás túlfeszültségek megjelenése a kisfeszültségő (KIF) 
hálózaton mind az elektronikus készülékek (TV, PC, DVD lejátszó…), mind a 
telekommunikációs készülékek (fax, modem…), különösen azok nyomtatott áramköreinek 
meghibásodásainak számát növeli.  

A tranziens túlfeszültségek által okozott károk kockázata még nagyobb, ha a készülékek 
mind a kisfeszültségő hálózatra, mind pedig a kommunikációs hálózatra egyidejőleg 
csatlakoznak (pl. fax, modem, TV dekóder…). Számos esetben meghatározható, hogy a 
kisfeszültségő hálózatra kijutó potenciál eredete a KÖF/KIF transzformátorállomás 
földpotenciál-emelkedése. Ennek két fı okozója lehet: a nagyfeszültségő állomásban létrejövı 
egyfázisú földzárlat (FN) illetve a középfeszültségő hálózaton bekövetkezı kettıs földzárlat 
(2Ff). A földpotenciál-emelkedés átvitelének feltétele, hogy a NAF, KÖF és a KIF földelı 
rendszerek közvetve (pl. NAF és KÖF állomások közötti kábelárnyékoláson keresztül) vagy 
közvetlenül (KÖF/KIF állomásból induló nullavezetıkön keresztül) (lásd 1. ábra) össze legyenek 
kötve. Vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a KÖF hálózatokon fellépı 2Ff zárlatok mind 
gyakoriságban, mind amplitúdóban nagyobb transzfer potenciált okoznak a kisfeszültségő 
hálózatokon, mint a NAF/KÖF állomások FN zárlatai. Ezért a rövididejő hálózati frekvenciás 
túlfeszültségek és az ebbıl származó túlfeszültség károk elsısorban a 2Ff zárlatokra vezethetık 
vissza. 
Az EPR mértékét mind a középfeszültségő hálózat struktúrája (szabadvezetékes, kábeles, 
vegyes) mind pedig a kisfeszültségő hálózat kialakítása és földelési rendszere befolyásolja (lásd 
1. ábra). A kutatás célja a különbözı feltételek között kialakuló EPR és transzfer potenciál 
meghatározása, különbözı hálózati viszonyokra és paraméterekre, valamint a csökkentési 
lehetıségek vizsgálata. 

 

1. ábra 

 
A munka során helyszíni méréseket végeztünk a KÖF/KIF transzformátorállomások eredı 
szétterjedési ellenállásának illetve az egyes kisfeszültségő leágazások bemeneti impedanciájának 
meghatározására (2. ábra). A méréseket már 2008. évben megkezdtük az E.ON vidékies (üdülı 
és lakhelyi) környezetben üzemelı hálózatán különbözı kivitelő KÖF/KIF 
transzformátorállomási környezetekben. Ezeket a méréseket 2009-ben kiterjesztettük városi 
jellegő olyan környezetre, ahol egyrészt a KÖF és a KIF hálózat is szigetelı burkolatú 



38 

kábelekkel épült ki és az egyéb közmőhálózatok (víz, gáz) is túlnyomóan mőanyag csövekkel 
létesültek. Ennek megfelelıen olyan „földelés-szegény” környezetben mértünk ahol a 
természetes földelı hatások kevéssé érvényesülnek. 

A kiválasztott helyszíneken végzett mérések alapján a különbözı körzetek KIF 
hálózatának a nullavezetı rendszerek által képviselt földelési ellenállásviszonyait és értékeit 
határoztuk meg.  

 
2. ábra  

A mérések után szimulációs számításokat végeztünk a KIF hálózat nullavezetıjének a 
transzformátorállomás eredı szétterjedési ellenállására, ezzel az állomási potenciál-emelkedésre 
gyakorolt hatásának, valamint a kisfeszültségő hálózaton keresztül a kisfeszültségő 
fogyasztókhoz kijutó transzfer potenciálnak a vizsgálatára. 

A mért értékek és a nullavezetı szimuláció eredményei figyelembevételével további 
szimulációs számításokat végeztünk a jellegzetes hálózati konfigurációk esetén kialakuló 2Ff 
zárlati EPR és transzfer potenciál meghatározására.  

Az eredmények értékelése alapján javaslatokat tettünk a KÖF/KIF 
transzformátorállomások kettıs földzárlati potenciálja és a transzfer potenciál csökkentését 
eredményezı, ill. hatását mérséklı intézkedésekre.  
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4. Új, innovatív technológiájú ívzárlatvédelem kiépítése villamos 
kapcsolóberendezésekben 

Dr. Morva György (a Mőszaki Tudományok Kandidátusa, Óbudai Egyetem),  Nagay 
Vladimir (a Mőszaki Tudományok Doktora, Szentpétervári Egyetem)  

 Tari Attila (Elektromax Kft.) 
Bevezetés 

Egy baráti beszélgetés során 2008-ban elhatároztuk, hogy az elméleti tudást, és a gyakorlati 
tapasztalatot ötvözve kifejlesztünk (K+F) egy olyan, új technológiai megoldásokon alapuló hazai 
védelmi rendszert, amely megfelelı védelmet biztosít a pusztító hatású ívelı zárlatok ellen. 
Célkitőzésünk egy újszerő ívérzékelést és egy kellıen gyors zárlatképzést („arc-killer”) 
megvalósító komplett rendszer kiépítése, amely beleintegrálható a meglévı villamos védelmi 
rendszerekbe, és gyártótótól, és típustól függetlenül beépíthetı új, és már üzemelı kis- és 
középfeszültségő kapcsolóberendezésekbe is. 
A védett objektumok jellege .  

A villamosenergiarendszerben  (VER) nagyszámú és igen sok fajtájú kapcsoló berendezést 
találunk (KB) . A KB –ben elıfordulhatnak belsı zárlatok , amelyek jelentıs része íves jelegő és 
komoly rombolásokat idézhet elı. Ugyanakkor a KB-ek gyakorlatilag nincsenek ellátva ívzárlati 
védelemmel . A hazai gyakorlatban csak elvétve fordul elı az alkalmazásuk – különösen KIF-en.  
Egyidejőleg visszatekintve a legutóbbi idıszakok katasztrofális – pusztító zárlatait illetve az ívek 
miatt bekövetkezı égési sérüléseket, akkor logikusnak látszik olyan hazai megoldás 
kidolgozásának igénye, amelyik megoldja a mintegy 80.000 KB és  2-300.000 leágazás és KB 
rekesz ívzárlati védelmét.  
A KB- k ívzárlati védelme különbözı típuson realizálható. KÖF-en elterjedt a nyomáslökésre 
mőködı védelem, amely a legegyszerőbbnek tekinthetı, de vannak olyan hiányosságai, hogy 
általánosan nem alkalmazhatók. 
A KB-ben bekövetkezı belsı zárlatok okai a következık: nedvesség bejutása és kondenzációja a 
belsı szigetelıkön, apró rágcsálók bekerülése, megszakító vagy más készülék meghibásodása, 
rosszul meghúzott kötések és azok túlmelegedése – talán ez a leggyakoribb hibaforrás. Az ív kb. 
10-15000 K-fokon éghet. Az ívoszlop árama és a sínek árama által keltett által keltett mágneses 
terek kölcsönös erıhatása révén az ívoszlop vándorolhat is akár 50-70 m/sec sebességgel.  A 
legveszélyesebb a teljesen zárt rekeszben bekövetkezı íves zárlat, amikor is hatalmas hıterhet 
okozhat. 
A védelem kialakítási módok 

 közül a kiválasztás az érzékelés módja szerint történhet. Így például az ív megjelenése a zárlati 
áram spektrumában is érzékelhetı. Továbbá jelentıs és gyors hımérsékletemelkedés, 
fényjelenség nyomás-lökés megjelenésével jár. A fenti jelenségek jelenthetik az íves zárlat 
identifikációjának alapját.  
A zárlati áramok spektrum figyelése megfelelhetne, de nem lehet megkülönböztetni a belsı vagy 
külsı zárlatokat. Mivel a szelektivitás valamilyen idızítéssel érhetı el, nem biztosítható a kellı 
gyorsaság.  
Egyértelmő identifikációt adhat, ha megoldjuk az egyes rekeszekben lezajló hı-, fény vagy 
nyomás jelenséget de ide sorolható az ionizált plazma érzékelése is. A villamos ívre jellemzı a 
magas áramsőrőség , és az alacsony katód-közeli feszültségeséssel .  Az ívoszlop alakja , 
nagysága és hımérséklete sok tényezıtıl függ , pl. a rekesz nagyságától és a ott elhelyezkedı 
alkatrészektıl is. 
Az ív energiája alapvetıen a hımérsékletet emeli, és exponenciálisan változik: 

τ−−+= /
10 )( t

o eTTTT   ahol 01,0≈τ  sec. T1 – a kiindulási hımérséklet, míg To  = az ívoszlop 
hımérséklete. Kísérletek igazolták, hogy az ív hımérséklete és az íváram nagysága között az 

alábbi összefüggés van:   Az  ív vizsgálata  kutatásaink részét képezi úgy a 
hımérséklet , mint az ív spektruma szempontjából. Az ívérzékelést úgy kívánjuk megválasztani , 
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hogy a legnagyobb biztonsággal meg tudjuk különböztetni a ívet más fényjelenségektıl. A 
munkánk ezen része alapkutatásnak minısül. 

Érdemes figyelni a nyomást is . Az ív energiája   . Mivel a 
térfogat állandó , az ideális gázokra vonatkozó törvények szerint a W-ívenergia teljes mértékben 
a nyomás emelésre fordítódik. A maximális nyomás hullám akár 10-15 msec alatt jelenik meg! A 
keletkezı nyomás 0.02-0.04 MPascal a jelenlevı technológiai furatok áteresztı tulajdonságainak 
köszönhetıen. Zárt térben ez akár 3-500 MPascal-t is jelenthetne. A gyakorlat azt mutatja, hogy 
a nyomásérzékelés csak magas zárlati áramoknál ad megbízható mőködést ( > 10 kA ) .  
Az ívspektrum az eddigi vizsgálataink alapján gyakorlatilag lineáris a látható és az infra 
tartományba. A fejlesztés jelenlegi stádiumában a front-érzékeléső ívérzékelıt részesítjük 
elınyben és a hosszabb 900-1200 nm-es tartományú infraérzékelıket. 
A fejlesztés pillanatnyi helyzete  

Az ívzárlati érzékelés lehetséges módjai, ill. a zárlati és ívjelenségek matematikai modelljei és 
egyenletei kidolgozásra kerültek, MATLAB-ban történt szimuláció segítségével. 
Elkészült egy 32 csatornás regisztráló berendezés bemeneti egysége, mely lehetıvé teszi az 
érzékelési módok éles laborvizsgálatait és Kifejlesztésre került egy ultragyors megszakító 
labormodellje. 
A valódi körülmények megteremtéséhez megtervezésre és kivitelezésre került egy zárlati 
laboratórium, amelyben 15-20 kA-es zárlati áramokkal tudunk ívjelenségeket produkálni és 
azokat mérni úgy villamos, mint hı- és fénytechnikai szempontból.  
 

 
 

Kb. 8 kA nagyságú 2F ívelı zárlat képzése a zárlati laboratóriumban 
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A5. szekció elıadásai 

1. Fotovillamos mini erımővek ABB technológiával 
DARVAS ISTVÁN , ABB Kft 

 
  Hazánkban az elmúlt évben 2008-hoz képest mintegy 10-20 ezerrel 110-120 ezer 
négyzetméterre emelkedett napkollektorok területe és 150 kilowatt-tal 650 kilowattra a beépített 
napelem kapacitás. 
 A primerenergia felhasználásban mintegy 6,4 százalékot képviselt a megújuló energiák aránya, 
de a napenergia mennyisége statisztikailag egyelıre nem mérhetı. 
 
2008. január 1-jétıl lépett érvénybe a 2007. évi LXXXVI. törvény - Villamos Energia Törvény 
(VET) módosítása, mely bevezette a Háztartási mérető kiserımő fogalmát, s egyszerősítette azok 
létesítési, engedélyezési eljárását. 
 
A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § alapján: A háztartási mérető kiserımő 
üzemeltetıje által termelt villamos energiát az üzemeltetı kérésére az adott csatlakozási ponton 
értékesítı villamosenergia-kereskedı vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.  
 
Fotovillamos erımő rendszerek 

 
Sziget üzemő rendszerek  

Nem igényelnek áramszolgáltatói bejelentést, engedélyeztetést 
Hálózatra csatlakozó (grid-connected) napelemes áramellátó rendszerek 

Elszámolás tekintetében kétféle rendszert különböztetünk meg: 
Fogyasztás csökkentı (ha kevesebb villamos energiát termelünk éves szinten, mint 

amennyit fogyasztunk – szaldós elszámolás 50kW teljesítményig lehetséges csatlakozási 
helyenként)Közcélú hálózatra betápláló (ha többet termelünk éves szinten, mint amennyit 
fogyasztunk) 
 
Teljesítmény szerinti besorolás: 
0-50kW  Háztartási mérető kiserımő (egyszerősített csatlakoztatási eljárás) 
50-500kW  Kiserımő – továbbiakban HMKE 
 
A HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben 
nem mőködhet! 
 
Nagyon fontos a napelem panelek telepítésének elemzése a földrajzi koordináták függvényében, 
mivel a beárnyékolás meghatározza az optimálisan nyerhetı energia mennyiségét. 

 
 
Napelem panelek telepítése – elvi vázlat (Forrás: Desistudio b2b) 
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Az energia szint eléréséhez a paneleket ún. „string” sorban főzik fel, hogy a 230V ill. a nagyobb 
rendszerek esetében a 750V-1000V-os névleges feszültségszint elérését biztosítsák. Ez általában 
az alkalmazott inverterek DC oldali feszülségszintjének függvénye. 
A kitőzött teljesítmény eléréséhez ezeket az elem láncokat párhuzamos kapcsolással ún. „szolár 
asztal” táblában fogják össze, mely kb. 200-480 db napelem panelbıl álló „sztring” komplex 
kapcsolata révén valósul meg. 
 
Több tábla összekapcsolásával ún. „szolár mezı” alakul ki, amit azután megfelelı védelemmel 
és kapcsolástechnikai elemekkel az inverter DC (egyenfeszültség) bemenetére csatlakoztatnak. 
 
A DC-AC energia átalakítást az inverter végzi, komplex, hálózatfigyelési-, energia 
optimalizálási-, szoftver vezérelt algoritmusok alapján (ún. maximum power point tracking – 
MPPT elv - alkalmazásával). 
 
Alapvédelmeket minden inverter gyártó beépít a berendezésbe, de a tervezés során kell 
biztosítani a megfelelı védelmek kialakítását úgy a DC mint az AC oldalon. Amennyiben ezeket 
a munkafázisokat kihagyják, komoly tőzveszély lehetısége alakul ki az egyenfeszültségő oldalon 
keletkezı zárlatok miatt. 
 

 
Mini szolár erımő elvi kapcsolása. 
 
 
A tervezés és telepítés során kiemelten kell foglalkozni a szolár rendszer villám és túlfeszültség 
elleni védelmi rendszerének kialakításával, figyelembe véve az érvényes hatósági és mőszaki 
elıírásokat. 

 
Mini szolár erımő túlfeszültség védelme. 
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Az ABB cég e területen nagyon gazdag tapasztalatokkal rendelkezik, mivel kollégáink 
Olaszországban, Spanyolországban és a Cseh Köztársaság területén már több mint 400 
különbözı kapacitású erımővek telepítéséhez szállították a szükséges elemeket, a védelemtıl az 
energia elosztáson keresztül a hálózatra kapcsolásig bezáróan. 
 
ABB rendszerkomponensek kiserımővek számára 
 
A mőszaki tartalom számára fontos védelmi készülékek teljes vertikumát szállítja az ABB a mini 
(3kWp) teljesítménytıl a több megawatt (2-5 MWpp) teljesítményig. 
 
Az elıadás során bemutatjuk a kapcsolódó technológia meghatározó készülék választékát. 
 
A mini erımővek beruházásának pénzügyi kérdései 
 
További fontos tényezı egy fotovillamos mini erımő létesítésének döntési mechanizmusában a 
finanszírozás. 
Az alábbiakban egy ilyen mini erımő gazdaságossági elemzésébıl mutatok be részleteket: 
 
Egy ilyen beruházás esetén a projekt nagy hányadát banki finanszírozásból fedezik, mely során 
meghatározásra kerülnek a kölcsön-, a kamatok- és a visszafizetési feltételek-, melyeket a mini 
erımő elızetesen becsült éves energia termelésének függvényében állapítanak meg. (KEOP 
pályázati anyagok) 
 
Példánkban, egy ilyen 3.0 kWpp kapacitású mini erımő esetében, a finanszírozott rész 75% az 
össz. beruházási költségbıl, azaz kb. 14 300 Euro (2008 éves árszinten), 5%-os fix kamat 
mellett.  
Így a szükséges önerıs pénzösszeg ÁFÁ-val(10%)  kb. 6 500 Euro a beruházás elkezdéséhez. 
(megj. Mivel a példa egy olasz minta elemeit elemzi, az ÁFA azért 10%) 
 
Az alábbi diagramok tanulmányozásából, a megtérülési idı kb 15 év, ahol a tartozás a 14. évben 
kifizetésre kerül. Ettıl kezdve a felhasználó csak a nem fizetendı, saját elıállítású és saját 
fogyasztását biztosító energiaköltségek elınyeit élvezheti. 
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A 15. és a 20. év közötti periódus alatt gazdaságosság növekszik, a felhasználó által kapott 
preferenciális energia árak már nem a bankhoz vándorolnak. 
 
Ennek ellenére az aktualizált jelenérték ( NPV=Not Present Value) pozitív értéket mutat, 
kb.2300 Euro értékben, de kevesebb mint az elızı érték, emellett a belsı megtérülés értéke 
kicsivel magasabb,  
kb 5,8%. 
 
Az elıadás terjedelmi korlátai miatt nem szólunk a telemetria, mérés adatgyőjtés, speciális 
üzemvitel, vagyonvédelem szintén fontos területeirıl. 
 



45 

3.. AGENDA 21.,  A JÖVİBARÁT ENERGIA 
 

Hörömpı Zoltán EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 
 
 „A Fenntartható Fejlıdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a 
jövı nemzedékek esélyét arra, hogy ık is kielégíthessék szükségleteiket”.  
„ A világ erıforrásai elegendıek, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de arra nem, hogy 
kielégítsék mindenki pazarlását, mohóságát…” (Mahatma Gandhi) 
 
A Fenntartható Fejlıdés kialakulása. 
A környezetvédelem, mint országhatárokat átlépı nagy társadalmi mozgalom a 20. század 
hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. 1962-ben Rachel Carson írónı 
tollából megjelent a „Néma Tavasz” címő könyv, mely a felhasznált kémiai anyagok 
kedvezıtlen biológiai hatására hívta fel a figyelmet.  1970-ben az USA-ban volt az elsı Föld 
Napja rendezvény, amelyen 20 millió ember vett részt. Ez az esemény volt a környezetvédelmi 
mozgalom kezdete.1972-ben megalakult a Római Klub, a gondolkodó elit értelmiség vitafóruma: 
a drámai környezetszennyezésre, a földi erıforrások kimerülésére és a túlnépesedés problémaira 
hívták fel a figyelmet. 1984-ben Gro Harlem Brundtland kezdeményezésére az ENSZ létrehozta 
a Környezet és Fejlıdés Világbizottságot, akik az ezredfordulóra várható tendenciákat határozták 
meg. E bizottság alkotta meg a Fenntartható Fejlıdés kifejezést, fogalmat. 
Az áttörést hozó esemény a 1992-es Rio de Janeiroban rendezett ENSZ Környezet és Fejlıdés 
Világbizottság ülése volt.  150 ország írta alá a Fenntartható Fejlıdést megfogalmazó 27 
alapelvet, a 40 fejezetet tartalmazó 21. századi cselekvési tervet az „Agenda 21”-et és az 
Éghajlat változási keretegyezményt. Majd jött a kyotoi egyezmény a CO2 kibocsájtás 
csökkentésérıl, a kvóták megállapításáról. Sajnos az egyezmények betartása terén jelentıs 
elmaradások vannak. Fontos megemlíteni a 2007 –es „Új Magyarország Fejlesztési Terv”, 
dokumentumot, ami Magyarország Fenntartható Fejlıdés stratégiája. Ez a stratégia régióként is 
lebontásra került és természetesen a cél az, hogy minden ennél kisebb szintő közösség, tehát az 
EDF DHE is, rendelkezzen egy Fenntartható fejlıdési stratégiával, a „EDF DHE AGENDA 21”-
el. 
 
EDF DÉMÁSZ, AGENDA 21. 
Stratégiaalkotás, amiben a Fenntartható Fejlıdés az 5. BSC célrendszer elem.  
D-GALÉRIA állandó mővészeti kiállítás. 
Mővészeti és sport mecenatúra 
IVR (ISO 9001, ISO 14001, az OHSAS 18001)  
ETIKAI Kódex  
VSZF megállapodás a szakszervezettel. 
Segélyezési rendszer. 
Rendszeres Menedzsment és Munkavédelmi fórum bevezetése.  
Tudatos Önkormányzati kapcsolattartás. 
Akadálymentes égbolt.  
Operational Excellence Program.  
EFQM –TQM önértékelés és irányítási rendszer bevezetése.  
Fenntartható Fejlıdés Politika.  
0 db baleset, mint követelmény meghirdetése.  
Energetikai energia hatékonysági konferencia és kiállítás.  
JÖVİBARÁT ENERGIA  
 
A JÖVİBARÁT ENERGIA 
 
Felismertük, hogy a Csoport munkavállalói egyre tudatosabbak a fenntartható fejlıdés 
szempontjából. A Csoportot alkotó társaságok Elnökeiként és Vezetıiként elkötelezzük 
magunkat a közös fenntartható fejlıdés politikája mellett, amely a következı három alappilléren 
alapul: 
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Kihívás: 

• Harc az éghajlatváltozás ellen a biológiai sokféleség megırzése. 
 

• Az energiához való hozzáférés megkönnyítése és szoros kapcsolat kiépítése  
      a közösségekkel. 

 
• Részvétel a fenntartható fejlıdés vitájában párbeszéd, információcsere és 

            kommunikáció útján. 
 
Kötelezettség vállalás: 
 
KÖRNYEZET 
1. Legkevesebb CO2 –t kibocsátó nagy energiaszolgáltató csoport cím megırzése 
   a vezetı európai energiaszolgáltatók között. 
2.Termelı berendezéseink és ajánlataink átalakítása az éghajlatváltozás tükrében. 
3. Környezetre gyakorolt hatásunk csökkentése különös tekintettel a biológiai  
   sokféleségre. 
TÁRSADALMI FELELİSSÉG 
4. Energiához való hozzáférés és az energiahatékonyság elısegítése. 
5. Szoros Kapcsolatok kiépítése a szolgáltatási helyi közösségeivel. 
6. Oktatásban való részvétel az energiát érintı kérdésekben. 
SZABÁLYOZÁS 
7. Közös irányvonalak bevezetése, érdekek megosztása a Csoporton belül, és a 
 részvényesekkel.   
8. A Csoport fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos tevékenységeinek kommunikációja 
   és az eredmények közzététele 
9. Részvétel a fenntartható fejlıdés vitájában mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. 
 
Jövıbarát Energia Projekt: 
Energia hatékonyság  
- Épületeink energetikai rekonstrukciójának megvalósítása: 
   hıszigetelés, LED lámpatestek, hıszivattyú, napcella, napkollektor 
- Hıszivattyú elterjesztése a szolgáltatási területünkön. 
- Hibrid és elektromos gépkocsik rendszerbe állítása népszerősítése. 
Alternatív energia felhasználás 
- Biogáz –villamos energiatermelés 
- Napenergia – villamos energiatermelés  
Elkötelezettség erısítése: 
- Belsı képzés. 
- Szponzorációnál, FF, szempontok figyelembevétele. 
- „E” számla bevezetése. 
- Határ menti együttmőködés. 
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B 1 szekció elıadásai 

1. Smart Grid (smart hálózat) megoldások lehetıségei és kérdései 
Elıadó: Dr. Varjú György, Prof. emeritus, BME VET. 

 

A smart hálózat a villamosenergia-ipart és magát a társadalmat is világméretben foglalkoztató 
kérdés. A témához kapcsolódó konferenciák sora, különbözı megbeszélések, a villamosenergia-
ipar, a szabványosítási testületek és a hatóságok sokrétő tevékenysége foglalkozik a smart 
hálózattal (“Smart grid”), ami iránt növekvı társadalmi érdeklıdés indult be. A smart hálózat 
megnevezésére más hasonló kifejezéseket is használnak, mint intelligens hálózat (“intelligent 
grid”), modern hálózat (“modern grid”), a jövı hálózata (“future grid,”). Újabban felvetetıdött 
az „új generációs hálózat” („new generation grid”) megjelölés is, ami analóg a távközlési 
rendszerek kapcsán általánosan hivatkozott új generációs hálózatok” („New Generation 
Networks”, NGN) elnevezéssel.  

A smart hálózat iránti kiterjedt érdeklıdés ellenére nem létezik a „Smart Grid” meghatározására 
egységes, szabványban rögzített definíció. A smart hálózat lényegét jól leírja a nonprofit „Közös 
US-Kinai Tiszta Energia Testület” szerinti következı meghatározás [4]: „a smart hálózat olyan 
átviteli és elosztó rendszer, amely magában foglalja a hagyományos és a korszakváltó elemeket, 
magas szintő érzékelés és monitorozás technológiákat, információ technológiát és 
kommunikációt annak érdekében, hogy jobb hálózati mőködést biztosítson, és támogassa a 
fogyasztóknak nyújtott járulékos szolgáltatások széles körét. A smart hálózatot nem az 
alkalmazott technológiák határozzák meg, hanem sokkal inkább azok mire képessége.”  

Európai villámos smart hálózatok vízióját és stratégiáját az EC a 2006-ban kiadott „European 
Smart Grids Technology Platform” fogalmazta meg [1]. Ehhez az Európai Bizottság 2007-ben 
kutatási stratégiát vázolt fel [2]. A smart hálózatokkal kapcsolatos elvárások szempontjából 
meghatározóak az EU Energiahatékonysággal foglalkozó 2006/32/EK Irányelv, és a 
Villamosenergia-piaccal kapcsolatos, a smart hálózatokra konkrét feltételeket és 
követelményeket tartalmazó 3. csomag irányelvei (a 2009/72/EK és a 2009/73/EK).  

USA-ban a smart hálózat kezdeményezésének a Kongresszus által 2007-ben elfogadott „Az 
energia függetlenség és biztonság” (Energy Independence & Security Act) törvény tekinthetı. Ez 
nagy lökést adott a smart hálózatokkal kapcsolatos tevékenységnek, amelyet az IEEE felkarolt. 
Ezt jelzik a következık:  

• az IEEE Transactions folyóírat sorozatban létrehozza az „IEEE Transactions on Smart 
Grid” új folyóiratot,  

• IEEE Power & Energy Society (PES) az IEEE Power & Energy Magazine keretében 
2010-ben külön számot ad ki [5], amelyben összegyőjti a PES smart hálózattal 
kapcsolatos anyagait,  

• a 2010. áprilisi New Orleansban a „Smart megoldások egy változó világra” témában 
rendezett konferencia („Transmission and Distribution Conference and Expositon”.  

A smart hálózatokkal kapcsolatos USA és EU megfogalmazás szerinti elvárásokra 
megfogalmazását az alábbi táblázat hasonlítja össze:  
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USA-ban hivatkozottak szerint [4]: EC jelentések szerint 

(1) Önjavító, üzemzavarok 
esetén; 

(2) A fogyasztók aktív részvételét 
biztosítja az igényeik szerinti 
reagálásra; 

(3) Ellenállóképes mind a fizikai 
mind pedig a kibernetikai 
támadásokkal szemben; 

(4) A 21. század igényeinek 
megfelelı energiaminıséget 
biztosít; 

(5) Befogadó képes és 
rugalmasság mindenfajta 
termelési és tárolási 
változatokra Lehetıvé tesz új 
termékeket, szolgáltatásokat és 
piacot 

(6) Optimalizál  az eszközök 
hasznosítására és a mőködés-
hatásosságára 

(1) Rugalmas a fogyasztói igények 
teljesítésében, a változások és várható 
kihívások reagálásában 

(2) Elérhetı, amennyiben biztosítja 
valamennyi hálózati használónak a 
csatlakozást, különösen a megújuló 
energiaforrásoknak és a nulla vagy kis 
karbon kibocsátású nagy hatékonyságú 
helyi termelésnek; 

(3) Megbízható, amennyiben biztosítja és 
javítja biztonságot és a táplálás minıségét, 
összhangban van a digitális korszak 
igényeivel, kiváló ellenálló képességő a 
kockázatokkal és bizonytalanságokkal 
szemben;  

(4) Gazdaságos, amennyiben a legjobb 
értékeket adja az innováció kapcsán, a 
hatásos energia menedzsmentben valamint 
a versenyben és a szabályozásban szerepet 
játszó szinteken  

Az elvárások között USA esetén nagyobb hangsúlyt kap a rendszer-üzemzavarok elleni 
védettség, az EU esetében a verseny és a piac hangsúlyosabb.  

Fontos kérdés az, hogy miért szükséges a smart hálózat a villamosenergia-termelés, szállítás, 
elosztás és a felhasználás területein. Ehhez látni kell, hogy a termelés és a fogyasztás közötti 
minden pillanatban szükséges egyensúlyt a múltban a vertikálisan integrált szervezetek 
mőködése biztosította, ami irányította mind a termelést mind pedig a szállítást és elosztást. Az 
ezt követı idıszakok kihívásai, amelyeknek kezelése a smart hálózattal kapcsolatos 
szükségszerő elvárások a következık:   

� A dereguláció által elıidézett olyan szcenáriók és bizonytalanságok kezelése, amelyekre 
a hagyományos rendszereket nem tervezték.  

� A növekedı mértékő megújuló energiák befogadása tovább növelte a az energia rendszer 
bizonytalanságát és a meglévı infrastruktúrát stresszezte.  

� A digitális társadalom fokozott függısége a villamosenergia-ellátás minıségétıl és 
rendelkezésre állásától.  

� A villamos hálózatok fizikai és kibernetikai eszközei elleni terrorista fenyegetettség általi 
újabb bizonytalanság belépése.  

� A fenntartható növekedetés és az környezeti hatások minimalizálása iránti égetı igény, 
azaz a zöld megújuló energiaforrások elıtérbe helyezése. Ezek a célok elérése 
megkívánja az energia hatékonyság növelését és a csúcsigény csökkentését.   

A smart hálózat mőködési köre kiterjed az együttmőködı energiarendszerekre bele értve a nagy 
központosított erımővektıl és az elosztott termelést (DG), a nagyfeszültségő hálózatoktól a 
kisfeszültségő elosztó rendszerekig, a nagy energia piacoktól az igény szerint menedzselt (DSM) 
szolgáltatásokig és a hagyományos energiaforrásoktól az elosztott és megújuló (RES) termelésig 
és tárolásig.  

A smart rendszerrel kapcsolatosan látható, hogy a hálózat táplálása és fogyasztása sokkal 
decentralizáltabb és elosztottabb lesz, a rendszerfeltételek sokkal dinamikusabbá és kevésbé 
elıreláthatóvá válnak.  

A hagyományos és a smart hálózat fı jellemzıi és viselkedése az alábbi táblázat alapján 
hasonlítható össze: 
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Hagyományos hálózat Smart hálózat 

Centralizált energiatermelés Energiatermelés bárhol 

Energiaáramlás lefelé Energiaáramlás bárhonnan 

Szolgáltató által irányított 
kapcsolatok 

Bárki részt vehet 

Rendszerviselkedés: elırelátható Rendszerviselkedés: kaotikus 

A smart hálózat szükségszerően új architektúrákban gondolkozik. Az egyik ilyen a virtuális 
szolgáltató (vagy virtuális energia piac), aminek az internet típusú modell struktúrája és annak 
információs és kereskedelmi képessége ugyanúgy elfogadott, mint maga a hardver. Az 
energiaértékesítés és szállítás kijelölt csomópontok között történik. A forrás lehet akár 
hagyományos generátor, RES vagy tároló, amelyet a szolgáltató határoz meg. A rendszer modern 
információ-technológiával, fejlett ipari elektronikával és hatásos tárolással van ellátva [1].  

A teljesítményelektronika tervezésében és 
alkalmazástechnikájában történt haladás 
elvileg lehetıvé teszi a smart integrált 
modulok szerinti (SIM, lásd az ábrát) 
elosztó hálózat versenyképes költségek 
melletti tervezését. A SIM technológia 
lényegesen megváltoztathatja az elosztó és 
szállító hálózat mőködési filozófiáját.  

Végül ki kell térni a smart hálózatnak, mint célnak a megvalósításában fontos szerepet játszó 
eszközre a smart (okos) mérésre. Ez a smart hálózat szereplıinél, így a hálózati engedélyesnél és 
fogyasztóknál, megvalósuló információtechnológiát (ICT) és a közöttük létesítendı 
telekommunikációs technológiát (TC) jelenti. A TC/ITC technikával kapcsolatos alapvetı 
követelmény, a kétirányú forgalom és a smart hálózat folyamatában kialakuló alkalmazási esetek 
(used cases) moduláris kiépíthetıségének biztosítása. Felvetıdik a smart mérés 
telekommunikációs igényeinek a professzionális szélessávú szolgáltatásokkal integrált 
kielégítése. Ebbe az irányba mutat az, hogy a Nemzetközi Távközlési Unió Távközlés 
Szabványosítási Szektora (ITU-T) külön „Focus Group”-ot hozott létre a smart hálózat 
telekommunikációs/ICT kérdéseink vizsgálatára és támogatására.  
 
Irodalomjegyzék 
[1] European Technology Platform, Smart Grids: Vision and Strategy for Europe’s Electricity 

Networks of the Future; EU omission, Community research, Sustanable Energy Systems 
EUR 22040, 2006. http://europa.eu.int/comm/research/energy  

[2] European Technology Platform, Smart Grids: Strategic Research Agenda for Europe’s 
Electricity Networks of the Future; Luxemburg: Office for Official Publications of the 
European Comminities, 2007; http://ec..europa.eu  

[3] Smart Meters and Smart Grids – The Consumer Perspective; BEUC, the European 
Consumers’ Organization; Brussels 2010; www.beuc.eu  

[5] IEEE Plug-in Hybrid Vehicles: Accelerating Innovation Conference (2007), IEEE Energy 
2030 Conferenc (2008) 

[4] Getting Smart - With a Clearer Vision of the Intelligent Grid, Control Emerges from 
Chaos; IEEE Power & Energy Magazine, March/April 2010; www.ieee.org/magazines  

[5] Smart Grid…Putting it All Together …a 2010 reprint journal from PES; Grid of the 
Future, Are We Ready to Transition to a Smart Grid? IEE Power & Energy Magazine for 
electric power professionals; www.ieee.org/magazines  
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2. Smart technológiák hatása Magyarországra  
Haddad Richárd, IPSOL Rendszerház Kft. 

 

A „Smart” kifejezés az energetika jövıjérıl való gondolkodás egyik alapfogalmává nıtte ki 
magát, ennek ellenére a Smart technológiák ma még nem szabványok, nem a fogyasztók széles 
körben ismert funkciók összessége. Az hogy a Smart technológiák a politika, a szakma és 
fogyasztók érdeklıdésének középpontjában áll az egyik legmarkánsabb jele annak, hogy 
energetika a következı évtizedekben forradalom elıtt áll, amelynek központjában a fenntartható 
energia termelés és energiafogyasztás áll. 
 

A Smart technológiák ugyanakkor még nem széles körben használt szabványok, nem iskolai 
tananyag, nem keretrendszer, amely meghatározza az energetikusok szakmai tevékenységeit, 
hanem egy széles, nemzetközi kutatás-fejlesztési közösségek, szabványosító testületek és 
munkabizottságok közös ügye, folyamatos technikai fejlıdéssel, innovációkkal, koncepciók 
versenyével, részgyızelmekkel és bukásokkal, sikeres kísérletekkel és zsákutcákkal. 
 

Képesek-e egyáltalán a Smart technológiák érdemben befolyásolni a fejlett országok fogyasztási 
szokásait? Mit jelent a fejlıdı országok számára a Smart technológia? Valóban megoldást 
kínálnak-e az átalakuló szerkezető energiatermelés sajátosságainak a kezelésére? Elég „okosak-
e” már a Smart technológiák ahhoz, hogy a következı évtizedek kihívásaira megfelelı 
válaszokat adhasson a szakma? Mi a helyzet Magyarországon? A nemzetközi tapasztalatok 
elegendı iránymutatást adnak, vagy meg kell találnunk a önálló megoldásainkat? Elıadásomban 
ezekre a kérdésekre keressük többek között a választ. 
 

Az elıadás bevezetésében egy gyors képet kapunk a „Smart” irányok mozgatórugóiról. Milyen 
gazdasági és politikai motivációk hajtják az Amerikai Egyesült Államokat, és az Európai Uniót? 
Milyen feladatok várnak a hazai energetikára? A politikai vállalások milyen mőszaki feladatot 
állítanak a hazai szakemberek elé? Az elıadás számszerősíti azon célokat, amelyeket el kell érni 
az elkövetkezı tíz évben. 
 

Az új irányok lehetıségeket de egyben új rizikókat is adnak a magyar energia szektornak. Az 
elıadás rávilágít, hogy a hazai szakembereknek mely területeken kell „Smarter”-eknek lenniük, 
és milyen fejlıdési folyamatok láthatóak a nemzetközi tapasztalatok alapján. A prezentáció 
ismerteti, hogy a szolgáltatói szektor mely területeit és folyamatait érintik a Smart rendszerek. A 
folyamatok már elkezdıdtek, nem új jelenségrıl van szó, a cél az, hogy az energia termelés és 
felhasználás tudatossága növekedjen. 
 

Az elıadás kitér az új fogyasztók megjelenésére (pl.: elektromos autó), valamint a fogyasztói 
magatartás megváltozásának hatásaira. Vajon a ma létezı energetikai szerkezet képes ezek 
problémamenetes és fıkép tömeges fogadására?  
 

Fontos kérdés, hogy kialakíthatók olyan világszabványok, amelyek kedvezı hatásaikat 
globálisan képesek biztosítani a fejlıdı országok nagy tömegeinek várható bıvülı 
energiaéhségét már ideje korán visszafogva. Az jól látható, hogy ehhez jelentıs változások 
kellenek, hiszen a világszintő rendszerek elterjedésének és sikerének záloga : 

• Szabványos rendszerek elterjedése 
• Magas integráltság 
• Technológiai fejlıdés 
• A villamos energia tárolás hatékonyságának jelentıs javulása 
• Osztott energia termelés penetrációja 
• Politikai akaratok, támogatási rendszerek kialakítása 

 

Röviden bemutatásra kerül az amsterdami Smart City projekt, amely jelenleg is folyik, de 
célkitőzései példa értékőek.  
 

Legvégül bemutatásra kerül az IPSOL innovatív kutatás fejlesztési eredménye, amely a hazai és 
nemzetközi Smart technológiák terjedését segíti elı. 
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3. Okos fogyasztásmérés Európában 
Elıadó: Kmethy Gyızı, GNARUS Mérnökiroda Kft. 

 
Az okos fogyasztásmérı rendszerek sokrétő és naprakész információval látják el a fogyasztót és 
az energiapiac szereplıit és ezáltal hozzájárulnak az energiatakarékossághoz, a hatékonyság 
növelésé-hez. Ezenkívül megkönnyítik a fogyasztók részvételét a versenypiacon, az elosztott 
energiatermelés bevonását, a rugalmas terhelésszabályozást, a veszteségek csökkentését, a 
feszültségminıség figyelését, a karbantartás tervezését, és még sok más hasznos szolgáltatást 
nyújtanak. 
 
Az Európai Bizottság (EB) Irányelvei új lökést adtak az okos fogyasztásmérés elterjedésének. A 
legfontosabb vonatkozó Irányelvek a következık: 
 
• A 2006/32/EK Irányelv az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 

szolgál-tatásokról, amely a fogyasztás mérésére és az informatív számlázásra tartalmaz 
elıírásokat; 

• A 2009/72/EK Irányelv a villamos energia belsı piacára vonatkozó közös szabályokról; 
• A 2009/73/EK Irányelv a földgáz belsı piacára vonatkozó közös szabályokról. 
 
E két utóbbi Irányelv a tagállamok feladatává teszi hogy 2012-ig vizsgálják meg az okos 
fogyasztásmérés alkalmazásának mikéntjét és gazdaságosságát, és ha azt elınyösnek találják, 
készítsenek ütemtervet bevezetésére. Villamos fogyasztásmérık esetében 2020-ig a fogyasztók 
80 %-ánál kell okos fogyasztásmérıket felszerelni. Ez Európában 400,000,000 mérési helyet 
jelenthet. 

 
Mind az energiapiac szereplıi, mind pedig az EB felismerték, hogy az okos fogyasztásmérı 
rendszerek ilyen nagyléptékő telepítéséhez elengedhetetlen az együttmőködtethetıséget (inter-
operábilitást) biztosító szabványok alkalmazása. Noha már sok szabvány áll rendelkezésre, ezek 
még nem teljeskörőek, és számos új technológiát is be kell vonni a szabványosításba. Az EB a 
hiányzó szabványok kidolgozásának elısegítésére két fontos lépést tett: 
 
• Az FP7 keretprogramon belül 2008-ban pályázatot írt ki a valamennyi energiafajtát lefedı 

okos fogyasztásmérés szabványok kidolgozásához szükséges kutatás-fejlesztési munkák 
elvégzésére és szabványjavaslatok kidolgozására. A pályázatot a spanyol Iberdrola és a 
holland KEMA által vezetett 19 tagú, energiaszolgáltatókat, mérıgyártókat, technológia 
vállalatokat, kutatóhelyeket és szabványosító szervezeteket egyesítı konzorcium nyerte meg. 
A konzorcium tagja a DLMS Felhasználók Egyesülete is. Az OPEN Meter projekt 2009. 
januárjában indult és 2011. júniusában fejezıdik be. Az eredmények a www.openmeter.com 
oldalon nyilvánosan hozzáférhetık; 

• A 2009. márciusában kiadott M/441 Okos Fogyasztásmérés szabványosítási mandátummal 
meg-bízta a három európai szabványosító szervezetet, a CENELEC-et, a CEN-t és az ETSI-t 
a szükséges szabványok kidolgozásával. A mandátum az OPEN meter projektet szintén 
meghívta a munkában való részvételre. A feladat az okos fogyasztásmérı rendszerek által 
nyújtható többlet-funkciók és az adatcsere szabványosítása 2011 végéig. A szabványoknak 
biztosítaniuk kell az együttmőködtethetıséget, lehetıvé kell tenniük az integrált, moduláris 
és több részbıl álló meg-oldásokat, valamint biztosítaniuk kell a biztonságos adatcserét. Az 
architektúrának skálázhatónak kell lennie és lehetıvé kell tennie új technológiák befogadását. 

 
A munka koordinálására Okos Fogyasztásmérés Koordinációs Csoportot (SM-CG) hoztak létre, 
amelynek több mint 40 résztvevıje az érdekeltek széles körét képviseli. Az SM-CG a 
mandátumra adott válaszként 2009. decemberére elkészítette elsı jelentését, amelyben: 
• Meghatározza a szabványosítás fıbb irányait; 
• Elemzi az együttmőködtethetıség követelményét, feltételeit és terjedelmét; 
• Meghatározza a nyílt szabvány fogalmát; 
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• Hat kiegészítı funkciót javasol, amelyek közül a tagállamok igényeik szerint választhatnak: 
o F.1: a számlázáshoz szükséges regiszterek távleolvasása és az adatok rendelkezésre 

bocsátása a kijelölt piaci szereplık részére; 
o F.2: kétirányú adatcsere a mérési hely és a kijelölt piaci szereplık között. Az adatcsere 

célja a mérık parametrizálása, terhelési görbék leolvasása, az illetéktelen vételezés 
felderítése, a szolgáltatás paramétereinek figyelése, a helyi energiatermelés vezérlése, a 
mérı förmver-jének frissítése stb.; 

o F.3: fejlett tarifarendszerek és fizetési módok támogatása; 
o F.4: a szolgáltatás távoli korlátozása, engedélyezése, letiltása; 
o F.5: adatcsere a lakás egyéb berendezéseivel; 
o F.6: információ nyújtása egy web portál és helyi kijelzı segítségével. 

• Felsorolja a már létezı, az okos fogyasztásmérés céljaira alkalmas szabványokat; 
• Kijelöli az egyes területekért felelıs mőszaki bizottságokat. A villamos fogyasztásmérıkért a 

CENELEC TC13, a nem villamos fogyasztásmérıkért a CEN TC294, az otthon-
automatizálás csatlakozó felületeiért a CENELEC TC205, a központi rendszerrel történı 
adatcseréért pedig az ETSI M2M felelıs. A munka koordinálása érdekében e bizottságok 
munkakapcsolatot létesítettek; 

• Javaslatot tesz a szabványosítás elveire és menetére. 
 
Az SM-CG munkáját két csoport segíti: 
• Az Elnök tanácsadó csoportjának feladata a mőszaki bizottságok munkájának koordinálása, 

annak érdekében hogy a munka teljes körően, átfedések nélkül és idıben el legyen végezve; 
• A Jelentéstevı csoport feladata az adatcserére vonatkozó Mőszaki Jelentés elkészítése, 

amelynek mellékleteit képezik a Használati esetek (Use cases), a Szakkifejezések tára, és a 
Funkcionális architektúra. Ez a csoport koordinálja az egyes mőszaki bizottságok 
munkaterveit is. A Mőszaki Jelentés 2010. IV. negyedévében kerül jóváhagyásra, majd 2012-
ben végsı jelentés készül. 

 
A Mellékletek közül különösen fontos a Használati Eseteket tartalmazó dokumentum. Ez azt írja 
le hogy a rendszert mely szereplık milyen céllal használják. Kidolgozásuk megkönnyíti a 
szükséges funkciók pontos meghatározását és az ezeket támogató szabványos megoldások 
kidolgozását. Az egyes tagállamok saját projektjeik kidolgozásánál ezen Használati Esetekbıl 
indulhatnak ki. 
 
A szabványokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy mivel a vonatkozó Irányelvek nem 
tartalmaznak Lényeges Követelményeket, a kidolgozott Európai Szabványok sem lesznek 
Harmonizált Szabványok, azaz nem lesznek közzétéve az EK Hivatalos Lapjában. (Ezzel 
szemben például a Mérımőszerek Irányelv (MID) tartalmaz Lényeges Követelményeket és a 
kapcsolódó szabványok Harmonizált Szabványok.) A lényeg az, hogy az egyes tagállamok 
minden szükséges többletfunkcióra és adatcsere módra találjanak szabványos, az 
együttmőködtethetıséget biztosító megoldást. 
 
A CENELEC TC 13 munkatervének gerince az IEC 62056 DLMS/COSEM szabványsorozat 
kiegészítése részben IEC, részben európai szabványokkal. A meglévı 11 szabványt több mint 20 
új szabvány egészíti majd ki. A munka jelentıs részben az OPEN Meter projekt eredményeire 
épül, amelyek viszont fontos európai okos fogyasztásmérés projektekbıl származnak. Egy 
néhány példa: 
 
• A Használati Esetek a francia, holland, olasz és spanyol projektbıl; 
• Az S-FSK PLC technológia a francia Linky és a holland DSMR projektbıl; 
• A Prime OFDM PLC technológia a spanyol Iberdrola projektbıl; 
• A G3 OFDM PLC technológia a francia ERDF / Linky projektbıl; 
• A MORE B-PSK PLC technológia az olasz ENEL / Telegestore és  a spanyol ENDESA 

projektbıl; 
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• Az M-bus – vezetékes és vezeték nélküli – sín technológia a német Open Metering 
projektbıl; 

• Az Euridis vezetékes sín technológia a francia ERDF / Linky projektbıl; 
• Az S-FSK, Prime és G3 PLC technológiák valamint az Euridis és részben az M-Bus 

technológiák alkalmazási rétege és adatmodellje egyaránt a már széles körben alkalmazott 
DLMS/COSEM szabvány. A MORE specifikáció valamennyi eleme a Telegestore projektbıl 
származik. 

 
Végezetül javasoljuk, hogy más országokhoz hasonlóan kerüljön felállításra az M/441 mandátum 
magyar tükörbizottsága, amelybe valamennyi érdekelt felet be kellene vonni. A tükörbizottság 
feladata lenne az európai szabványosítási munka követése, a készülı szabványtervezetek 
véleményezése, továbbá az alkalmazandó szabványok kiválasztása és a magyarországi 
követelményrendszer / társ-szabványok kidolgozása, különös tekintettel az adatbiztonságra és a 
magánszféra védelmére. A CENELEC TC13 magyar tükörbizottsága, az MSZT MB842 
természetesen kész részt venni. 

 
Az elıadóról: 
 
Kmethy Gyızı villamosmérnök, a Gnarus Mérnökiroda ügyvezetı igazgatója, a 
fogyasztásmérıkre vonatkozó nemzetközi szabványok kidolgozásáért felelıs IEC TC 13 
nemzetközi titkára, az IEC 62056 DLMS/COSEM szabvány támogatását végzı DLMS 
Felhasználók Egyesületének elnöke, a CENELEC TC13 WG02 Okos fogyasztásmérés 
munkabizottság vezetıje és az MSZT MB842 / TC13 tükörbizottság elnöke. 
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4. Okos mérık és a Rádiófrekvenciás Körvezérlés 
Sági József – EFR CEE Kft., Dr. Morva György – Óbudai Egyetem 

1. Bevezetés 
 

A rádiófrekvenciás körvezérlés (RKV) már bizonyította Magyarországon és Európában 
megbízhatóságát és gyorsaságát. Ez leginkább a felszerelt vevık számának folyamatos 
növekedésébıl és az eddigi üzemeltetési tapasztalatokból is belátható. A hagyományos 
körvezérlési feladatok mellett (tarifavezérlés, fogyasztás/termelésvezérlés, rendszer-
automatizálási funkciók, közvilágítási vezérlés, broadcast adatszolgáltatás) a körvezérlés az okos 
mérés területén is nagy szerepet tölthet be, éppen a fent említett elınyös tulajdonságai miatt. A 
jelenlegi technikai szinten az okos mérık elérése GPRS vagy PLC segítségével történhet. Egyik 
rendszer sem alkalmas broadcast üzenetekre és például egy 1-2 kB üzenet letöltéséhez PLC 
technológiával akár 20-30 óra szükséges lehet. Ugyanakkor az RKV-s rendszer maximálisan 3-5 
másodperc alatt is eljuttathat vezérlı jeleket mind a kb. 6 millió háztartási mérıhöz, valamint 10 
másodpercenként pontos idıt (RTC) szolgáltathat az okos mérıknek, amely nélkülözhetetlen 
például a tarifaképzéshez. 
Figyelembe véve a MEH „Okos Mérık” végleges tanulmányát hazánkban a mérések a hálózati 
engedélyesekhez fog tartozni, míg a telemechanikai funkciók a független Okos Mérı Operátor 
feladata lesz.  

 
1.ábra: Okos mérés felépítése 

Az Okos Mérés Operátor egy olyan Gateway-t fog telepíteni, amely egyrészrıl az alsó 
irányban kezeli a különbözı mérıket (pl. M-BUS-on), a házi Energia-Displayt és háztartási 
automatikákat, míg a felsı irányba PLC-vel kapcsolódna az adott transzformátor körzetben lévı 
Koncentrátorra.   
Az RKV-s vezérlés kapcsolódhat elsısorban a lakásonként telepített Gatewaybe és/vagy a 
Koncentrátorhoz. Ezzel a struktúrával vezérlési irányba gyakorlatilag 100%-os robosztus 
megoldáshoz jutunk, amely néhány másodperc alatt eljuttathat vezérléseket a háztartásokba. 
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2. Alkalmazási lehetıségek az „okos mérésben” az RKV által 
 
Általánosságban megfogalmazva az RKV minden olyan feladatot képes ellátni, ahol nagyfokú 
gyorsaságra és megbízhatóságra van szükség. Ilyen feladatok lehetnek: 

- Tarifaváltás. Az  európai direktíva elvárásai szerint a jelenlegi egytarifás ill. kéttarifás 
rendszert fel kell váltani az un. „multitarifális” elszámolással. 

- Informális és figyelmeztetı üzenetek. Az okos mérés magában hordozza a lehetıségét 
annak, hogy a késıbbiekben a fogyasztó különbözı megjelenítı egységekkel 
rendelkezzen, amelyeken elsısorban a fogyasztásukat tudják figyelemmel követni. Ha 
már ilyen kijelzı felszerelésre kerül, célszerő, hogy a fogyasztó kiegészítı információkat 
kapjon, úgymint: tarifaváltásról való informálás, pontos idı, figyelmeztetı üzenetek 
(polgári védelemtıl, meteorológia szolgálattól).  

- Villamos terhelések ki- vagy bekapcsolása. Amennyiben a villamos hálózatban hiány 
lép fel 3 másodperc alatt villamos fogyasztókat lehet leválasztani a hálózatról például 
MAVIR részérıl. Kikapcsolási feladatokhoz lehet még sorolni a háztartások tartós teljes 
kikapcsolását vagy korlátozását. 

- Firmware cserék, módosítások a mérıkben és a gateway-ben 
- SMART GRID: háztartási kiserımővek vezérlése 

 
3. Az RKV vevı jövıbeni felépítése 
 
Ha okos mérésrıl beszélünk, akkor nagyon sok követelményt számba kell vennünk, amelyeknek 
a majdani okos mérés (okos fogyasztásmérı és kiegészítı egységek) meg kell, hogy feleljen. 
Hogyha az RKV-t bele akarjuk integrálni egy ilyen okos mérésbe, akkor a rádiófrekvenciás vevı 
hagyományos felépítése megváltozik. Kettéválik a vevı egy kapcsolási feladatokat ellátó 
eszközre (reléegység), illetve egy jelfeldolgozó egységre (antenna és mikroprocesszor).  

 
2.ábra: A RKV vevı kettéválása 

 
A kettéválás elınye abban rejlik, hogy amennyiben bármilyen intelligens mérıt ill. eszközt 
telepítünk a hálózatra, ezen eszközökbe egyikébe bele lehet integrálni a RKV processzor 
feladatait, a relé-egység pedig a rádiós kommunikáció réven bárhova felszerelésre kerülhet. A 
mikroprocesszor irányítja az okos mérésben a tarifaváltási feladatokat, a reléegységeket, 
amelyek egyszerre több villamos fogyasztót is tudnak kapcsolni.  
 
Fogyasztók vezérlésén kívül további megoldandó feladat a mérési adatok kezelése. Egy olyan 
megoldást kell kialakítani, ami szavatolja, hogy csak annyi adatot viszünk ki a háztartásból, 
amennyire szükség van.  A fogyasztót pedig el kell látni minden olyan információval, ami 
segítheti a fogyasztása csökkentésében.  
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4. Magyarországi sajátosságok 
 
A magyar háztartások jelentıs részében két mérı van elhelyezve a kéttarifás mérés miatt. Egy 
olyan okos mérı kifejlesztésére van szükség, ami helyettesíti a két fogyasztásmérıt, ezen kívül 
magába integrálhatja akár az RKV vevıt is. 
 
5. Összefoglalás 
 
A rádiófrekvenciás körvezérlés Magyarországon már bizonyított és elmondható, hogy elınyös 
tulajdonságai alkalmassá teszik, hogy része legyen az okos mérésnek, függetlenül attól, hogy 
milyen végleges mőszaki megoldás ill. piaci modell születik Magyarországon. A garantált 
tarifálás és a teljesítménygörbék regisztrálása gazdaságosan a robosztus központi vezérlés nélkül 
nehezen képzelhetı el.  
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B2 szekció elıadásai 

2. A munkavédelem kihívásai az E.ON vállalatcsoportnál 
Gráfel Sándor, E.ON Hungária Zrt. 

 
 
A munkavédelem egyik fı kihívása a hozott szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történı 
bevezetése, azok betartatása. A balesetek döntı többsége emberi magatartásból, nem 
szabályszerő viselkedésbıl ered, ezek oka lehet az ismeretek hiánya, a hanyagság, az egyéb 
érdekek prioritása. A balesetmentes munkavégzés érdekében szükséges a munkavállalói és a 
vezetıi magatartás megváltoztatása. Ennek elsı lépése az, hogy folyamatosan kontroláljuk a 
szabályszerő munkavégzést.  
Az E.ON ennek érdekében több szintő ellenırzési rendszert mőködtet a munkavédelmi irányítási 
rendszer (MEBIR) külsı és belsı auditján túlmenıen úgy, mint Felsıvezetıi auditok (RMA), 
technológiai auditok, munkavédelmi auditok, helyi munkavédelmi ellenırzések. 
 
A társaságnál végrehajtott munkavédelmi ellenırzések, és a munkabalesetek, kvázi balesetek 
vizsgálatának tapasztalatai eltérıek. Amíg az ellenırzések során leginkább eszközökkel 
kapcsolatos problémák, hiányosságok feltárása volt a jellemzı, addig az események 
vizsgálatánál a szabálytalan munkavégzésre vezetjük vissza általában a balesetek 
bekövetkezésének okait. 
 
Egyik fı célunk a munkavállalók munkavédelmi tudatosságának, önkéntes szabálykövetésének 
erısítése. 
 

Az elıadás a társaság ezzel kapcsolatos erıfeszítéseit mutatja be.  
 

1. A munkavédelmi ellenırzések jogszabályi követelményei 
• Jogszabályi elvárások, munkáltatói kötelezettségek 
 

2. A társaságon belüli munkavédelmi auditok bemutatása 
• RMA 
• Technológiai auditok 
• Munkavédelmi auditok 
• Helyi munkavédelmi ellenırzések 
• Ezek célja, célcsoportja, jellemzı eltérések  

 
3. Munkavédelmi szervezet bemutatása 

• a munkavédelmi szervezet a múltban 
o a szervezet felépítés és rövid bemutatása 

• a változás okai 
o a szabályozások bevezetésének ellenırzése 
o a munkavédelmi szabályok egységes értelmezése, betartása 
o a vállalkozói munkavégzésrıl nincs visszacsatolás  

• a változás célja 
o reális képet kapjunk a tevékenységek munkavédelmi státuszáról 
o vezetık részére támogatás a munkavédelmi teljesítmény javítása érdekében 
o szisztematikus és szakmailag magas színvonalú ellenırzések alapján gyızıdjünk 

meg az elvárások bevezetésérıl, mőködésérıl 
o hosszú távon javítsuk a mőszaki kollégák által végzett munkavédelmi ellenırzések 

minıségét  
o nagyobb hangsúlyt fektessünk a technológiával összefüggésben történı esetek 

kivizsgálására 
• a jelenlegi munkavédelmi szervezet 

o felépítése 
o feladatai, kiemelten a funkcionális team feladatai 
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4. A munkavédelmi szervezet által elvégzett auditok  

• az auditok rendszere, szabályozása 
• az auditok tapasztalatai, jellemzı hiányosságok 
• a meghatározott intézkedések 
• az intézkedések nyomon követése,  
• az FTR rendszer  

 
5. Eredmények 

• az auditok eredményeinek bemutatása 
 



59 

3. Munkavédelem a hálózatszerelési gyakorlatban 
Korponai István MEE VHTSZ, Démász Prímavill Kft. 

 
A villamos elosztóhálózatok létesítése, rekonstrukciója munkavédelmi szempontból kiemelten 
kockázatos tevékenységnek minısíthetı, egyszerre jelennek meg a hagyományos építıipari és 
villamos szakmai kockázatok is. A MEE VHTSZ tagvállalatai elkötelezettek a munkavédelmi 
kultúra fejlesztésében, a munkabiztonsági helyzet javításában, ezért a szakmai együttmőködés 
keretein belül  kiemelt jelentıséget tulajdonítanak a munkabiztonság területén kialakított 
hatékony együttmőködésnek, egymás törekvéseinek, jó gyakorlatainak megismerésének, közös 
fejlesztések elindításának. Az elıadás a tagvállalatok e területtel kapcsolatos 
gondolkodásmódját, gyakorlatait, erıfeszítéseit tekinti át. 
 
1. A munkavédelem koncepcionális megközelítése 

 
A munkabiztonság sikerességét egy cégnél alapvetıen a következı tényezık határozzák meg: 
 

• Munkabiztonsággal kapcsolatos szabályzatok, belsı utasítások, melyeknek összhangban 
kell lenniük az aktuális jogszabályi környezettel valamint a cég munkabiztonsági 
stratégiájával, politikájával. Ugyancsak fontos, hogy e szabályzatok az elızıeken 
túlmenıen lehetıleg összhangban legyenek a cég munkabiztonsági kultúrájával is. 

 
• Munkavédelmi célokat szolgáló eszközök, technológiák, beleértve az egyéni és csoportos 

védıeszközökön túlmenıen a különbözı tevékenységek végzéséhez kapcsolódó 
technológiák munkabiztonsági vonatkozásait is. 

 
• A munkavédelmi kultúra szintje, az „emberi tényezı”  hangsúlyozott szerepe. 

Meghatározó részben abból a szempontból, hogy a mindennapi gyakorlatban az érvényes 
szabályok betartásra kerülnek-e, a biztosított védıeszközöket megfelelı módon 
használják-e? E tényezı meghatározó abból a szempontból is, hogy milyen szintő a 
dolgozók munkabiztonsági tudatossága olyan esetekben, amire nincs külön szabály vagy 
rendszeresített védıeszköz. Ugyanakkor munkabiztonság iránti figyelem magas 
szintjével még bizonyos szabályozási/technológiai hiányossságok baleseti kockázatát is 
jelentısen csökkenteni lehet. Mindezek miatt a munkavédelmi kultúra fejlesztésének, az 
ezirányú figyelem folyamatos fenntartásának kiemelt jelentıséget kell tulajdonítani. 

 
• Munkabaleseti kockázatok valós, reális értékelése, elemzése, a szükséges intézkedések 

átgondolt kidolgozása. El kell fogadni, hogy a VHSZ tevékenységet nem lehet zéró 
kockázattal végezni, tehát az intézkedéseknek sem a baleseti kockázatok zéró szintre 
történı csökkentését kell célozniuk, bizonyos szintő kockázatokat el kell fogadni és 
kezelni szükséges a mindennapi gyakorlatban.  

 
2. Sikertényezık gyakorlati  kezelése a VHTZS tagvállalatainál 
 
A MEE VHTSZ tagvállalatai napi gyakorlataikban az elızı tényezıket a következık szerint 
alkalmazzák: 
2.1. Kockázatok értékelése, kezelése 
 

Közös gyakorlat: A munkabaleseti kockázatok értékelése az OHSAS 18001 szabvány szerinti 
platformon, rendszeresen, formalizáltan megtörténik. 

 

Kiemelt figyelmet kapnak az alábbi tevékenységekkel – mint a legsúlyosabb 
baleseti kockázattal járó – kapcsolatos kockázatok kezelései: 

• Áramütéssel, ívsérüléssel járó kockázatok 
• Magasból történı leesés kockázatai 
• Anyagmozgatással, speciális munkagépek kezelésével járó kockázatok 
• Közlekedési baleseti kockázatok 
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Cég specifikus:   Munkahelyi kockázatok folyamatos győjtése, elemzése 
Egyedi munkahelyekre egyedi kockázatelemzések készülnek 
Kockázatértékelés a munkaszerzıdések részét képezi 

 
2.2. Szabályozás, belsı utasítások 
 
Közös gyakorlat: Kötelességek, felelısségek egyértelmő rögzítése MVSZ-ben, 

folyamatszabályozásokban 
Munkavédelmet a technológiák integráns részeként kezelik 
Törekvés egyszerő, könnyen érthetı és betartható szabályokra 

 
Cég specifikus:  Munkaköri leírásban is rögzítve van a dolgozó munkavédelmi felelıssége 
 
2.3. Eszközök, technológiák 
 
Közös gyakorlat:Egyszerő, könnyen, praktikusan használható eszközök, technológiák preferálása 

– „emberi tényezı” figyelembe vétele 
Eszközök közös fejlesztése szakmai cégekkel 
Leesésvédelmi eszközök, megoldások fejlesztése, bıvítése 
Gépek, eszközök felülvizsgálatának, pontos nyilvántartásának fejlesztése 

 
2.4. Munkavédelmi kultúra, tudatosság 
 
Közös gyakorlat: Munkavédelmi figyelem növelése: 

• Új típusú munkavédelmi oktatások bevezetése 
• Belsı munkavédelmi oktatások számának növelése 
• Szakmai és vezetıi ellenırzések számának növelése 
• Balesetek, kvázibalesetek rendszeres elemzése, ismertetése 

 
Cég specifikus: Safety Management Index (SMI) alkalmazása a munkabiztonsági tudatosság 

mérésére 
„Flash training” rendszer a munkavédelmi figyelem folyamatos fenntartására 
Sztenderdizált „check list” használata az ellenırzéseken 
Kiemelt kockázatú szabálytalanságok definiálása és szankcionálása 
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B3. szekció elıadásai 

1. OWTS® HV 150, a NAF kábeldiagnosztika eszköze 
Egyed Róbert, GA Magyarország Kft. 

 
1. NAF kábelvonalak fektetés utáni, üzembe helyezés elıtti feszültségvizsgálata 

Kábelvonalak létesítésekor az egyik legfontosabb szempont a szigetelési egyenszilárdság. 
Valamely alkotóelem szállítás, fektetés, szerelés során történı sérülése, nem kívánt strukturális 
elváltozása a rendszer gyengepontját képezheti, amely bizonyos idı elteltével helyi (általában 
szikraköz jellegő), vagy a kábelvonal teljes egészére kiterjedı (általában levezetés jellegő) 
szigetelésromláshoz vezethet. A fentekbıl következik, hogy, az újonnan létesülı ká-
belvonalak fektetés utáni és üzembe helyezés elıtti min ısítı vizsgálata kiemelt jelentıséggel 
bír. Az üzembe helyezés elıtti vizsgálat alkalmával a kábelvonal kiinduló szigetelési állapotáról 
egy „ujjlenyomatot” készítünk, amely lehetıvé teszi az üzemelı kábelvonal egy késıbbi 
idıpontban történı méréséi eredményeinek összehasonlítását, ezáltal a szigetelésromlás 
mértékének megállapítását. 
Az üzembe helyezés elıtti vizsgálatokkal szemben támasztott követelményeket az IEC 
60840:2004 szabvány taglalja az alábbiak szerint: 

- a vizsgáló feszültség jelalakjának alapvetıen szinuszosnak kell lennie; 
- a vizsgáló feszültség frekvenciájának 20-300 Hz közé kell esnie 

Korábban a fenti kritériumnak való megfelelés érdekében folytonos (AC) szinuszos váltako-
zófeszültséget használtak. Az AC vizsgálófeszültség elınye, hogy a legnagyobb mértékben 
közelíti meg az üzemi körülményeket, hátránya viszont, hogy a kábelvonal jelentıs kapacitív 
meddıteljesítmény felvétele miatt, csak nagy tömegő és nagymérető eszközökkel állítható elı.  

  
 1. ábra: OWTS felépítése 2. ábra: OWTS elvi rajza 

 
2. OWTS® HV 150 elvi felépítése és mőködése 

A fenti probléma orvoslására fejlesztették ki az OWTS® HV 150 berendezést, ami a diag-
nosztikai vizsgálatok egyik korszerő eszköze (lásd 1.ábra). A berendezés a vizsgálatokat 
csillapodó hullámú szinuszosan váltakozó feszültséggel végzi (DAC), amelyet egy induktivitás, 
és egy kapacitás – a vizsgált kábel – sorba kapcsolásával kialakított rezgıkör segítségével állít 
elı (lásd 2. ábra). A próbatárgy feltöltése egy egyenfeszültségő töltıegység segítségével kis 
energiával elvégezhetı, hiszen egyenfeszültség hatására a tekercs rövidzárként, a kapacitás a 
beállított feszültségértékre történı feltöltést követıen szakadásként viselkedik. A töltési 
folyamatot követıen a kábelben tárolt energiát egy IGBT gyorskapcsoló segítségével a tekercsbe 
vezetjük, miközben a mérıkört a rezgıkörrıl leválasztjuk. Ennek eredményeképpen a 
rezgıkörön csillapodó szinuszosan váltakozó feszültség keletkezik, mely a kábelvonalban 
esetlegesen található inhomogenitások következtében kialakuló részleges kisüléseket 
begyújtja. Ennek hatására a szigetelés szerkezetében a látszólagos töltések „elvándorolnak” 
melyeket egy – a berendezés osztómoduljában található – mérıkondenzátor injektál vissza a 
rendszerbe. Az így keletkezett látszólagos töltésáramlást az MSZ EN 60270:2004 szerint 
kialakított mérı impedancia detektálja. A keletkezett nagyfrekvenciás tartományba esı részleges 
kisüléseket az osztómodulból – számítógépes jelfeldolgozást követıen – négypólusú csatoló, és 
szőrı segítségével optikai kábelen keresztül kicsatoljuk és digitálisan tároljuk.  
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3. Részleges kisülés, mint szigetelési állapotjellemzı 
3. ábra: részkisülések fázishelyes elhelyezkedése 4. ábra: részkisülés térkép 

Az MSZ EN 60270:2004 szerinti mérési módszer segítségével meghatározható a részkisülések 
nagysága, szinusz hullám mentén történı fázishelyes elhelyezkedése és a részkisülések 
intenzitása (lásd 3 ábra). Figyelembe véve, hogy a kábelvonalak nagykiterjedéső hálózati 
elemek, a részkisülések lokális elhelyezkedése is nagy jelentıséggel bír. Tekintettel arra a fizikai 
tényre, hogy a részkisülések, mint apró lokális szikraköz jellegő ívkisülések, impulzus 
formájában a kábelvonal hossza mentén terjednek, az úgynevezett TDR módszer (idı alapú 
reflexió) segítségével behatárolhatók. A részkisülések lokalizálása alapján elkészíthetı az 
úgynevezett részkisülés térkép, amely megmutatja a részkisülések kábel hossza mentén tör-
ténı elhelyezkedését, fázisonkénti eloszlását, nagyságát, és számosságát (lásd 4. ábra). A 
részkisülések elhelyezkedése lehet egy-egy szerelvényben koncentrált, vagy a kábelvonal teljes, 
vagy egy részén elszórt. A részkisülések begyújtás és kialvási feszültségének megállapításával jól 
elkülöníthetıek azon kábelvonalak, amelyekben a részkisülések már üzemi feszültségen 
„dolgoznak”, és azok, amelyekben a részkisülések begyújtási feszültsége az üzemi feszültség 
felett van. A részleges kisülések üzemi feszültségen történı aktivitása károsítja a szigetelés 
szerkezetét, és a szigetelés degradációjához vezet.  

4. Dielektromos veszteség, mint szigetelési állapotjellemzı 

A részkisülések detektálása mellett, az OWTS® HV 150 berendezés alkalmas a dielektrikum 
általános (levezetés jellegő) szigetelésromlásának becslésére is. Tekintettel arra, hogy a rezgıkör 
alkotóelemei nem ideálisak, azaz wattos összetevıvel rendelkeznek, az általuk keltett oszcilláló 
hullám egy idı után lecseng. A csillapodás annál intenzívebb, minél nagyobb a kábel 
szigetelésén a wattos veszteség mértéke. Ennek értelmében detektálható a kábelvonal 
dielektromos veszteségének százalékos értéke, és annak feszültség függvényében történı vál-
tozása. Ez az úgynevezett dielektromos veszteségi tényezı (tgδ) változás elsısorban a régóta 
üzemelı olaj-papírszigeteléső kábelvonalak szigetelési állapotjellemzıje. 

5. Összefoglalás 

Az OWTS® HV 150 egy kompakt és relatíve könnyő, ezáltal egyszerően és gyorsan a mérés 
helyszínén összeszerelhetı mérımőszer, amely nemcsak az újonnan létesített, hanem az 
üzemben lévı olaj-papír, térhálós polietilén, valamint vegyes szigeteléső kábelvonalak 
diagnosztikájának korszerő eszköze is. 

Megjegyzés: Bıvebb információ a CD mellékletben található prezentációban olvasható 
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2. KIF és KÖF megszakítók diagnosztikája a gyakorlatban 
Tari Attila (Elektromax Kft.) 

Bevezetés 
Az Elektromax Kft. 13 évvel ezelıtt, a Mátrai Erımőben dolgozó szakemberekbıl alakult hazai 
kisvállalkozás, amelynek fıtevékenysége különbözı erısáramú (kis-, ill. középfeszültségő) 
berendezések tervezése, mőhelyben történı összeszerelése, gyártása, helyszíni telepítése, 
javítása, karbantartása, ill. szervízelése. 

Az évek alatt összegyőjtött tapasztalataink alapján 2008-ban úgy döntöttünk, hogy kiépítünk egy 
olyan mozgó diagnosztikai állomást, amely segítségével teljes körő, pontos és tárgyilagos képet 
lehet kapni a villamos hálózatokban meghatározó szerepet betöltı megszakítók mőszaki 
állapotáról, függetlenül attól, hogy melyik gyártó, milyen típusú készülékérıl van szó. Úgy 
gondoltuk, hogy mőszeres mérések alapján „megjósolható” ezen készülékek várható élettartama, 
ill. meghatározhatók a minél hosszabb zavartalan mőködésükhöz szükséges beavatkozások. 
Megszakító diagnosztikai vizsgálatok és eszközök 
Valójában a megszakítók állapotának meghatározására a kapcsolókészülék kialakításától 
függıen már korábban is alkalmaztunk különbözı vizsgálatokat. Ide tartozott a szemrevételezés, 
a szigetelési ellenállás mérés, a fıérintkezık grafit lenyomatos vizsgálata, a mőködtetı rugó 
felhúzási idı mérése, ill. az ívhúzó érintkezı hézag ellenırzése. Ezek a vizsgálatok ugyan nem 
igényeltek komolyabb eszközöket, viszont nem is tudtak kellıen részletes, és megbízható 
információkat szolgáltatni. 
Az összes ismert és szóba jöhetı mőszeres vizsgálatot, ill. a vizsgálatra alkalmas 
mérıeszközöket végig nézve az alábbiakat ítéltük olyannak, amikre érdemes 
„berendezkednünk”, ill. megvásárolnunk. (A készülékek kiválasztásánál a svéd Programma gyár 
termékeire esett a választásunk.) 
− Nagyáramú nyomatás (készülék: ODEN AT). A megszakítók áramvezetı részeinek, ill. a 

megszakítókban lévı védelmi egységek, primer kioldók „valós” árammal történı 
ellenırzésére. A vizsgálat módjától, ill. a megszakító, és a primer áramkör kialakításától 
függıen ez a készülék akár 8 000 A-i is képes rövid idıre „kipréselni” magából. 

− Fıérintkezık átmeneti ellenállásának mérése (készülék: Mjölner 200). Korszerő mikro-
ohm mérı készülék, amely 5 és 200 A között beállítható, tartós egyenárammal képes mérni.  

− Vákuum vizsgálat (VIDAR). Egyszerő, gyors és kényelmes mőszer a vákuumkamrák 
épségének (átívelés mentes) ellenırzésére, 6 különbözı (10 – 60 kV) vizsgáló feszültségen. 

− Mőködési idı- és fıérintkezı együttfutás mérés (készülék: EGIL). Elıdeinél kisebb, és 
egyszerőbb megszakító analizátor a megfelelı mozgásérzékelıkkel, és tartozékokkal, ill. a 
mérési eredmények elemzését megkönnyítı CABAWin szoftverrel. 

− Mőködtetı tekercsek, és felhúzó motor áramának mérése (készülék:EGIL) 
− Fıérintkezık út-idı (mozgás) diagramjának felvétele (készülék: EGIL) 
− Mőködtetı feszültség alsó értékeinek meghatározása (készülék: B10E). Egy kompakt 

tápegység, amely hullámosságtól mentes, 24 és 250 V között folyamatosan változtatható 
egyenfeszültséget szolgáltat. 

 
 A mérési eredmények kiértékelése 
A diagnosztika mérések kiértékelését részben a gyári szoftverek, részben egy saját készítéső 
megszakító adatbázis kezelı program segítségével végezzük. Az eredmények elemzése 
alapvetıen két részbıl áll. Az egyik a mért értékek összevetése a gyártó által megadott, ill. a 
gyári gépkönyvekben szereplı adatokkal. A másik a mért értékek összehasonlítása az adott, ill. 
hasonló típusú megszakítónál korábban mért adatokkal.  

Az elmúlt közel 2 évben több száz megszakítót diagnosztizáltunk. Ezáltal már több ezer 
számadattal rendelkezünk, így egyre pontosabbá, és árnyaltabbá válnak a készülékek állapotára 
vonatkozó megállapításaink. 

A diagnosztikai mérési eredményeit nagyon sok helyen, és nagyon sok esetben lehet alkalmazni, 
felhasználni a mindennapi életben. Ide tartoznak: 

− Beépítés elıtti minıség ellenırzés, „nullrevízió”. 
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− Karbantartási- és szerviz munkák, ill. azok idıpontjainak meghatározása. 
− Üzemzavaros megszakítók meghibásodási okának meghatározása, gyors javítása. 
− Várható élettartam meghatározás. 
− Használt megszakítók értékbecslése. 
Gyakorlati példák ismertetése 
Szeretném néhány konkrét eset rövid ismertetésével (mérési eredmények, következtetések, 
fényképek, tapasztalások) alátámasztani a kis-és középfeszültségő megszakító diagnosztikai 
vizsgálatának létjogosultságát:  

− Vákuum megszakító érintkezıinek elhasználódása. 
− A karbantartás hatása a megszakító állapotára. 
− Komoly károkat okozó megszakító meghibásodás megelızése. 
− Karbantartási költségek csökkentése. 

   KIF megszakító diagnosztikája    KÖF megszakító diagnosztikája 
   ODEN AT nagyáramú nyomatóval    EGIL analizátorral 
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3. Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika 
Béla Viktor Dénes – C+D Automatika Kft. 

Ladányi József – BME-VET 
Bevezetés 
Életvédelmi szempontból fontos, hogy a távvezetéki oszlopok egyedi oszlopföldelési ellenállás 
értéke a szabványos értéket ne haladja meg, amelyet idıszakosan méréssel kell ellenırizni. A 
hazai gyakorlatban a nagyfeszültségő távvezetékek oszlopai a védıvezetı(k) révén fémes 
összeköttetésben állnak egymással (1. ábra), így az egyedi oszlopföldelési ellenállások és a 
védıvezetı(k) véges hosszúságú létrahálózatot alkotnak. 

i(t);
di(t)/dt

i(t);
di(t)/dt

i(t);
di(t)/dt

RT' RT RT''

Ze_w Ze_w Ze_w

Iinj
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earth equivalent circuit  
2. ábra - Védıvezetıvel összekötött oszlopok elvi sémája 

Ennek következtében az egyedi oszlopföldelési ellenállások egyszerő négyvezetékes módszerrel 
nem mérhetıek meg.  
 
Kit őzött cél 
 
A földelési ellenállás mérésére specializált mőszerek különbözı módszereket alkalmaznak. 
Legfontosabb a négyvezetékes mérési módszeren alapuló ellenállásmérés, frekvencia 
függvényében történı vizsgálattal kiegészítve, valamint a lakatfogós szelektív mérési módszer. 
Az utóbbi módszer esetében nagyfeszültségő oszlop mérésénél az oszlop minden „lábán” átfolyó 
áramot mérni majd elıjelhelyesen összegezni kell. Olyan mérıeszközt keresünk, amely 
egyszerően használható, könnyen hordozható, mégis megbízható eredményt ad.  
 
Alkalmazott mőszerek 
 
A kiválasztott mőszer-készlet (2. ábra) kifejezetten nagyfeszültségő oszlopok védıvezetı-
megbontás nélküli vizsgálatára alkalmas, mindemellett számos egyéb mérési funkcióval 
rendelkezik a földelésmérés területén. A komplett készlet részét képezi maga a földelésmérı 
mőszer (C.A 6472), a kiegészítı mőszer oszlopok vizsgálatához (C.A 6474), flexibilis 
áramváltók, földelıszondák, mérıvezetékek.  

 
3. ábra - A földelésmérı mőszerek és a tartozékok 
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Helyszíni mérések 
Méréseket végeztünk nagyfeszültségő távvezetéki oszlopokon (3. ábra), illetve KÖF/KIF 
transzformátorállomáson egyaránt. Az elıadás során bemutatjuk az elvégzett mérések menetét és 
a tapasztalt eredményeket, ismertetjük a mőszerek képességeit és különbözı felülvizsgálati 
feladatokra való alkalmasságukat. Felülvizsgálat során alapvetı cél az esetleges hibák 
felderítése, illetve a soron kívüli karbantartás szükségességének eldöntése.  
 

 
4. ábra - Az alkalmazott mérési elrendezés 

 
A mérések során kapott eredmények grafikus ábrázolása után könnyen eldönthetı, hogy a 
vizsgált oszlop megfelel-e a követelményeknek. Mindkét mérési módszer eredményeképpen az 
adott módszerre jellemzı grafikont kaphatunk, amelyekbıl sokszor azonnal lehet egy esetleges 
hibára következtetni.  
 
Összegzés 
 
A használat során szerzett tapasztalatok alapján a készlet jól használható, megbízható mőszernek 
bizonyult, nemcsak a földelési ellenállás értékének mérése során, hanem a távvezetéki oszlopok 
nem megfelelı védıvezetı-csatlakozásának felderítése során is.  
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4. Mese az RSO-ról  és a minıség iránti elkötelezettségrıl 
Dr. Fodor István, VILODENT 98 kft. 

 
 
A diagnosztika szerepe 
Az elmúlt évtizedekben az energiaiparban egyre fontosabbá vált a megbízhatóság, az 
üzembiztosság. Ennek két oka van :  

- egyfelıl egyre nıtt a meg nem termelt (a fogyasztóhoz el nem szállított) villamos energia 
kiesése révén keletkezett gazdasági kár; (IGÉNY) 

- másfelıl az elektronika és a számítástechnika fejlıdése a méréstechnikában óriási 
lehetıségeket teremtett a különféle folyamatok, paraméterek nyomon követésére, mérésére. 
(LEHETİSÉG az IGÉNY kielégítésére) 

Hosszú út vezetett a hallócsöves rezgésvizsgálattól, a transzformátor olaj szagolásától az on-line 
diagnosztikai rendszerig, vagy a sokmilliós mobil mérıállomásokig. 
Míg az elsı idıben a szakember tapasztalata, érzékelı képessége volt az elsıdleges, manapság a 
technikai eszközök tulajdonságai kerültek az elıtérbe, sok esetben azt a téveszmét sugallva, hogy 
a „kimővelt emberfıre” már nincs is szükség. 
Milyen elvárásaink vannak manapság egy diagnosztikai eszközzel ill. módszerrel szemben? 

- Az elsı helyen a korrekt, megalapozott  elvi háttér ill.  mőködési elv áll. 
- Fontos szempont a megfelelı érzékenység: diagnosztikai célra a túlságosan érzéketlen vagy 

éppen túlérzékeny eszközök nem igazán alkalmasak. 
- Információ gazdagság (horizontálisan és vertikálisan) 
- A mérések célnak megfelelı  pontosságát és reprodukálhatóságát is biztosítani kell. 
- Ha van rá lehetıség, az on-line módszerek elınyösek lehetnek 
- Elviselhetı beruházási és alkalmazási költségek.  

(Ez utóbbi sok esetben túlzottan nagy súlyt  kap a döntést megelızı mérlegelésnél.) 
Vajon  hogyan érvényesülnek ezek a szempontok a valóságban? 
 
Egy konkrét példa:  az RSO 
Az  RSO, mint mérési módszer, a vizsgált objektum szigetelésének markáns inhomogenitásait 
képes kimutatni: egy tekercsrendszernek (mint eloszló paraméterő objektumnak) a szigetelési 
hibáit jelzi. 
A mérés lényegében azon a jelenségen alapszik, hogy a vizsgált tekercselésbe injektált impulzus 
(hullám) a tekercselés azon pontjairól, ahol a hullám-impedancia megváltozott, 
visszaverıdik.  
A hullámalak megváltozása (helye, amplitúdója) hordozza az információt. 
Ebbıl adódóan a mérıberendezéssel szembeni elvárásaink (az oszcilloszkóp mintavételi 
sebessége, felbontása stb.) viszonylag nagyok. 
A módszer érzékenysége kiváló: már kezdeti stádiumban jelzi a rendellenességeket, esélyt adva a 
folyamat nyomon követésére és a leállás (és javítás) elızetes tervezésére. 
(Sok esetben félreértik ezt a kiváló érzékenységet, összetévesztve  a diagnosztikai funkciót  a 
védelmek lehetıségeivel és feladatával.) 
 
Két példával illusztráljuk az RSO mérırendszer megfelelıségének kérdését a kiértékeléshez 
szüksége információkat tartalmazó képernyıket bemutatva.. 
Az elsı  a NAT által akkreditált mérılabor validált mérési eljárásával készült felvétel, egy 
turbógenerátor gerjesztı tekercsének állapotellenırzésekor. (1. ábra) 
A második (2. ábra ) egy  szintén  egy valós erımővi mérés jegyzıkönyv részlete – itt nem 
emlegethetjük a NAT-ot. 
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Amilyennek lenni kellene…. 

1. ábra 
 

 
….de néha ilyen 

2. ábra 
És a  „való világ” 
Úgy gondolhatnánk, hogy a fenti két felvétel diagnosztikai értéke, a felvételeket tartalmazó 
jegyzıkönyv és  ebbıl adódóan a minısítés megbízhatósága finoman fogalmazva is erısen eltér 
egymástól. Ennek ellenére van olyan helyszín, ahol bizony a második felvétel alapján döntenek a 
forgórész állapotáról. Vajon miért?  
A válasz egyszerő : mert az a mérés  olcsóbb, s manapság bizony a minıség igen kis súllyal esik 
latba a költségek ellenében – a pénzügyi szakember  és a nyereség a döntı. 
 S itt érkezünk el a lényeghez: A minıség iránti elkötelezettség  az esetek (cégek) jelentıs 
részében csak az ISO audit napjaira érvényes. 
 A „küldetésünk”, „missziónk” ,„víziónk” kezdető deklarációk bizony sokszor üres szólamokká 
silányulnak a gazdasági „költségoptimalizálás ” szorításában. 
Arany János sorait parafrazálva:             

„ Nem mese ez  gyermek”   -   ez a valóság. 
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B4. szekció elıadásai 

1. Középfeszültségő szabadvezetéki hálózatok rezgései és hatásai 
Szügyi Kálmán VILL_ENERGO Kft, Csató jános,  

Bíró Tamás VILAMOSIPARI ISONET Kft. 
 
Sodronyszakadások.  
Középfeszültségő hálózatokon a sodrony szakadások gyakorisága megnövekedett. Az elıadás 
ennek okait vizsgálja. Mivel a száltörések szinte kivétel nélkül a felfüggesztési ponton 
következnek be, vizsgálat alá kerül a sodronyt érı összes fıleg a felfüggesztési pont 
környezetében lévı igénybevétel. Vannak gyakorlati tapasztalataink arról, hogy 150-160méteres 
oszlopközök élettartama 8 év alatt van. 
Történeti áttekintés. 
Két alapvetı elemet kell megnézni:  

 A kötések típusát és a 
 Tervezési szerelési gyakorlatot. 

Az OMEGA kötés elmúlt 60 éves és elérte a nyugdíj korhatárt. Nagyon személyfüggı lett. Vagy 
szoros és ezzel egy hajlító nyíró feszültséget kap, ezért törik, vagy laza és a rezgések elkoptatják. 
Nagy változás a fejszerelvényes szigetelık bevezetése, ami lényegesen csökkentette a 
munkanormát. Elterjedésének lassúságát az óvatosság és gyártási problémákból adódó 
üzemzavarok indokolják. Végül a fárasztó igénybevételek további fejlesztésre ösztönözték a 
gyártókat és jelent meg 2004-ben a mőanyag keresztkar és az oldalmegfogás. 
Tervezıi gyakorlatban legek voltak a jellemzık: a leghosszabb oszlopköz, a legkevesebb oszlop, 
legnagyobb feszítés. A kivitelezés, pedig a dolgozó érzésére volt alapozva a pontos mérés 
helyett. Hát ez lett a baj. Azonban napjainkban a meglévı vezetékjog anyagi vonzatú 
felértékelıdése miatt ismét elıjön a probléma. 
Sodrony igénybevétele a felfüggesztési ponton. 

 Eddigi matematikai modell a kötélgörbe volt, ami egy teljesen hajlékony csak húzást 
felvevı kötél tulajdonságaiból indult ki. Ez messze áll az AASC sodrony 
tulajdonságaihoz. Ez alapján történik ma is a méretezés és az igénybevételek 
meghatározása. Tudott volt, hogy ez nem a legjobb közelítés fıleg a felfüggesztési 
pontokon. Ezért jól megbecsült biztonsági tényezıvel számoltak. AASC-re a szabvány 
110N/mm2 feszítést enged, szakítószilárdsága 250N/mm2, tartós szilárdsága205N/mm2. 
Felfüggesztési ponton a méretezés ellenırzı hazai szoftverek is csak a vezeték súlyából 
adódó a legnagyobb belógási ponthoz képesti húzástöbbletet adják meg. Ez néhány % 
többlet. 

 Az elıadás lényege egy másik matematikai modell, ami már nemcsak húzást de hajlítást 
és nyírást is képes felvenni. Ez adja a kalapgörbét. Minden felfüggesztési pont mellett 
kétoldalt inflexiós pontok vannak, ahol a sodrony a homorúból a domború formába megy 
át. Úgy néz ki az oszlopon, mint egy kalap. Igen kis 4-5 méteres hajlítási sugárral. A 
hajlítás miatt a sodronyban húzó –nyomó irányú feszültség keletkezik, amely a felsı 
szálakban hozzáadódik a feszítı igénybevételhez, az alsóban levonódik. A Teljes anyag 
megjelent az Elektrotechnika 2004. 97. évfolyam 3. számában. Konkrét számítással 
bizonyított, hogy ez a hajlító igénybevétel 150m oszlopköz és 100N/mm2 feszítés esetén 
a húzófeszültség közel 100%-át is eléri. Teljes igénybevétel196N/mm2. Tehát a tartós 
szilárdság biztonsági tényezıje elfogyott és még hátra vannak a vezetı rögzítésébıl 
adódó és a rezgések okozta fárasztó igénybevételek.   

 Rögzítésnél az OMEGA bizonytalanságán túl a fejszerelvény nyomólapja ad még egy τ 
nyíró igénybevételt. Ezt nem lehet összegezni a felsı rétegben lévı húzó δ  feszültséggel, 
mert arra merıleges. De ez a kéttengelyő igénybevétel mindenképp növeli a sodrony 
igénybevételét. (MOHR diagram). 

 Végül egy alattomos kórral kell megküzdenünk és ez a rezgések által okozott fárasztó 
igénybevétel. A rezgések amplitúdója 0,01-1 szerese a sodrony átmérıjének, frekvenciája 
5-100Hz közt van. Gerjesztést a Kármán féle örvények okozzák. A mérések alapján 
minél nagyobb az oszlopköz és minél nagyobb a sodronyban lévı húzó-igénybevétel 
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annál nagyobb a szél által betáplált rezgési energia. A sodrony szálszerkezetébıl adódik a 
csillapítási hatás is. Ez azonban fordított a betáplálási folyamattal. Minél nagyobb az 
oszlopköz, minél nagyobb a feszítés annál kisebb a csillapítás. Táblázat a 250-es AACSR 
vezetékkel végzett mérés eredményeit tartalmazza.  

 
 
 

oszlopköz / 
feszítés 

betáplált 
rezgés W 

csillapítás 
W 

fárasztó 
teljesítm. W 

150m / 
90N/mm2 

23,25 W 3 W 20,25 W 

100m / 
50N/mm2 

10 W 5W 5 W 

mint hullámok vándorolnak a sodronyon. Az elemi szálak elemi részei az energiát 
továbbadják, és némileg csillapítják. Mivel a gerjesztés nem egyforma minden oszlop 
közben más és más a fázis és a frekvencia, ezért önmagukat is csökkentik. Ezt használta 
ki az OMEGA kötés csillapító kengyele. Söntölte a merev pontot. Merev megfogásnál a 
rezgési energiát az elemi szálaknak, kell felvenni, és ez vezet az egyébként is kiterhelt 
szálak töréséhez. Az oldalmegfogású szerkezetnek is van rezgések áramlását engedı 
hatása.       
 A rezgések területén a szerzık további vizsgálatokat végeznek. Megalkották azt a 

matematikai modellt is, amelyben a kereszttartó is rezeg. Ennek alapján került 
kifejlesztésre az üvegszál erısítéső mőanyag keresztkar is. A madárbarát jellemzı 
csak egy másodlagos eredmény. Szükség van erre, mert a rekonstrukciók alkalmával 
a meglévı vezetékjog és oszlophelyek lényeges beruházási költség csökkenést 
eredményeznek. Ma egy hálózat létesítési költségének felét a nyomvonal jogi 
megszerzése adja.  

Összegzés és ajánlás. 
A felfüggesztési pontra ható együttes igénybevételek sokszor meghaladják a sodrony kritikus 
igénybevételét. Fárasztó igénybevételre pedig nem lehet tervezni az alumínium tulajdonsága 
miatt. A fenti vizsgálat egyértelmően bizonyítja, hogy 120m és 90N/mm2 fölé tervezni az eddigi 
gyakorlattal nem lehet, mert cserébe 8-10 év körüli élettartamot és sok üzemzavart kapunk. 
Azonban a vezetékjog kihasználása gazdaságilag készteti a rekonstrukciók elvégzését a régi nagy 
oszlopközökkel. Ez indokolja a kutatást és fejlesztést.  Ebben az esetben három megoldást 
javasolnak a szerzık. 

 Minden esetben az oldalmegfogás alkalmazása. 
 150m ig. a mőanyag keresztkar alkalmazása. A feszítéssel nem kell 90N/mm2 fölé 

menni, mert a föld feletti magasság tartható, hiszen a háromszög elrendezés ellenére 
az alsó szál is az oszlop csúcsával egysíkban van. Összelengésre pedig megfelel. 

 Végül, ha ezeket, a hosszakat, vagy feszítést is meghaladó paraméterekkel adott egy 
szakasz, akkor mindenfélekép oldalszorítást és rezgéscsillapítókat kell alkalmazni, a 
szigetelı mind két oldalán. Rezgések kezelésére meglévı hálózaton önmagában is 
kiváló a rezgéscsillapító spirál.  

   
 

A hálózatnak is van rezonancia 
frekvenciája, de az alap harmonikus 
1Hz körül van. Tehát a fárasztást 
nem a rezonancia jelenség okozza. 
A tartószerkezet csillapítása kevés. 
A rezgések,  mint 
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2. Csökkentett koronasugárzású sodronyok fejlesztése és gyártása a FUX Zrt.-
nél 

Dr. Barkóczi István, Dr. Güntner Ottó, Kállai Rudolf (FUX Zrt.) 
 
A vezetı sodronyok korona sugárzása rádió- és akusztikus zavart okoz, ezért szabványok írják 
elı a koronasugárzási küszöb, illetve kialvási feszültséget. A korona jelenség nem csak a 
lakósságot alkalmanként irritáló hallható zaj, hanem a rádiózavar és hálózati veszteség miatt is 
káros. A vezetı sodronyok korona sugárzásának csökkentésére világszerte számos mőszaki 
megoldás került kidolgozásra. Tekintettel arra, hogy Európa számos országában a tenderkiírások 
már elınyben részesítik a csökkentett koronasugárzású sodronyokat, a FUX Zrt. piaci 
részesedésének növelése érdekében célul tőzte ki e sodrony típus fejlesztését és ipari mérető 

gyártását. 
A hagyományos gyártástechnológiai 
folyamat során a sodronyfelületre 
vékony olajfilm réteg kerül, amely a 
felületet hidrofóbbá teszi. Az esıcseppek 
a sodronyfelületen maradnak, és onnan 
nem tudnak lefolyni (1. ábra). Az 
esıcseppek felületén a villamos 

térerısség megnövekszik, amely már az 

üzemi feszültségen koronasugárzást okozhat 
(2. ábra). 

 
A korona sugárzás gyakorlatban elıforduló 
másik okának feltárására a Bécsi Mőszaki 
Egyetem és a VEIKI-VNL Kft. végzett 
közös UV kamerás vizsgálatokat. 
Megállapítást nyert, hogy az acélmag 
korrózió védelme érdekében felhasznált zsír 
mennyisége, ennek üzemi-, vagy zárlati 
hımérsékleten történı kifolyása, valamint a 

hozzátapadt szennyezıdés is elıidézheti a 
sodronyok korona sugárzását (3. ábra). 

 

 
3.ábra 

1. ábra 

2. ábra 
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A korona sugárzás csökkenthetı a már üzemelı sodronyok felületére tapadt felesleges zsír- és 
szennyezı réteg eltávolításával, az eljárásra azonban költséges volta miatt csak kevés példa van. 
Számos átvevı már csak a szabványban elıírt minimális zsírmennyiséggel veszi át a terméket.  
A felhasznált zsírmennyiség szabályozásán túlmenıen a FUX Zrt-nél 2009-ben lefolytatott 
termékfejlesztés eredményeképpen lehetıség nyílt olyan hidrofil sodronyfelület kialakítására, 
amelynek hatására a vízcseppek gyorsan lefolynak a sodrony aljára (4. ábra) és onnan az üzemi 
hımérsékleten rövid idın belül elpárolognak. Az új sodrony nem mentes a koronasugárzástól, de 
mértéke csapadék alkalmával lényegesen kisebb és az esı elmúltát követıen rövidebb idın belül 
megszőnik. 

 
4.ábra 

Tekintettel a csökkent koronasugárzású vezetısodronyokkal kapcsolatban mutatkozó jelentıs,- 
elsısorban osztrák, svájci és német- keresletre, a FUX Zrt. a 2009-ben kifejlesztett, kísérleti 
gyártással ellenırzött felületkezelési technológiát és berendezést szabadalmaztatta. A 2010-ben 
lefolytatott beruházás eredményeképpen a berendezés alkalmas csökkent koronasugárzású 
sodronyok ipari mérető gyártására (5. ábra). 

 
5. ábra 

 A fejlesztés színvonalát jellemzi, hogy a FUX Zrt. 2010-ben már németországi megrendelésre 
szállított csökkentett koronasugárzású sodronyt. 
A szabadalmaztatott eljárással felületkezelt csökkentett koronasugárzású sodronyok további 
elınye a nem csillogó, matt sodronyfelület, valamint a hıleadást és áramterhelhetıséget növelı 
nagyobb emissziós tényezı.  
Az elıadás a technológiai fejlesztés részleteit és az új magyar termék jellemzı tulajdonságait 
mutatja be. 
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3. Innovatív oszlopfej szerkezet kifejlesztése nagykiterjedéső üzemzavarok 
megelızésére 

Kocsis Csaba, Varga B. Tamás, (E.ON Zrt.)Dr. Varga László, Dr. Güntner Ottó, Dr. Sági 
Lajos, (VEIKI-VNL Kft.) 

 
A 2009. év során extrém idıjárási körülményei között 
az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 
hálózatain vezetékszakadással járó üzemzavarok 
történtek. A nagykiterjedéső üzemzavar következtében 
egyes települések villamosenergia ellátás nélkül 
maradtak. Az áramszolgáltatás helyreállítását 
nagymértékben akadályozta, hogy a kidılt oszlopok 
pótlásához az extrém talajviszonyok mellett 
nagyszámú, különleges munkagépre volt szükség, 
amelyek helyszíni mozgását a rendkívül rossz talaj- és 
útviszonyok is nehezítették. A további, hasonló 
üzemzavarok elkerülése érdekében az E.ON Észak-
dunántúli Áramszolgáltató Zrt. megbízást adott a 
kaszkád oszloptörések okainak feltárására, valamint új, 
mechanikai biztosítós középfeszültségő távvezeték 
kifejlesztésére és laboratóriumi vizsgálatainak 
elvégzésére. A laboratóriumi vizsgálatok a VEIKI-
VNL Kft. 250 m hosszúságú kísérleti távvezetékén 
történtek (1. ábra). A tartószerkezetekhez rugalmas 

faoszlopokat, valamint hagyományos egysíkú kereszttartót alkalmaztunk. Az elrendezésbıl 
adódóan a két szélsı fázisra függıszigetelıt, a középsıre állószigetelıt szereltünk. A vezetı tartó 
szerelvény rugós rögzítéső lengıtartó volt, amely adott nyomvonal irányú erı különbségnél 
lehetıvé tette a vezetı sodrony megcsúszását, csökkentve ezzel a tartószerkezet elemeinek 
igénybevételét (2.ábra). 
Figyelembe véve, hogy a 
vezetı sodronyon kialakuló 
jégterhelés 
megakadályozhatja a 
vezetı szerelvényben 
történı mozgását, 
szükséges volt további 
mechanikai biztosító elem 
beépítésére. A mechanikai 
biztosító szerepét a 
függıszigetelın kialakított, 
méretezett törıelem 
alkotta, amely a vezetı 
sodronytól átadódó adott 
mechanikai többlet 
igénybevétel esetén 
leválasztja a vezetı 
sodronyt a 
tartószerkezetrıl. Ezzel 
elkerülhetıvé válhat a tartószerkezet nagymértékő sérülése és megelızhetı az oszlopok kidılése. 

1. ábra 

2. ábra 
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A laboratóriumi vizsgálatok eredményei a következık voltak: 
 
 

- A zúzmaraterhelést leképezı 
súlyterhelés növekedésekor a 
függıszigetelık és a 
faoszlopok elhajlása 
megakadályozta a vezetı 
sodrony szerelvényben történı 
megcsúszását, 

- extrém zúzmara és szélterhelés 
egyidejő fellépését leképezı 
súlyterhelés esetén a vezeték 
lengésének hatására a 
mechanikai biztosítók 
mőködésbe léptek és 
leválasztották a vezetı 
sodronyt a tartószerkezetrıl (3. 
ábra), 

- a zúzmara terhelés következtében bekövetkezı vezetı szakadás miatt a függıszigetelık 
nyomvonal irányú beállása, valamint a faoszlopok elhajlása miatt a tartószerkezetre ható 
dinamikus erıhatás jelentısen csökkent, a keresztkarok és a biztosító elemek rövid 
karbantartásával az eredeti állapot visszaállítható volt, 

- az oszlopcsúcson lévı állószigetelı csap törıerejének megfelelı méretezésével elérhetı 
volt, hogy tartószerkezeti sérülést okozó aszimmetrikus mechanikai terhelést megelızıen 
a szigetelı letört az oszlopcsúcsról, így tartószerkezet sérülés nem következett be. 

Az elızetes kutató munka és a laboratóriumi vizsgálatok részletei az elıadáson ismertetésre 
kerülnek. 

3. ábra 
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4. Közép- és nagyfeszültségő távvezetékek dokumentáció felújítása  
Bilik József – LINEA-B.S. Mérnöki Iroda Kft. 

Engedjék meg, hogy ez úton is bemutassuk cégünket a LINEA-B.S. Kft-t, és egy olyan új 
módszert ismertessünk, melynek segítségével az üzemeltetık és/vagy tulajdonosok, a 
távvezetéki dokumentációk felmérését, egy merıben új módszerrel, kibıvített tartalommal 
és rendkívül rövid idı alatt végezhetik el. A jelenleg mőködtetett adatbázist megfelelıen 
friss adatokkal tölthetik fel, illetve a távvezetékek állapotára vonatkozóan friss adatokhoz 
juthatnak. 

A Kft. több mint 20 éve alakult, jelenleg 9 alkalmazottal, 7 mérnöki és 2 általános irodai 
munkára alkalmas számítógépes munkahellyel mőködik. Fı profilunk a nagyfeszültségő 
távvezetékek létesítéséhez és üzemviteléhez kapcsolódó tervezıi, szakértıi és mérnökirodai 
feladatok végzése. 

2005-ben együttmőködési 
megállapodást kötöttünk a FUGRO 
INPARK B.V. Holland céggel, amely 
a helikopteres lézeres felmérés 
tekintetében is az egyik legtöbb 
referenciával és a legmodernebb 
technikával rendelkezik. Az együtt-
mőködés keretében nyomvonalas 
létesítmények felmérését, és szakági 
terveinek elkészítését végezzük. A 
munkamegosztás oly módon történik, 
hogy a Holland partner elvégzi a 

lézeres felmérést, majd a „pontfelhı” valamint a foto és videó felvételek átadása után a 
LINEA B.S. Kft legyártja „VÉGTERMÉK”-et a megrendelı kívánságának megfelelı 
formátumú szakági terveket. Természetesen ez meglévı objektumok dokumentáció 
felújítását és új létesítmények tervezését is jelentheti. A módszer kiválóan alkalmazható, 
mind a középfeszültségő, mind a nagyfeszültségő hálózatra. 

A lézeres felmérést Európából és a kontinensen kívülrıl is több cég ajánlotta már. Ez 
azonban csak a geodéziát helyettesíti, használható végterméket nem ad! A mérések után 
az adatok speciális feldolgozása, a megrendelı igényeihez igazodó szakági dokumentációk 
elkészítése, az üzemviteli igények minél szélesebb körben történı kielégítését célzó 
vizsgálatok az a termék, melyet mi készítünk. 

Társaságunk egy olyan módszert dolgozott és próbált ki, mely rövid idı alatt a szakma 
számára használható dokumentációkat szolgáltat. 

Az aktuális mőszaki és jogi állapotot egységes szerkezetben tartalmazó üzemviteli mőszaki 
dokumentáció rendelkezésre állása alapkövetelmény, mert 

• a biztonsági övezet és a villamosmő kölcsönös biztonságának elérése érdekében 
végzendı szabványossági ellenırzések (MSZ 151-1:2000) elvégzésének, és az 
esetleges szabványosítási feladatok meghatározásának elsıdleges eszköze (122.2004 
(X.15.) GMK rendelet a villamosmő biztonsági övezetérıl), 

• az Engedélyes vezetékjog bejegyzéshez szükséges nyilatkozatához szükséges 
alapdokumentum (lásd a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet), 
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• elsıdleges adatforrás az Engedélyes számára végzett mérnökszolgálati 
tevékenységhez, 

• közmő-üzemeltetıi jóváhagyások, hozzájárulások kiadásának (122.2004 (X.15.) GMK 
rendelet a villamosmő biztonsági övezetérıl), ill. a külsı ügyfelek (közmőtervezık, 
ingatlantulajdonosok, ingatlanfejlesztık stb.) részére történı adatszolgáltatás 
alapdokumentuma, 

• költségmegtakarítás érhetı el a hálózatot érintı rekonstrukciós, kapacitásbıvítési stb. 
tervezési feladatok esetén, a felmérés és dokumentálás folyamatában. 

A leírt követelményeket az üzemeltetett távvezetékek esetenként több évtizedes 
dokumentációja alig, vagy egyáltalán nem elégíti ki, mert 

• a meglévı dokumentációkat az üzemidı alatt a környezetben végbement változások 
(az új létesítmények megvalósulása (utak, autópályák, épületek stb.), ingatlanrendezés, 
a tulajdonjogi változások stb.) elavulttá tették,  

• a rendelkezésre álló dokumentációk az esetek többségében kiviteli terv szintő 
dokumentációk, és nem bemért, a tényleges állapotot tükrözı megvalósulási 
dokumentációk. A dokumentált oszlopközök esetenként több 10 méterrel, az ábrázolt 
sodronyok akár méterekkel is eltérhetnek a valóságtól (pld. korabeli kivitelezési - 
kitőzési, sodronyszabályozási - hibák, vagy természetes folyamatok (pld. a sodronyok 
kúszása) miatt). 

 

Az általunk kidolgozott eljárás keretében a távvezetékek pontos bemérése után a valóságnak 
megfelelı átnézeti-, nyomvonal-, és hossz-szelvény rajzok készülnek, melyek kiegészülnek 
nagy felbontású digitális fotókkal és videofelvételekkel. 

A mérés során regisztrálásra kerülı meteorológiai adatok (napsugárzás, szél, környezeti 
hımérséklet) valamint az üzemeltetı által szolgáltatott terhelési adatok segítségével 
számítással meghatározzuk a sodrony hımérsékletét is. A mért adatokból meg tudjuk 
határozni akár fázisonként a beszabályozás valóságos paramétereit, kiszámoljuk a 
maximális húzó igénybevételt, a max-ot. A hossz-szelvényekbe beillesztjük a szabvány 
által elıírt üzemállapotokra vonatkozó belógási görbéket és értékeljük a terepszint feletti 
magasságok és a felszíni létesítményekkel történı keresztezések szabványosságát. 
Lehetıség van arra, hogy tetszıleges, (elıre meghatározott) sodronyhımérséklethez tartozó 
belógási görbék illesszünk be és ezzel bizonyos túlterhelt állapotok vizsgálatát is 
elvégezzük, vagy meghatározzuk azon beavatkozásokat, amik a vezeték kapacitásbıvítését 
eredményezhetik (40oC    60oC ).  

Miután a pontfelhıbıl az összetartozó pontok leválogatása eredményeként 3D-ben 
megjeleníthetı a teljes vizsgált övezet, bármilyen irányú metszéket tudunk vizsgálni. Jó 
lehetıség ez például a vegetáció vizsgálatára. Meghatározzuk a veszélyes fákat, 
facsoportokat. 

Mint a fentiekbıl is látható, az általunk készített dokumentációk, szolgáltatások modul-
szerően összeválogathatók. Az alap dokumentáción túl számtalan lehetıség áll 
rendelkezésre az üzemeltetıi, tulajdonosi igények mind teljesebb kielégítésére. 

Lehetıség van például a szolgáltatás olyan kiegészítésére, melynek során, megfelelı 
erdészeti ismeretek birtokában- lehetıség nyílik az erdınyiladék tisztítás tervezésére 
(pontosan körülhatárolható facsoportok pontos négyzetméterrel). 
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Külön igény esetén a mért és feldolgozott 
adatokból, a középfeszültségő és a 
nagyfeszültségő hálózatokra elkészíthetı a 
távvezetékek vezetékjogi bejegyzéséhez 
szükséges „földhivatali, bejegyzési 
dokumentáció” is. 

Az elkészült dokumentációk formátuma 
megfelelhet a jelenlegi adatbázis által 
megfogalmazott igényeknek. A szolgáltatott 
adatok az adatbázisba közvetlenül 
beilleszthetık. 

A javasolt alkalmazás elınyeit néhány sorban összefoglalva: 

• Adott pillanatban a valóságnak megfelelı állapot rögzítése, dokumentálása (régi 
vezetékek dokumentáció felújítása, új vezetékek megvalósulási dokumentációjának 
elkészítése, kiegészítése, vezetékjogi bejegyzési dokumentáció elkészítése). 

• Különbözı üzemállapotok leképezése. 

• Mérések, távolságok, területek meghatározása. 

• Vegetáció kezelés prognosztizálása. 

• Az elkészült dokumentáció adatai, (mőszaki dokumentáció, fényképek, videók) 
közbensı kódtáblákkal a már mőködı különbözı adatbázisok objektumaihoz 
kapcsolhatók. 

• A végtermék a megrendelı igényeinek megfelelıen alakítható. 

• A szolgáltatott adatok több rétőek, megbízhatóbbak. 

• Nagyobb mennyiség (>100 km) egyidejő felmérése esetén versenyképes lehet a  földi 
geodézia árával, ugyanakkor nagyságrendekkel több adatot szolgáltat. 

• A módszer termelékenységére jellemzı, hogy egy nap alatt 120-150 km nyomvonal 
felmérését tudjuk elvégezni. E mennyiségnek megfelelı digitális adatok feldolgozása, 
a szakági dokumentációk legyártása további három hónapot vesz igénybe. 

A LINEA Csoporton belül két általam irányított cég is használja e módszert, mely kiválóan 
vizsgázott az ÉMÁSZ Nyrt. 120 kV-os hálózatán 2006-ban és 2009-ben végzett munkák 
során, valamint 2008-ban a MAVIR Zrt. pilotprojektje során is. 

Egyéb területek, ahol a rendszert tervezési alaptérképek készítésére használtuk: NABUCCO 
nyomvonalának 500 m széles felmérése, Horvátország –Városföld gázvezeték 
nyomvonalának felmérése 400 m széles sávban. 

A prezentáció ezen munkák során készült anyagokra épült. 
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B5. szekció elıadásai 

1. Kecskemét Daimler 132/22 (120/20) kV-os alállomás villamosenergia-
ellátása 

Braun József, EDF DÉMÁSZ Zrt. 
Bagi István, ELINOR Mérnökiroda Kft. 

Kovács Lajos, INFOPLAN Mérnökiroda Kft. 
Bevezetés 
 
2008 tavaszán vált ismertté, hogy a Daimler AG. egy Mercedes gyárat kíván létesíteni 
Magyarországon, Kecskeméten.  
 
Elsıként a területen átlósan végighúzódó 2 db 20 kV-os vonalat kellett kiváltani, földkábelre 
átépíteni a terület szélére. Errıl a hálózatról lehetett megoldani a területen az építéshez szükséges 
4 MW-os villamosenergia-ellátást. Ugyancsak a területen (terület szélén) húzódik az EDF 
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. kétrendszerő 132 kV-os távvezetéke, amely kiváltására 
árajánlatot kért a Daimler. Ennek összegét látva azonban egy teljesen racionális döntést hoztak, a 
vezeték marad, alatta parkolók lesznek kialakítva.  
 
A fenti 120 kV-os távvezeték ottléte elınyt jelentett a végleges villamosenergia-igény 
kielégítéséhez. A Mercedes gyár igénye kezdetben 25 MW, amelyet a jövıben 40 MW-ra 
kívánnak növelni. (A jelenleg kiépítésre kerülı gyár a megvett területnek csak a felét foglalja el.) 
 
A gyár jelenlegi villamos energia igényének kielégítését az EDF DÉMÁSZ Zrt. Kecskemét 
(Városföld) – Lajosmizse (T-Kecskemét Észak) rendszer felhasításával kívánja megoldani. (A 
vezeték felhasítása elıtti – és az azt követı állapotot a hálózatképi ábrák mutatják.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jelenlegi hálózatkép                    Tervezett hálózatkép 
 
Egyértelmő volt, hogy egy új 120/20 kV-os alállomást kell majd létesíteni.  
 
DÉMÁSZ számára két különlegessége volt ennek az alállomásnak. A Daimler AG. 
mindenképpen teljes mértékben tokozott SF6 gázszigeteléső kapcsolóberendezést kívánt 132 kV-
on és az alállomási becsatlakozáshoz pedig 132 kV-os földkábelt. A DÉMÁSZ-nál eddig egyik 
megoldás sem létezett.  
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A tanulmányterv elkészítését követıen indította el DÉMÁSZ a kiviteli tervezést. A Daimlerrel 
kötött szerzıdés szerint 2010. október 1-re kell üzembe helyezni az új alállomást. Ez a DÉMÁSZ 
számára azt jelentette, hogy mire minden elıkészület, pontosítás megtörtént, kevesebb, mint egy 
év maradt a megvalósításra. 
 
Csatlakozás EDF DÉMÁSZ Zrt. 132 kV-os hálózatáról 
 
A szabadvezeték a 15-ös és a 16-os oszlopok között került felhasításra. A távvezeték tervezı 
ELINOR Mérnökiroda Kft. a Daimler transzformátor állomás táplálását az újonnan elhelyezett – 
15A és 16A számú Oroszlány típusú – kábelfejes oszlopok beépítésével és az azoktól indított 
76/132 kV-os kábeleken keresztül oldotta meg. Az állomáshoz csatlakozó kábelek nyomvonalát 
lásd a helyszínrajzon. 

 
Az EDF DÉMÁSZ Zrt. követelményeinek megfelelıen úgy kellett a kábelfejes oszlopokat 
kialakítani, hogy a Mercedes gyár késıbbi többlet energia igényének kielégítéséhez az oszlopon 
lévı pódium tovább építhetı legyen. 
A távvezeték második rendszerének felhasításához a Kecskemét Észak állomást győjtısínessé 
kell majd átépíteni. 
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A kábelfejes oszlop jelenlegi – és jövıbeni pódium kialakítását a következı két ábra mutatja. 

 
 

A pódium kialakítása 
az egyik rendszer felhasításakor 

A pódium kiegészítése 
a második rendszer felhasításakor 

 
A Daimler állomását tápláló kábelek keresztmetszetét - a felfőzés következtében – a 
szabadvezeték átviteli kapacitásához illesztetten alakítottuk ki. Ennek megfelelıen az 
alkalmazott kábel típusa N2XS(FL)2Y; 3x1x500RM/120 mm2 keresztmetszető és 76/132 kV 
feszültségő. 
 
A Daimler állomásban elhelyezett villamos berendezések védelmi-, és mőködtetési jeleinek 
továbbítását a Daimler – és a Kecskemét (Városföld) állomások között újonnan kiépített optikai 
összeköttetés biztosítja.  
Az ADSS típusú önhordó, fémmentes optikai kábelt a meglévı oszlopsorra szerelve kellett a 
Városföldi állomásba bevezetni. 
A szabadvezetéken végzendı munkákhoz hozzá tartozott a Daimler területét érintı 
hálózatszakasz fokozott biztonság követelményeinek megfelelı átalakítása is. 
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A Daimler állomás primer rendszere 
 
A Gyár villamosenergia-igényét, annak generáltervezıje jelen kiépítésben 2 db, végkiépítésben 4 
db 50 MVA teljesítményő, 126/22 kV áttételő transzformátorral kívánta kielégíteni. A Daimler 
állomást kezdetben a Kecskemét (Városföld) – Lajosmizse (T-Kecskemét Észak) 120 kV-os 
távvezeték felhasításával két kábeles csatlakozás, késıbb további két 120 kV-os kábel látja el 
energiával. 
 

 
 
Az Infoplan Mérnökiroda Kft. munkatársaiként tervezési feladatunk a 120 kV-os – esztétikai és 
biztonsági okból – szabadtéri SF6 gázszigeteléső kapcsoló-berendezés jellemzıinek 
meghatározása, továbbá a generáltervben kijelölt területen a nagyfeszültségő alállomás primer és 
szekunder rendszerének tervezése volt. A késıbbiekben feladatunk lett a 126/22 kV áttételő 
transzformátorok szekunder rendszerének tervezése is. 
 
A tervezés során a sokszereplıs beruházó – tervezı partnerek igényeinek kellett megfelelni, ami 
a szokásos hazai tervezıi gyakorlattól eltérı feladatok megoldását követelte. 
 
Az egyik meghatározó feltétel volt, hogy a Gyár generáltervezıje a 120 kV-os kapcsoló-
berendezés kialakítására 47 x 40 m-es területet jelölt ki, nem számolva azzal, hogy a magyar 120 
kV-os hálózat hatásosan földelt; az alállomás áramütés elleni védelmét (földelıháló mérete) nagy 
FN zárlati áramok (jelenleg 8 kA, a jövıben 17 kA) figyelembe vételével kell(ene) kialakítani. 
További beruházói megszorítást jelentett, hogy az állomáshoz kapcsolódó 20 kV-os és 
kisfeszültségő hálózati elemeket a potenciálemelkedések számításánál nem vehettük figyelembe. 
A mértékadó potenciálemelkedésre, érintési- és lépésfeszültségekre vonatkozó számítások, 
valamint az 1 m - 15 m mélységben mért a talaj fajlagos ellenállás értékek figyelembevételével 
épült ki az alállomás földelı rendszere. 
 
Különös figyelmet igényelt a drága SF6 gázszigeteléső kapcsoló-berendezés 
túlfeszültségvédelmének kellı biztonságot nyújtó, gazdaságos kialakítása is. A kapcsoló-
berendezés 150 – 160 m hosszú kábellel csatlakozik a villámcsapásnak kitett 120 kV-os 
szabadvezetékekhez. A tervben elıírt feltételek teljesítésével a transzformátorok átvezetı 
szigetelıire és a kábel- szabadvezeték csatlakozási pontjaiba elhelyezett fémoxid túlfeszültség 
korlátozók védelmének hatásosságát vizsgálatok igazolták. 
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Szekunder rendszer 
 
Az autógyári állomás szekunder (védelem, irányítástechnika, távközlés stb.) rendszere a primer 
rendszer tulajdonjogi szétválasztásához igazodva két egymástól elkülönülı, de együttmőködı 
rendszerben valósul meg. A 120 kV-os SF6 berendezés minden mezıje rendelkezik a berendezés 
közelében a szabadtéren elhelyezett védelmi, ill. vezénylı szekrénnyel. Az utóbbiban elhelyezett 
séma segítségével – igazodva a berendezésnek a 
szokásosan alkalmazott légszigetelt 
készülékekbıl felépülı állomások kialakításától 
eltérı kompakt, tokozott megjelenéséhez - a 
berendezés kapcsolási állapota ellenırizhetı, ill. 
helyi kapcsolási parancsok kiadhatók. A 
berendezés kis méretébıl adódóan rendkívül 
koncentráltan megjelenı nagy mennyiségő 
szekunder kábel rendezett elhelyezése céljára 
hagyományos alapozás helyett kábelpince kialakítása vált szükségessé. A szekunder rendszer bel 
téren elhelyezett elemei közös helyiségben kialakított két vezénylı és relétérben, kerültek 
elhelyezésre. A két távvezetéki mezı, ill. a győjtısínhez tartozó rendszer az  EDF DÉMÁSZ, 
míg a transzformátorokhoz tartozó rendszer a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft.  
tulajdona. Mindkét rendszer decentralizált felépítéső, a mezık védelmi és irányítástechnikai 

készülékei külön relészekrényekben kapnak 
helyet. Mindkét rendszer önálló 
telemechanikai fejgéppel rendelkezik, 
melyek kommunikációs kapcsolatban állnak 
egyrészt a mezıkben elhelyezett védelmi és 
irányítástechnikai készülékekkel, másrészt 
az EDF DÉMÁSZ ill. a Gyár 
telemechanikai rendszerével. A két 
szekunder rendszer együttmőködı védelmi 
és reteszelési rendszereinek jelzései ill. 
mérései huzalozott módon kapcsolódnak 
egymáshoz, a telemechanikai rendszerek 

soros kommunikáció útján tartanak kapcsolatot. A berendezés üzemeltetése történhet a 
szekrényeken elhelyezett sémákról, ill. a számítógépes kezelıi munkahelyekrıl. Az alkalmazott 
megoldások korszerő, digitális elvő készülékekre épülnek, melyek a rendszer kialakításával 
együtt biztosítják a megbízható üzemeltethetıséget.   
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2. Kisigmánd szélerımő park megvalósítása tervezıi szemmel 
Maczkó Sándor – ETV–ERİTERV ZRt. 

 
Bevezetés 
Mistral Energetika Kft., Vento Energetika Kft., Borasco Energetika Kft., mind az Iberdrola 
csoport megújuló energiával foglalkozó vállalata az Iberdrola Renovables magyarországi 
képviseletei szélerımő parkok létesítését határozta el Kisigmánd térségében mintegy 128 MW 
teljesítmény kiépítésével. A teljes kiépítés megvalósítására két ütemben került sor. Az I. ütem 
során 54 MW, a II. ütem során 74 MW megújuló energiát biztosító szélerımő park teljesítmény 
került beépítésre. A parkok által megtermelt energia fogadására és hálózati csatlakoztatására 
Kisigmánd külterületén új 120/20 kV-os transzformátorállomás létesült 20 kV –os légszigeteléső 
tokozott berendezésekkel és 3 db 126/22 kV-os áttételő végponti diszpozícióban kiépült 50 
MVA –es transzformátorral. A hálózati csatlakozás az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
Kisigmánd 120/20 kV-os tr. állomás 120 kV-os kétrendszerő győjtısínjének bıvítésével valósult 
meg. Ennek során az E.ON állomásban 3 db 120 kV-os távvezetéki fogadómezı került 
kialakításra.  
 
Tervezési feladatok 
A szélerımő park hálózati csatlakozásával kapcsolatos, alállomásokat érintı technológiai 
feladatok tervezıjeként az ETV-ERİTERV Zrt. volt a létesítmények general tervezıje. A 
tervezési feladat terjedelmébe tartozott a hálózati csatlakozáshoz szükséges csatlakozási tervek, 
az építéshez szükséges engedélyezési tervek, kiviteli és megvalósulási tervek készítése. A 
beruházás üteméhez illeszkedve a csatlakozási és engedélyezési tervek szinte egy idıben, a 
kiviteli tervdokumentációk pedig két ütemben készültek el külön-külön az Iberdrola 
szélerımőpark állomásra és az E.ON állomás 120 kV-os bıvítésére vonatkozóan. 
Az elsı létesítési ütemben a tervezési alapadatokat a létesítés fıvállalkozójaként megbízott 
OVIT Zrt. szolgáltatta, míg a második ütemben a fıberendezések megrendelését és gyártómővi 
adatszolgáltatását az Iberdrola Renovables adta át a tervezı részére. 
 
Tervezési tapasztalatok 
A csatlakozási tervekben definiált kapcsoló-berendezések és létesítmények tervezés „standard” 
feladatként a Magyar Szabványi elıírások, jogszabályok, E.ON létesítési követelmények 
figyelembevételével indult. A tervek készítése során azonban számos problémára kellett 
megoldást találni a tervezınek. Ezek egyik csoportját a korábbi tervek elképzelésének és a 
késıbbi üzemeltetıi igények összehangolása, másik csoportját pedig a létesítési projekt 
összetételébıl, szigorú belsı szabályrendszerrel mőködı Iberdrola cégcsoport követelményeibıl 
adódó nehézségek jelentették. A beruházás folyamán tovább nehezítette a helyzetet az Iberdrola 
cégcsoport átszervezése a II. tervezési ütemben, aminek hatására a beruházásra szánt idı 
rövidült, számos kritikus utat generálva a kivitelezı GA Magyarország Kft. számára.  
A tervezınek a korábbi megoldásokat felülvizsgálva a kivitelezıvel szorosan együttmőködve 
kellett támogatni a kiviteli tervektıl való eltéréseket úgy, hogy a kivitelezett létesítmény 
továbbra is megfeleljen a „standard” feladat elvárásainak. A tervezési feladat sajátosságaként a 
megbízó Iberdrola cégcsoport elég aktívan részt vett a tervezı feladatának tekinthetı mérnöki 
tevékenységekben, próbálva megérteni a magyarországi követelményeket, ezzel viszont azt a 
feladatot ruházva a tervezıre, hogy az alapvetıen más szabvány környezethez szokott Iberdrola 
mérnökök és a sajátos magyarországi követelmények között hiteles közvetítı legyen. 
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5. KERKA mikroállomás fejlesztési koncepció és üzemeltetési tapasztalatai 
Veisz Imre, EON Mőszaki Stratégia vezetı 

 
Bevezetés 
A villamos energia elosztói engedélyesek a hálózatok üzemeltetésében kettıs kihívással 
kénytelenek szembenézni. A fogyasztók növekvı elvárásával a szolgáltatás minıségének 
folyamatos javítására, másrészrıl viszont - a végfelhasználói költségek kézben tartása miatt - a 
fejlesztésekhez szükséges források szőkösségével.  
 
A klímaváltozás miatt szaporodó szélsıséges idıjárási körülmények, valamint az öregedı 
hálózatok következményeinek kivédése is új eljárások, megoldások keresésére ösztönöz.  
 
 
Változások az üzemeltetés körülményeiben 

- A társadalom villamos-energia függısége növekszik 
- A szolgáltatás folyamatosságával kapcsolatos elvárások növekednek 
- A kieséssel okozott gazdasági károk emelkednek 
- A megújuló energiatermelık (KÖF és KIF) hálózatra csatlakozási igénye növekszik  
- A klímaváltozás miatti extrém idıjárási hatások gyakoribbá válnak  
- A környezetvédelmi (zaj, látvány, szennyezés) kérdések hangsúlyosabbak 
 

 
A jövı hálózatának várható jellemzıi  

- A megbízhatóság észrevehetıen magasabb lesz, mint jelenleg.  
- A kis karbantartás igényő hálózatok (például: kábelhálózat) vonzóbbakká válnak.  
- A környezettudatosság hangsúlyosabban megjelenik (kisebb helyigény, látvány).  
- Az „okos” hálózatok az idıben változó elvárásokat kis erıfeszítéssel kezelni tudják 

(elosztott generátorok fogadása, mikrogrid megoldások) 
 

 
Megoldások keresése az iparilag fejlett országokban 
A fokozódó hálózatminıségi követelmények és a pénzügyi lehetıségek korlátozottsága miatti 
ellentmondás feloldására a fejlett ipari országokban is keresik a költség-hatékony megoldásokat, 
amely azonban az eltérı hálózati struktúra (kábel és légvezeték arány) és környezeti kitettség 
miatt különbözı hálózati jövıképet eredményez.  
 
Finnország példája, akinek területe 2/3 részben erdıvel borított, különösen értékes lehet 
Magyarország számára, mivel középfeszültségő hálózatán a légvezetékek aránya közel 90 %, 
ami a hazai EON csoportba tartozó elosztókkal összemérhetı (80%) értéket képvisel, és így a 
hálózatok kitettsége csökkentésére tett erıfeszítéseik számunkra is hasznosak lehetnek. 
Finnország az alábbi technológiai lehetıségekkel számol:  

- Kábelesítés, ahol indokolt. Ahol a földkábel nem gazdaságos, ott oszlopon elhelyezett, 
földfeletti kábelek vagy burkolt vezetékek jelenthetik a megoldást.  

- Hálózatok automatizálása (megszakítók és távmőködtetéső kapcsolók számának növelése 
gyors telekommunikációs hálózatokba ágyazva, zárlatjelzık, automatikus hibahely 
behatárolást támogató digitális védelmek alkalmazása) 

- Mikro állomások alkalmazása (egyszerősített, kis költségő NAF/KÖF állomások). A cél 
növelni az NAF/KÖF táppontok számát, amivel a hibákkal érintett terület kiterjedése, és 
így a hibával okozott következmények (az érintett fogyasztók száma) csökkenthetı.  

Az egyszerősített (egy transzformátoros) NAF/KÖF állomások létesítése számos más országban 
is napirenden van. Olaszországban néhány éven belül az üzemben lévı állomások 20%-t ezek az 
egy-transzformátoros mikro-állomások fogják alkotni.  
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Mikroállomás koncepció az EON –nál  
 
Az ENEL olasz példából kiindulva fogalmaztuk meg a mikroállomás koncepcióját, amellyel 
elsısorban hálózatminıségi és veszteségcsökkentı célkitőzéseink vannak. A megvalósítás 
költségére a hagyományos (kéttranszformátoros) állomás költségének felezését tőztük ki célul. A 
legfontosabb rendezı elvként a kezelhetıség megırzése mellett a minél egyszerőbb (és olcsóbb) 
megvalósítást fogalmaztuk meg, az alábbiak szerint:  

- 16 MVA transzformátor (egyetlen) 
- 1 db betáp, 5 db kivezetés, konténerben elhelyezve (nem bıvíthetı) 
- Fogyasztói célvezeték nem mehet róla 
- Önálló győrőt nem táplálhat 
- NAF hálózat közel (max 10-15 km), 1 rendszerő vezetékkel (de 2 r. oszloppal) 
- Területvásárlás: a kisállomás helyigénye szerint (bıvítéskor rendelkezésre áll) 

 
1. ábra A Pankasz határában létesített „KERKA” mikroállomás látképe 

 
A pilot jelleggel elkészült KERKA állomás és tapasztalatai 
Az állomás 2009. december 17-n került üzembe. Jelenleg a tervezett 5 db kivezetésbıl 3 db 
készült el. Az állomás (kerítésen belüli) költsége: 430 MFt. 
 
Az üzemeltetési tapasztalatok kedvezıek, meghibásodás még nem történt. A konténer szőkebb 
helyét szokni kellett. A további létesítések elıtt az alábbiak megfontolását tervezzük:  

- a TR és a konténer közötti lángvédı fal elhagyása (a konténert távolabb helyezve) 
- a transzformátorszállító, murva burkolattal ellátott út betonozása megfontolandó 
- a konténer alján kialakított rekesz átalakítása szükséges (létra nem fér el benne) 
- a tisztított csapadékvíz tárolására szolgáló aknában szintjelzı elhelyezése 
- a segédüzemi elosztók zsúfoltak, további egyszerősítés megfontolandó 
- a DFTK védelem szükségessége vizsgálandó 
- az állomásban a víz, és a mellékhelyiségek hiányoznak, szükségessége újragondolandó 

 
Lényegi változtatási igény a megépített állomáshoz képest az eddigi tapasztalatok alapján nem 
merült fel. A pilot projektet követıen további mikroállomások létesítését tervezzük.  
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Záró plenáris ülés 

1. Az integrált hálózat-nyilvántartástól a hatékony vagyongazdálkodásig 
dr. Cseke István, osztályvezetı, Geometria Kft. Szécsy Tamás 

 

Az elkövetkezendı idıszakban a hazai áramszolgáltatóknak arra kell törekedniük, hogy szolgáltatásaikat 
meghatározott valószínőséggel, megkövetelt minıségben, minimális ráfordítás mellett nyújtsák, ezért kiemelt 
figyelmet fognak fordítani a ráfordítás-tervezés, a hálózati vagyongazdálkodás témakörre. Jelen elıadás elsı 
részében bemutatjuk a hálózati vagyongazdálkodás célkitőzéseit, folyamatának fıbb lépéseit,  és ezen lépések 
mentén összefoglaljuk a megvalósítás legfontosabb feltételeit, felvázoljuk ezen feltételek teljesítéséhez szükséges 
informatikai környezetet és szolgáltatásokat. Az elıadás második részében bemutatunk egy – több hazai 
áramszolgáltatónál is bevezetett – megoldást a kis- közép- és nagyfeszültségő hálózatokat egységesen kezelı, 
egységes vállalati adatmodellre épülı és a vállalati informatikai (üzemirányítási, vállalatirányítási és 
munkairányítási) rendszerekhez szorosan integrált hálózat-nyilvántartási rendszerre. A megoldás lehetıvé teszi a 
különbözı mőszaki és gazdasági információknak hálózati eszközök mentén, a valós mőszaki folyamatokkal 
szinkronban történı kezelését, s ezzel megteremti a hatékony hálózati vagyongazdálkodás alapjait, a korszerő 
döntéstámogató eszközök bevezetésének feltételeit. A döntéstámogató eszközök egy konkrét, fuzzy elméletre épülı 
megoldása és középfeszültségő kábelhálózatokon történı alkalmazása egy kapcsolódó elıadás témája.    
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2. „Mérnökképzés, továbbképzés, jogosultság - a Mérnöki Kamara feladatai 
és  … kétségei” 

Dr. Fodor István, MMK Elektrotechnikai Tagozat. 
Tervezıi  szakosztály 

 
A Mérnök és a Magyar Mérnöki Kamara 
 
A Magyar Mérnöki Kamara köztestület, amely közfeladatokat lát el. Tizenkilenc olyan területi 
(megyei) kamara által létrehozott szervezet, amelyek valamennyien önállóak, jogi személyként 
mőködnek. Ugyanakkor  van tizenkilenc országos szakmai tagozata, amelyeknek viszont 
megyénként lehetnek szakcsoportjai. Így aki  tag, egyszersmind tagja egy területi kamarának és 
egy (esetleg több) szakmai tagozatnak. 
A legfontosabb közfeladatok az alábbiak: 
országos, nyilvános névjegyzékek vezetése jogszabályok szerint jogosultságot szerzett 
személyekrıl; 
területi kamarák szintjén meghozott határozatok elbírálása fellebbezések esetén; 
a mérnöki tevékenység szakmai, illetve etikai színvonalának fenntartása és fejlesztése, 
közremőködés a mőszaki szabályozás, minıségbiztosítás rendszereinek kialakításában; 
folyamatos együttmőködés a felsıfokú képzésért felelıs intézményekkel, részvétel a képesítési 
követelmények kialakításában,(!!!) 
a mérnöki munka gazdasági környezetét (díjszabás, versenyszabályozás, piacvédelem stb.) 
befolyásoló közigazgatási rendelkezések véleményezése, érdekérvényesítés; 
a fiatal mérnökök önálló tevékenységre, jogosultságok megszerzésére irányuló törekvéseinek 
támogatása. 
 
A mérnökképzés 
 
A felsıfokú képzéssel kapcsolatos kamarai elvárásokat lényegében a  tagság fogalmazza meg: 
megfelelı elméleti és gyakorlati(as) tudású ifjú kollégák megjelenése a munkaerıpiacon. 
A jelenlegi kétlépcsıs képzés (BSC-MSC) úgy tőnik, hogy nem felel meg a szakmai 
elvárásoknak: a BSC fokozattal rendelkezı végzısök a szakmai közvélemény szerint nincsenek 
azonos szinten a korábban kibocsátott, fıiskolai képzésben részesült mérnökökkel: a kamarai 
tagság véleménye szerint javítani kellene a képzésen. (ill. annak formáján.) 
 
Természetesen tudjuk, hogy felsıoktatási intézmények helyzete sem egyszerő: csökken a 
merítési bázis és ezzel együtt felvételi ponthatárok lefelé mozgása törvényszerő. További 
probléma az elmúlt években eufemisztikusan oktatási reformnak nevezett romboló intézkedések 
nyomán elıálló tudásdeficit a középiskolát végzettek körében. (A középiskolák okkal 
mondhatják el ugyanezt az alapfokú  oktatás kapcsán!) 
Mindezt súlyosbítja a mőszaki felsıoktatásban már évtizede zajló folyamat, a kiscsoportos 
mérések, s a gyakorlatok háttérbe szorulása a „rentábilisabb ” elıadásokkal szemben, s aminek 
nyomán joggal tehetjük fel a kérdést: mitıl mérnök a mérnök??! 
Érdemes azon is elgondolkodnunk, mit eredményez, ha az oktatást szolgáltatásként fogjuk fel; s 
hogyan  mőködik a „mérnök piac”, ahol a felsıoktatási intézmény a gyártó, s  a Kamara  a 
felhasználó! 
 
A jogosultsági rendszer 
 
A jogszabályok szerint bizonyos mérnöki tevékenységeket csak az végezhet, aki rendelkezik a 
rendeletekben elıírt, a  Kamara  által megadott  és nyilvántartott jogosultsággal.  
Ha megnézzük a néhány évvel korábbi kamarai jogosultságok lehetséges körét, bizony jelentıs 
számú tervezıi (és egyéb) jogosultság létezett (ami lényegében leképezte a gyakorlat 
sokszínőségét). 
A jogosultságok körének - nyugat-európai  mintát követı -  végzettség alapú csökkentése 
érdekes helyzetet eredményezett: miközben a valóságos ipari  folyamatok eredményeként egyre 
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inkább specialistákat igényelnek a tervezési folyamatok – azaz egyre több fajta jogosultság fedné 
le a z egyre több  és szőkebb „al-szakterületet”  - mi  az  átfogó jellegő jogosultságokat adjuk s 
tartjuk nyilván. (Különösen érdekes vetülete ennek a kérdésnek a szakértıi jogosultság: 
esetünkben villamosmérnöki szakértı a titulus [V-SZ]) 
Vajon van-e ma hazánkban olyan szakértı, aki az összes villamosmérnöki szakágat kiemelkedı 
tudás szinten mővei? Kétlem….. 
Két kérdést is felvethetünk ezzel az új jogosultsági terület meghatározással kapcsolatban: 
biztosan  jó-e, ha átveszünk kritika nélkül mindent, ami nyugatról vagy keletrıl érkezik? 
S a másik kérdés: jó törvénykezési gyakorlat-e az, amely egy széles társadalmi réteg sorsát érintı 
jogszabály kamarai véleményezésre 48 órát ad mindössze?? 
S egyáltalán: nem kellene ezt szabályozási kérdést a Kamarákra bízni? 
 
A kötelezı továbbképzés rendszere 
 
A kamarai jogosultságok - helyesen - kötött idıre szólnak: az ötéves ciklus alatt a jogosultsággal 
bíró kamarai tagnak továbbképzési kötelezettsége van.  Ennek eleget tehet, ha meghallgat két, a 
„kötelezı” körbe tartozó elıadást és megszerzi a szabadon választott szakmai elıadások 
látogatásával a 20 pontot. 
Itt is fel lehet tenni azonban néhány kérdést: 
Jó-e ha a villamosmérnök (jobb híján) a statikusok kötelezı képzésén részt véve teljesíti, az un. 
szakmai kötelezıt?? 
Szabad-e marketing akcióvá degradálni a szabadon választható szakmai elıadást? (Esetleg –bár 
ez a ritkább - akadémiai székfoglalóvá emelni)? 
Hogyan biztosítható a továbbképzéseken az oktatás színvonala és a  megfelelı kvalitású  oktató?  
 
A tervezımérnök szerepe és helyzete 
 
Nehéz idıket élünk, az építıipar helyzete szomorú: kevés a beruházás. 
A következmény: kiélezett verseny a tervezési, kivitelezési és beszállítói piacon egyaránt. 
Jóllehet a tervezımérnök munkája igen fontos és meghatározó része a létesítésnek, egyre 
többször találkozunk a tervezıi munka mellızésével, vagy ellehetetlenítésével. 
Úgy tőnik utunk egy negatív spirálba fordult: egyre többen kényszerülnek null-szaldóval vagy az 
alatti árakkal vállalni feladatot (a túlélés reményében) a létesés során.  
Az eredmény: hanyatló minıség, csökkenı díjak s romló fizetési morál.  
 
Ezt akartuk?   Ezt akarjuk? 
 
 

Quo vadis, tervezı?! 
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3.Magyar Fejlesztési sikertörténet: Korszakváltás a közvilágításban:  

LED-es közvilágítási lámpatestek Lipótvárosban és a Corvin sétányon 
 

         Esztergomi Ferenc – HOFEKA Kft. 
 
 

- A közvilágítás szerepe mindennapjainkban 
           Kötelezı és esztétikai funkciók, szabványkövetelmények. 
           Az esztétikai megjelenés szerepének növekedése 
- A közvilágítás energiafogyasztása 
           Az energiafogyasztás arányának és a berendezések mőködésének biztonságérzetre 
gyakorolt  
           hatásának kettıssége. 
- A világítási berendezések fejlesztési irányai, a jövı közvilágítása 
           Törekvés a minél magasabb fényhasznosításra, a fényforrás élettartam növelésére, az 
üzemviteli 
            költségek csökkentésére.  A berendezések nappali megjelenésének és a kibocsátott fény 
            „minıségének” fontossága. 
- Üzemeltetési költségtényezık 
           Villamos fogyasztás- Lámpatest teljesítmény 
           Meghibásodott egységek javítása, cseréje, járulékos költségek 
           Világítótest élettartama. 
- A jelenleg használatos fényforrástípusok. 
           Hazánk közvilágításának két meghatározó fényforrása a nagynyomású nátriumlámpa és a 
kompakt 
           fénycsı. Ezek mellett az utóbbi években egyre nagyobb arányban alkalmazzák a 
           fémhalogénlámpát, különösen mióta megjelentek az un. kerámia-kisülıcsöves típusok. 
- A jövı fényforrása: a LED: a világító dióda 
           Miért olyan erıs a törekvés a jelenlegi fényforrástipusok „leváltására” ? 
- A mőködés fizikai alapjai 
           Ez tulajdonképpen egy olyan dióda, amely nyitóirányú áram hatására fényt bocsát ki. 
           Mőködési körülményei teljes mértékben eltérnek az eddig használatos fényforrások 
mőködési  
           körülményeitıl, és a környezeti követelményektıl. 
- Fénytechnikai és élettartam  jellemzık 
          Tetszés szerinti szín, (jóval) magasabb  élettartam – a jelenlegi fényforrásokhoz 
viszonyítva. 
- A LED-ek adaptálása a közvilágítási berendezésekbe 
          A mőködési követelmények és a közvilágítási lámpatestek üzemeltetési körülményeinek 
összhangba 
           hozása 
- Megvalósítási irányok 
           Tükrös és lencsés berendezések, elınyök, hátrányok 
- A megvalósított berendezések jellemzıi 
           A lámpatestek felépítése, az élettartamot nagymértékben befolyásoló követelmények  
megfelelı 
           színvonalon történı biztosítása 
- Néhány látványos kép a megvalósult projektekrıl. 
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Mérőműszerek értékesítése és szigetelésdiagnosztikai 
szolgáltatások:

- Komplett laboratóriumok tervezése, kivitelezése
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-  Diagnosztikai szakértői rendszerek (CablExpert, TrExpert)
 Mérési adatok nyilvántartása, trendfigyelés, kiértékelés, mérésdefiníció

-  Mérőműszergyártók képviselete, értékesítés:
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