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Tisztelt Egyesületi Tagok!
Kedves Kolléganők és Kollégák!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület újraválasztott elnökeként 
szeretném mindenekelőtt megköszönni megtisztelő bizalmukat!
Köszönetemet valamennyi, a május 29-i Küldöttgyűlésen meg-
választott és újraválasztott tisztségviselő nevében is szeretném 
kifejezni. Megtisztelő számunkra a lehetőség, hogy a nagy múl-
tú Magyar Elektrotechnikai Egyesületért és annak tagságáért 
tevékenykedhetünk!
Köszönetet mondok mindenkinek, akik vállalták a jelöltséget 
(függetlenül attól, hogy a választáson elnyerték-e a többség 
támogatását), akik felajánlották idejüket és energiájukat az 
egyesület szolgálatára.
Az egyesület nevében köszönettel tartozunk a leköszönő tiszt-
ségviselőknek is, akik a regisztráló szervezetekben, vagy szak-
mai és más funkcionális szervezetekben töltöttek be vezető 
szerepet. Ők sokat tettek az előző ciklus eredményeiért.
A küldöttközgyűlés a lezárt ciklusról szóló beszámolót elfo-
gadta, és sikeresnek minősítette az egyesületi munkát. Az elért 
eredmények egyértelmű fejlődést mutatnak, amelyekre építeni 
lehet a jövőben: 
– stabilizálódott, tovább erősödött a MEE anyagi helyzete,
– megújítottuk a partnerhálózatunkat, bővült és stabilizálódott 

a támogatói körünk,
– elindultak a jövő szempontjából fontos folyamatok (például a 

K+F tevékenység intenzíven nőtt),
– rendezvényeink vonzóak és sikeresek voltak,
– lapunk és honlapunk megújult, népszerűségük nőtt,
– saját tulajdonú székházba költöztünk,

– értékes, a jövőben hasznosítható tapasztalatok halmozód-
tak fel a stagnáló területeken is.

A sikerek mellett az is megállapítást nyert, hogy 
– a létszámcsökkenést nem sikerült megállítani, és tovább idő-

södik a szervezet tagsága,
– az energetika alakítására nem tudtunk markáns hatást gya-

korolni,
– az elektrotechnika népszerűsítésében nem értünk el átütő 

sikert.

Az „régi-új” elnökség június 9-én megtartotta alakuló ülését. Az 
ülésen kiemelt napirend volt az egyesület hároméves munka-
tervének előkészítése. A munkaterv gerincét a Küldöttközgyű-
lésen is bemutatott  „Elnöki- Főtitkári Koncepció” képezi, de 
helye lesz benne a tagság részéről érkező minden előre mutató 
elképzelésnek. Alapvető cél - az egyesület küldetését követve 
- stabilizálni az elért eredményeket, továbblépni és fejlődni az 
egyesületi lét szempontjából fontos területeken:
– A tagság megtartása, majd bővítése és ezen belül a fiatal 

szakemberek bevonása az egyesületi munkába
– Területi szervezetek működésének javítása
– Egyesület szakmai tevékenységének élénkítése
– Elektrotechnika népszerűsítése
– Aktív szerepvállalás az energetika alakításában
– Partnerkapcsolatok szélesítése és tovább erősítése
– Oktatási tevékenység fejlesztése
– Gazdasági stabilitás fenntartása

A kitűzött célok külön-külön is nagy kihívást jelentenek, összes-
ségükben pedig különösen! Ráadásul az új elemek mellett több, 
az előző ciklusból ismerős – nem, vagy csak részben teljesült – 
cél is szerepel a fenti listában. Egyértelműen látszik, hogy nem 
lesz egyszerű feladat azokat az akciókat meghatározni, majd 
megtervezni, amelyek révén elérhetjük törekvéseinket. A terv 
elkészítése nagy feladat, de meggyőződésem szerint elkészü-
lünk vele a kitűzött határidőre. Optimizmusom az új elnökség 
egészének, kiváltképp a frissen belépő elnökségi tagoknak az 
aktivitásából fakad. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a terv – 
bármennyire is kiváló munka eredménye – csak papír, céljaink 
eléréséhez sokkal több kell!

Tisztelt Egyesületi Tagok!
Még egyszer köszönöm a bizalmukat, munkánkhoz ez elenged-
hetetlen, de ez a támogatásnak a passzív formája csak! Az egye-
sület jövője szempontjából ez most nem elég. A tisztségviselők 
magukra hagyva, bármennyire is lelkesek, nem lesznek képesek 
elvégezni a rájuk váró feladatokat, szükség lesz a tagság széles 
körű aktivitására is.
A feladatunk szép és nemes, hiszen kollégáinkért, sőt a jövő 
generációjáért dolgozhatunk. Kérem minden tagunkat, legyen 
partnerünk és aktív szerepvállaló a közös munkában!

Dervarics Attila
elnök
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Exkluzív

Szemben a 20. századdal, a 21. 
század a tudás százada. Rohamos 
ütemben nő a tudomány jelentő-
sége, a gazdaság növekvő mér-
tékben támaszkodik a tudomány 
eredményeire, a tehetségek sze-
repe felértékelődik és a kreativitás 
és innováció kulcsszerephez jut a 
gazdaságok fejlődésében. Előtér-
be kerül a kooperáció és a magas 
szintű infrastrukturális háttér és 
mivel a kutatási eredmények reali-
zálásának sebessége nő, a globális 
versenyben az időtényező egyre 
fontosabbá válik. 

A tradicionális terminológia, amely 
szerint alap- és alkalmazott kuta-
tásokról, tudományról és techno-
lógiáról beszéltünk mára már nem 
érvényes. Az úttörő kutatásokat a 
diszciplináris hatások hiánya jel-
lemzi, a felfedezéseket gyakran a 
reális világ problémái inicializálják 
(és ez fordítva is igaz), továbbá a 
jelenségek megértésének és a kutatási technikák fejlődé-
sének folyamata párhuzamosan zajlik. 

De tanúi vagyunk egy másik, gyökeres változásnak is.
A 20. században azt tudtuk megmérni, megtervezni és gyártani, 
amit meg tudtunk mérni.

A fizika műszerei és számítástechnikai rendszerei segítsé-
gével messzebbre láthattunk, többet érthettünk meg a ter-
mészeti folyamatokból, jobban kommunikálhattunk és ellen-
őrizhettük a mesterséges folyamatokat.

A 21. században azt tudjuk megérteni, megtervezni és létre-
hozni, amit ki tudunk számítani.

A számítástechnikai modellek segítségével még messzebb-
re láthatunk, időben oda-vissza utazhatunk, olyan hipotézise-
ket is ellenőrizhetünk, amelyeket másképp nem lehet, mes-
terséges folyamatokat indíthatunk el.

Ebben az új világban különösen a nano-, bio és informáci-
ós technológiák érdemelnek külön figyelmet, hiszen mind-
egyik terület jelentősége a 19. században lezajlott ipari és 
mezőgazdasági forradalmakkal összemérhető jelentőségű. 
A megoldandó feladatok összetettek, a vizsgálandó rend-
szerek komplexek, a természettudományok bevonulnak a 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS – 
TUDOMÁNY - MÉRNÖKSÉG

biológiába és a kis méretek miatt a kvantummechanika is 
szerepet kap a technológiai folyamatokban. 

Mindezek eredményeképpen a tudásalapok szerepe az ipari 
folyamatokban is megnő. Ezen alapokat a K+F know-how, a 
mérnöki tudás és az alaptechnológiák jelentik. ezek szerepe 
pedig olyan az iparban, mint a középkorban a falvak körüli 
legelőké, amelyeket mindenki szabadon használhatott állatai 
legeltetésére és ennek eredménye lett a fejlett állattenyész-
tés. Sokak véleménye szerint például a Egyesült Államok szá-
mos területen azért vesztett a versenyképességéből, mert az 
egyre igényesebb területek (pl. a kutatás) külföldre telepítése 
miatt otthon elhanyagolták ezek fejlesztését. 

Az Európai Unió is felismerte ennek az ellentmondásnak a 
problémáit és többek között ezért került a legutolsó (hetedik) 

kutatás-fejlesztési Európai Uniós 
keretprogramba egy jelentős (7.5 
milliárd eurós) pénzügyi alappal 
rendelkező specifikus program, 
amely alap- és stratégiai kutatáso-
kat támogat jelentős, egyéneknek 
ítélt kutatási pénzforrások formá-
jában és ahol az odaítélés egyetlen 
kritériuma a kiválóság. 

És most a fenntarthatóságról

Egy „új bolygón” élünk, amelyen a 
népességrobbanás miatt telítődött 
a Föld, a forrásfelélés miatt erőforrá-
saink korlátozottá váltak, a környe-
zetkárosítás pedig hulladékhegyeket 
eredményezett. Új életstílusra kell 
áttérnünk, amely fékezi a mai kritikus 
méretűvé vált biodiverzitás vesztést, 
nitrogénszennyezést és klímaválto-
zást, de fokozott figyelmet érdemel a 
foszforszennyezés, a termőtalaj erózi-
ója és a termőterületek csökkenése, 
az óceánsavasodás, a növekvő méretű 
ózonlyuk, de a tiszta ivóvíz hiánya is. 

Hogy mi volt a mérnökség szerepe ebben a folyamatban?

Nos, a mérnöki tevékenység sarkallta és vezette az ipari forra-
dalmat, de közben egy sor problémát hozott létre:

– Az élelem, víz, levegő és talaj „mérgezését”,
– a szállítás, gyártás, fűtés és hűtés növekvő energiaigényét,
– a nem megújuló források (nyersolaj, fémek, stb.) pazarlását,
– az ipar, mezőgazdaság és lakások túlzott vízigényét,
– a gazdasági tevékenység és életvitel túlzott földigényét,
– a növekvő számú és méretű feltöltéseket,
– a globális klímaváltozást, stb.

Nyilvánvalóan a mérnöki társadalomnak tevékeny szerepet 
kell vállalnia ezen problémák megoldásában is, például új 
technológiák kidolgozásában és alkalmazásában. Olyan tech-
nológiákat, amelyek csökkentik az emberi és ökológiai kocká-
zatokat, ugyanakkor gazdaságosak, javítják a termelési folya-
matok hatásfokát és olyan termékeket eredményeznek, olyan 
folyamatokat használnak, amelyek kímélik a környezetet.

Ez a kényszer eredményezi a fenntartható mérnökség meg-
születését is, amely:

Dr. Kroó Norbert
a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

A cikk Dr. Kroó Norbert akadémikus a IV. Magyar Műszaki Ér-
telmiség Napja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián 
elhangzott – nagy tetszést kiváltó – előadásának kivonata.

Szerkesztőség



– Hangsúlyozza a nyersanyag és energia-gazdaságosságot,
– Életciklus megközelítésű,
– Integrálja a termékekbe a szociális és környezeti kényszere-

ket, fi gyelembe veszi azokat a határfeltételeket (beleértve 
a versenyképességi és gazdaságossági feltételeket is), ame-
lyek között tevékenykedhet,

– Odafi gyel a kritikus méret feltételekre 
 (Pl. megfelelő méretű piac),
tehát összhangot teremt a szociális, környezeti és gazdasá-
gi tényezők között.

A felsorolás azt mutatja, hogy lényeges különbség van a régi 
és a korunkban elvárt mérnöki munka között. Nézzük meg, 
melyek a leglényegesebb változások, mik a tradicionális és a 
fenntartható mérnökség között a megközelítési különbségek?

Mit hozhat a jövő?

A modern tudomány és technológia ma is új áttöréseket 
produkál, amelyek új forradalmi változásokhoz vezetnek a 
jövő gyártási folyamatiban, az emberek életvitelében, a tár-
sadalmi struktúrákban stb., miközben elkerülhetetlenül új 
morális problémákat is szülnek. 
Az elmondottak összefoglalásaként és a felvetett problémákra 
adható válaszként hadd idézzem Albert Einstein egy frappáns 
mondatát: „Problémáinkat nem tudjuk megoldani ugyanaz-
zal a gondolkodásmóddal, amelyekkel azokat kreáltuk.”

Dr. Kroó Norbert
Magyar Tudományos Akadémia, 

Fizikai Tudományok Osztálya 
szilárdtestfi zika, optika, neutronfi zika

A TRADICIONÁLIS MÉRNÖKSÉG A FENNTARTHATÓ MÉRNÖKSÉG

A tárgyra fi gyel A rendszerre fi gyel, amelyben a tárgyat 
használni fogják

A technikai kérdésekre fókuszál Integrálja a technikai és 
a nem technikai problémákat

Az aktuális problémát oldja meg A (határozatlan) jövő számára próbál 
megoldást találni

Lokális kérdésekre fi gyel A globális megoldásokat keresi
Feltételezi, hogy a politikai, etikai 
és társadalmi kérdésekkel mások 
foglalkoznak

Elismeri, hogy a mérnöknek más 
diszciplínák szakértőivel együtt kell 
megoldani a problémákat

2010 júliusában a MEE kiadásában meg-
jelent az „Érintésvédelmi Felülvizsgálók 
Kézikönyve” címmel az érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgálók legújabb, 
átdolgozott és korszerűsített tanfolyami 
jegyzete.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesü-
let fennállása óta feladatának tekinti a 
villamos-biztonságtechnika különböző 
szakterületeivel foglalkozó szakemberek 
oktatását, illetve továbbképzését. Ennek 

keretében az Egyesület már több évtizede foglalkozik az érin-
tésvédelmi szakemberek képzésével, oktatásával. Jelenleg a 
9/2008.(VI.28.)SZMM rendelet jogosítja fel az Egyesületet az 
Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági 
felülvizsgáló (OKJ: 567/165 sorszámú, 33 522 04 0001 33 01 
azonosító számú) szakképzéshez kapcsolódó tanfolyamok és 
vizsgák szervezésével. 

Az Egyesület nemcsak az oktatást és vizsgát szervezi meg, 
hanem a képzéshez tartozó és az oktatáshoz szükséges tan-
folyami jegyzetet is elkészíti és kiadja, illetve forgalmazza. 
A MEE által kiadott jegyzeteket forgalmazzuk (az Erősáramú 
berendezések szabványossági felülvizsgálóinak, illetve a Vil-
lámvédelmi berendezések felülvizsgálóinak szóló jegyzetek-
kel együtt), az ország szinte minden ilyen oktatást végző in-
tézménye ezeket a jegyzeteket használja.  

Az első tanfolyami jegyzet a 60-as években jelent meg. 
Azóta természetesen több kiadása volt, mindenesetben követ-
te az aktuális műszaki fejlődést és az új szabványokat valamint 
a vonatkozó műszaki tartalmú jogszabályokat. A közelmúltban 
bekövetkezett nagyon sok és lényeges jogszabály- és szabvány-
változások – pl. az európai létesítési szabványok érvénybelépte-
tése – ismét szükségessé tették a jegyzet átdolgozását. A neves 
szakérők bevonásával végzett előkészítő munkák után 2010. 
júliusában jelent meg az új érintésvédelmi jegyzet új szerkesz-
tésben, átdolgozott és korszerűsített tartalommal.
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MEGJELENT AZ ÚJ 
ÉRINTÉSVÉDELMI KÉZIKÖNYV

A jegyzet az érintésvédelem fogalma, felülvizsgálata és 
ellenőrzési feladatainak tisztázása után nagyon részletesen 
ismerteti a kisfeszültségű rendszerek áramütés elleni védel-
mét az érvényes MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozat 
és a tárgyhoz kapcsolódó szabványok, pl. az MSZ EN 61140, 
MSZ EN 60529, MSZ 447, MSZ 2040 előírásai alapján. Kitér a 
jegyzet a robbanásveszélyes térségek érintésvédelmére is az 
MSZ EN 60079 szabványsorozat érintésvédelemmel kapcsola-
tos előírásainak fi gyelembe vételével. Ezután a nagyfeszültsé-
gű berendezések áramütés elleni védelmi megoldásait mutat-
ja be a jegyzet az MSZ 172-2, -3, -4 szabványok segítségével.

A következőkben az érintésvédelem felülvizsgálati mód-
szerei kerülnek ismertetésre, itt az MSZ HD 60364-6 szabvány 
valamint az MSZ EN 61557 és az MSZ 4851 szabványsoroza-
tok az irányadók. Majd a mérések és felülvizsgálatok hely-
színi lebonyolításához ad útmutatót, valamint a vizsgálatok 
dokumentálásához nyújt segítséget ajánlott minták bemu-
tatásával. A jegyzet, szokás szerint a villamos balesetekkel, 
mentéssel és elsősegélynyújtással is foglalkozik, ismertetve a 
legújabb kutatási eredményeket.  

A méréstechnikai alapok után a kötelező mérési gyakorlatokat 
(földelési- és hurokellenállás-mérés, védőkapcsolások ellenőrzé-
se, védővezető nélküli érintésvédelmi módok ellenőrzése) és a 
mérésekhez szükséges űrlapokat tartalmazza a jegyzet. Végül 
tájékoztatást ad a szabványrendszerekről, hatósági és vizsgáló 
intézetekről, tanúsítási rendszerekről. Szintén szokásos módon 
összefoglaló ellenőrző és tesztkérdések egészítik ki a jegyzetet.

A jegyzet, mint említettük elsősorban az erősáramú berende-
zések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálóinak oktatásá-
ra szolgál. Reméljük, hogy jól tudják majd használni a gyakorló 
szakemberek vagy az érdeklődő kollégák is, az újabb előírások 
megismerésére vagy a meglévő tudásuk felfrissítésére.

A jegyzet megvásárolható illetve megrendelhető:
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
1075 Budapest, Madách Imre út 5. III.em.
Ügyintéző: Helter Ferencné , Telefon:353-0117,  
E-mail:helter@mee.hu
A kötet ára:  5200.-Ft
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Leválasztható körzetek 
szigetüzemi vizsgálata

A cikk tárgya a leválasztható körzetek (később körze-
tek vagy gridek; vagyis olyan termelői-fogyasztói cso-
portok, amelyeknek átviteli teljesítménye közelítőleg 
nulla, összes betáplált teljesítménye nem haladja meg 
az 50MVA-t, és földrajzilag közel vannak egymáshoz) 
és a villamosenergia-rendszer együttműködésének 
és kölcsönhatásának vizsgálata. A vizsgálatok célja 
elsősorban a következő volt: annak a felmérése, hogy 
a folyamatosan növekvő integrációja az “intelligens 
elosztott energiaellátó rendszereknek” milyen hatást 
gyakorol a villamosenergia-rendszer stabilitására. 
A cikkben bemutatjuk a gridek szimulációjára alkalmas 
modellt, valamint annak alkalmazását kooperációs, 
szigetüzemi, és átmeneti vizsgálatokra. Ismertetjük a 
modell hálózat segítségével végzett szimulációk ered-
ményeit, kiértékelését, valamint az azokból levonható 
következtetéseket.

This paper has presented the assessment of cooperation 
and interaction of grids (that means a micro network with 
about zero transfer power, a 50 MVA maximum power in-
put, and a topologically short distance) and a power sys-
tem. Primarily it examines the eff ect of the continuously 
increasing integration of the intelligent energy distribution 
networks concerning the stability of the power system. In 
the paper the model that is used for simulating the grids 
is introduced, and is it also shown, how to apply them for 
island operation assessment. With the help of a model net-
work the results of the simulations are presented and the 
conclusions, that also can be drawn, are evaluated.

1. Bevezetés

A villamosenergia-
rendszer fejlődése 
mindenütt hasonló 
fejlődési stádiumo-
kon ment végbe: 
a kezdeti lokális 
ellátást a kisebb 
távolságú szállí-
tások, majd az or-
szágos rendszerek 
követték. Ezeket 
a rendszereket a 
kölcsönös műszaki 
kisegítés végett ösz-

szekapcsolták, míg mára egész Európát behálózó, nagy ke-
reskedelmi szállításokra is használt hálózat alakult ki.

Az UCTE hálózatán közel 450 millió embert látnak el villamos 
energiával, az éves villamosenergia-fogyasztás kb. 2490 TWh, a 
csúcsterhelés 390 GW, a beépített teljesítmény 607 GW. Ezek a 
számok Magyarország esetén 10 millió fogyasztót jelentenek, 
~40TWh éves villamosenergia-fogyasztást, ami ~6GW csúcs-
terhelést és ~8,8GW beépített teljesítményt jelent.

Ennek a globális energiarendszernek kétségkívül rengeteg 
előnye van, azonban a hátrányai napjainkban egyre inkább 
előtérbe kerülnek. A magas fokú kihasználtság valamint a 
nyitott piac miatt az ellátásbiztonság veszélybe kerülhet, 
amit a közelmúlt néhány esete is alátámaszt.

Olyan hálózati struktúrák kialakítására is szükség van, 
amelynek az irányítása kedvezőbb, üzeme tervezhetőbb.

 Szabályozási szempontból egyszerűsítik a rendszert, önellá-
tók, és esetenként egy ponton rá tudnak csatlakozni a hálózatra.

Ezekre a kérdésekre lehet megoldás a leválasztható körzet, az 
ún. (micro) grid. Az önellátó szigetek üzemi viszonyainak vizsgá-
latához elengedhetetlen egy megfelelő modell létrehozása.

2. A modell bemutatása

A modell megalkotásánál fontos szempont volt, hogy a való-
sághoz minél közelebb álló leképezést alkalmazzunk. Ennek 
az elvárásnak, a mai energiapolitikai igényeknek, valamint a 
gridek sajátosságaink megfelelően egy olyan energiarend-
szer-részletet célszerű választanunk, ami megújuló energia-
forrást tartalmaz (szélerőműpark: Mosonszolnok), és alkalmas 
önálló, szigetüzemi működésre.

A magyarországi viszonyokat fi gyelembe véve a választás 
Mosonmagyaróvár és környékére esett.

A vizsgálati modell paramétereit illetően közel áll a va-
lósághoz, azonban tartalmaz összevonásokat, egyszerűsí-
téseket. A rendszer frekvenciatartó erőműve (system slack 
bus) a G4-gyel jelölt pont, ami megfelel a Győrben található 
400kV-os gyűjtősínnek, ahova befutnak a határkeresztező 
távvezetékek. A rendszer 400-120-20 és 10kV-os feszültség-
szintekkel rendelkezik, vannak párhuzamos távvezetékek, 
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1.1. ábra  Az UCTE (Union for the 
Coordination of Transmission of 
Electricity) országai

1.2. ábra  Grid struktúra

2.1. ábra  A hálózat topológiája
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párhuzamos transzformátorok, vala-
mint a kapott adatoknak megfelelő-
en elhelyezett fogyasztói és termelői 
csatlakozási pontok.

A rendszer a vizsgálatok során szi-
getüzemben is működik, ekkor a grid 
frekvenciatartó erőműve a MO1G elne-
vezésű gázturbina. A MO1 mosonma-
gyaróvári 120kV-os gyűjtősínre csatla-
kozik a mosonszolnoki szélerőműpark, 
ami a betáplálás legnagyobb hányadát 
adja sziget üzemben.

A mosonmagyaróvári körzet fo-
gyasztóit két csomópontként képeztük le: a városi kábelháló-
zatra csatlakozó 10kV-os rész (MO10), valamint a környékbeli 
települések szabadvezetékes hálózata 20kV-on (MO20). Az 
egyéb ipari 120kV-ra csatlakozó fogyasztók, a K1-MO1 kettős 
vezeték T-leágazásai.

3. Szimulációs eredmények, értékelés

A vizsgálatokat alapvetően három csoportra osztottuk szét. 
Kooperációs üzem, sziget üzem, valamint az átmeneti üzem, 
amikor kooperációs üzemből szigetbe, vagy szigetből ko-
operációsba vált a grid. A bontási pont az MT1A-VN1A és 
az MT1B-VN1B távvezetékeken volt. Az így kialakult gridet a 
3.1.-es ábra mutatja.

A különböző szimulációs esetek csoportosítását a 3.2.-es 
ábrában foglaltuk össze a könnyebb átláthatóság kedvéért.

3.1. Kooperációs üzem zárlati teljesítmény vizsgálata
Első vizsgálatként azt mértük fel, hogy zárlati leképezés 
szempontjából milyen hatással van a G4 jelzésű frekvencia-
tartó erőmű, valamint a szélerőműpark (MO1S) a hálózatra. 
A zárlati vizsgálatok jól mutatják, hogy egy távoli nagy 
erőmű, vagy egy közeli kisebb, de a grid szempontjából je-
lentősebb energiaforrás milyen hatást gyakorol a gépegy-
ségekre. Ennek megállapításához a MO1 sínre képeztünk 
3F(N) zárlatot, és figyeltük, mekkora zárlati teljesítményt ad 
a hálózatba a G4 valamint a MO1S gép.

A vizsgálat egy másik része volt, hogy az MT1A nevű sín-
re szimuláltunk 3F(N) zárlatot szélerőművi betáplálással és 
anélkül, közben pedig vizsgáltuk, hogy a rendszer gépei erre 
milyen választ adnak.

A zárlati eseménysorozat vizsgálata során a szimulációs 
eljárás a következő volt: a rendszer normál üzemben van, 
1 mp-ig nem történik semmi változás, majd 0,2 mp-ig áll fenn 
3FN zárlat. Ez követően visszaáll a normál üzem, és 10 mp-ig 
figyeljük a rendszer hibára adott válaszát.

Abban az esetben, ha a hálózatban úgymond „nem fúj a 
szél”, azaz a szélerőművek által betáplált teljesítmény zérus, 
a G4 frekvenciatartó erőműnek kell a hiányzó teljesítményt 
beadnia. (3.3., 3.4. ábra)

Az alábbi diagramokon megfigyelhető: egyrészt, hogy a 
szélerőművek nélkül a MO1G jelzésű gép sokkal nagyobb 
lengést „szenved el”. Azaz stabilabban üzemel a rendszer szél-
erőművekkel, mint nélkülük.

 A másik fontos megállapítás, hogy az MSZ20 jelzésű szél-
erőművek lengése mind amplitúdóban, mind periódus-
időben kisebb, ha nincs a MO1S-en betáplálás. Ez az előző 
gondolatmenetnek ellent is mondhatna, azonban inkább 
alátámasztja azt. Ugyanis a topológiából kikövetkeztet-

Jelölés fesz. Szint [kV] hely

G4 400 Győr

G1 120 Győr

K1 120 Kimle

VN1A 120 Vogel&Noot "A" sín

VN1B 120 Vogel&Noot "B" sín

MT1A 120 MOTIM "A" sín

MT1B 120 MOTIM "B" sín

MO1G 120 M.óvár gázturbina

MO1S 120 M.óvár szélerőmű park

MO1 120 Mosonmagyaróvár

MO10 10 M.óvár

MO20 20 M.óvár

MSZ20 20 Mosonszolnok

2.1. táblázat  A jelölések elnevezése

3.1. ábra  A grid sziget üzemben

3.3. ábra  Zárlati vizsgálat MO1G-n

3.2. ábra  A vizsgálatok összefoglalása
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hető - amit a szimulációs eredmények is alátámasztanak -, 
hogy az MSZ20 ponton lévő generátoroknak kell ellátni né-
hány fogyasztót a körzetben, amíg a teljesítményáramlást a 
MO1S gépek befolyásolják működésükkel. Amikor a MO1S 
szélerőművek nem üzemelnek, a G4 frekvenciatartó erőmű-
nek kell a hiányzó teljesítményt „produkálnia”, ezzel is levéve 
a terhet az MSZ20 sínen lévő gépekről. Jól nyomon követ-
hető ez az esemény a G1-K1 és a MO20 – MSZ20 vezetékek 
áramlásain. (3.5., 3.6. ábra)

3.2. Szigetüzemi vizsgálatok
A következő vizsgálat több részből állt: a grid szigetben üze-
mel, a topológián a bontást a VN1A – MT1A és a VN1B – MT1B 
pontok között végeztük el. A MO1 gyűjtősín, és a földrajzilag 
hozzá közel eső fogyasztók ill. termelők alkotnak egy szigetet. 
A vizsgálat célja a szigetüzemi állapot biztonságosságának 
(robosztusságának) felmérése. Különböző üzemállapotokat, 
hibákat szimulálva vizsgáltuk, mekkora igénybevételnek ké-
pes ellenállni, azaz szinkronban maradni a grid.

3.2.1. Betáplálás változik
A MO1S szélerőmű park betáplált teljesítményét folyama-
tosan, 0,5MW-os lépésekben csökkentettük ill. növeltük 
addig, amíg a frekvenciaeltérés a másik rendszerhez képest 
– valamint az 50Hz-hez természetesen - nem haladta meg 
a +/-2Hz-et. Az ennél nagyobb eltérés már a fogyasztókra 
is olyan hatással lenne, ami meghibásodást okozhat. Így 
azonban, a határon belül üzemelve egy esetleges rendszer-
hiba esetén a grid leválhat, és önmagában életképes tud 
maradni.

3.4. ábra  Zárlati vizsgálat MSZ20-on

3.5. ábra  A zárlathatása G1-K1-en

3.6. ábra  A zárlathatása MO20- MSZ20-on

3.7. ábra  A frekvencia változása a zárlat hatására

3.8. ábra  Betápláláscsökkenés vizsgálat

3.9. ábra  Betáplálásnövelés vizsgálat



A betáplálásváltozási vizsgálat során az volt a cél, hogy meg-
állapítsuk, mekkora teljesítménykiesést képes elviselni a rend-
szer. Limitként a +/-2Hz-es frekvenciaváltozást határoztuk meg, 
ekkora változást a fogyasztók nagyobb csoportja még meghi-
básodás nélkül elvisel, ennél nagyobbat azonban már nem.

A diagramon jól látható, hogy a MO1S szélerőműpark be-
táplált teljesítmény csökkenése esetén a MO1G gázturbina 
betáplálása nő a tartalékai határáig. Megfigyelhető azonban, 
hogy a két teljesítményváltozás átlaga csökken, azaz nem 
képes „végtelenségig” kompenzálni a gázturbina. Körülbelül 
8MW teljesítmény kiesést tud a grid kompenzálni, ami a teljes 
50MW-os betáplálás több, mint 15%-a.

A betáplálás növelésének hatására a frekvencia elkezd 
nőni, azonban a gépekben lévő tartalék 100%-os kihaszná-
lása csak 2MW-ot jelent. Ekkora betáplálásváltozás pedig 
alig 280mHz frekvenciaváltozást eredményez.

3.2.2. Fogyasztói igény változik
Hasonló jellegű vizsgálatokat végeztünk el a MO1 sínhez 
csatlakozó 10 és 20 kV-os fogyasztókkal kapcsolatban. Eb-
ben az esetben viszont nem a betáplálás, hanem a fogyasz-
tás változott. Azt figyeltük meg, hogy mekkora igénybevételt 
képes így elviselni a grid.

A fenti diagramon jól megfigyelhető, hogy a fogyasztói igény 
csökkenésének hatására a MO1G gázturbina – mint frekvencia-
tartó erőmű -, betáplált teljesítménye csökken, a rendszer frek-
venciája pedig nő. Azonban a 8MW fogyasztói igény csökkenés 
sem eredményez 1Hz-nél nagyobb frekvenciaváltozást.
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3.10. ábra  Fogyasztás csökkenés vizsgálat

3.11. ábra  Fogyasztás növelés vizsgálat

3.12. ábra  MO1 sín FN zárlata

3.13. ábra  MO1 sín 3FN zárlata

3.14. ábra  MO1 sín FN zárlata

3.15. ábra  MO1 sín 3FN zárlata
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3.2.3. Kiesések, zárlatok
A harmadik kísérletcsoportban extrém igénybevételeknek 
tettük ki a gridet. A 120 és a 20kV-os szélerőműveknél szimu-
láltunk zárlatot.

Két különböző hibafajtát szimuláltunk a grid különböző 
csomópontjaira: először egyfázisú földzárlatot, majd három-
fázisú földzárlatot. Mindkét hiba múló zárlat, az előbbi 0,5s-ig, 
míg az utóbbi 0,2s-ig állt fenn.

Két paramétert figyeltünk meg a hibák során. Először a szi-
getben működő generátorok teljesítményének a változását, 
majd a grid frekvenciájának a változását a hiba hatására.

Megfigyelhető, hogy a gépek névleges teljesítményének 
növekedésével nő a hiba hatására a lengések amplitúdója és 
periódusideje. Valamint a gépek tömegével fordítottan ará-
nyosak az előző mutatók.

Három fázisú földzárlat esetén az igénybevétel még na-
gyobb.

Azonban nincs jelentős eltérés a MO1, MO1G és MO1S sí-
nekre képzett 3FN zárlatok hatásai között.

A frekvencia a +/-0,5Hz-es tartományon belül marad, még 
a 3FN hiba esetén is csak kicsivel lépi túl a határértéket. Azaz 
elmondható, hogy az általános, jellegzetes hibákra a grid 
nem túlzottan érzékeny, képes visszatérni a stabil üzemál-
lapotba.

3.3. Újra szinkronozás a kooperációs hálózathoz
Ezen vizsgálatok során azt szimuláltuk, milyen választ ad a 
rendszer, ha újra szinkron üzemben szeretnénk üzemeltetni. 
Először egyensúlyi állapotban csatlakozott vissza a sziget a 
rendszerhez, majd +/-2MW-os lépésenként változtattuk a be-
táplált teljesítményt egészen 8MW-ig, majd a vizsgálat végén 
egy extrém, 10MW-os hiány esetén történő visszakapcsolást 
is szimuláltunk.

4. Konklúziók, távolabbi tervek

A szimulációs eredmények alapján a következő megállapítá-
sok tehetők: kooperációs üzemben a hálózat stabilitását nö-
veli a szélerőműpark. Ha van szélerőművi betáplálás, a zárlat 
hatására kisebb lengést kénytelen elszenvedni a hálózat, mint 
betáplálás nélkül. A hálózat topológiája nem a grid kialakítá-
sához lett igazítva, azonban a jelenlegi rendszerben is lehet 
létrehozni olyan grideket, amelyek életképesek, és növelik a 
rendszer stabilitását kooperációs üzemben.

Miután a grid szigetként üzemel, érdemes megvizsgál-
ni, hogy milyen körülmények között képes a normál üzem 
fenntartására. A betáplálások és a fogyasztók teljesítményé-
nek a változtatására hogyan reagál. A betáplálások közel 
+/- 20%-os változtatása esetén a frekvencia a 2Hz-es hatá-
ron belül maradt. A fogyasztások változása esetében is ha-
sonló mértékű ingadozást volt képes kibírni a rendszer. Itt 
fontos megjegyezni, hogy a frekvenciatartó erőművet egy 
gázturbina jelentette, ami gyorsan tud reagálni a felmerülő 
igényekre.

Valamint megvizsgáltuk azt is, hogyan reagál a grid egy 
esetleges kisebb vagy nagyobb meghibásodásra. Az 1FN 
múló zárlat után képes volt visszaállni a normál üzembe, sőt 
még a 3FN zárlat után is stabil maradt.

Jelen vizsgálatok eredményeiből kiindulva érdemes lenne 
egy nagyobb méretű hálózatot létrehozni, amiben akár több 
grid is helyet kaphatna. Azok szinkron üzemét, a teljes rend-
szerhez való viszonyát megvizsgálni, hogy a jelenlegi ered-
mények valóban azt mutatják-e, hogy van realitása az ilyen 
jellegű rendszerstruktúra kialakításának.
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Miért és mire használunk invertereket a napelemes és más meg-
újuló villamos energiát előállító rendszereknél? Milyen a felépítésük, 
melyek a fő jellemzőik, melyek a fogyasztói és melyek az áramszolgál-
tatói elvárások velük szemben? Hogyan lehet ezeket a paramétereket 
megmérni, és milyen szabványok határozzák meg az inverterekkel 
kapcsolatos elvárásokat? Mit jelentenek ezek a fogalmak: nem kívánt 
sziget üzem, funkcionális biztonság, visszatérési idő, MPPT stb.… ?

Why do we need to use and for what kind of purpose the photovolta-
ic and other di� erent type of renewable electric energy generating in-
verters? What is the structure of the inverters and what are the main 
characteristics which are the most important required parameters for 
the utilities? How can we test the main characteristics of the inverters? 
What do next expressions mean: anti islanding, functional safety, re-
covery time, MPPT… etc.?

Megújuló energia termelésben 
alkalmazott hálózati inverterek 

és minősítésük
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elvárásainak megfelelő váltakozó árammá alakítja. Ez az esz-
köz az inverter, a napelemekhez csatlakozó inverter pedig a 
PV (Photovoltaic) inverter. 

3. Az inverter funkciói

A teljesség közelítő igénye nélkül is néhány feladat, melyet 
egy PV inverternek, illetve a vezérlésének (lásd a blokkvázla-
tot az 1. ábrán) meg kell oldania: 

A PV panel telep feszültségének, áramának mérése• 
Az első DC/DC konverter vezérlése a maximális kivehető • 
teljesítmény érdekében 
(Maximum Power Point Tracking - MPPT)
A hálózati feszültség, áram, teljesítmény mérése • 
(1 vagy 3 fázison)
A második inverter - DC/AC - vezérlése• 
A hálózati frekvencia folyamatos mérése• 
A hálózati csatlakozás felügyelete - nem kívánt sziget üzem • 
elkerülése - anti islanding
A kimeneti áram teljesítmény faktorának (cosφ), és harmo-• 
nikus tartalmának (THD) kontrollja
A kimeneti áram egyenáram tartalmának az ellenőrzése • 
(DC injection)
A „lágy indítás” és hálózatra kapcsolódás vezérlése• 
Sziget üzem érzékelése (szolgáltatói hálózatról történő le-• 
kapcsolódás) 
Sziget üzem miatti leállás utáni újraindítás, visszakapcso-• 
lódás (recovery)
Túl- és alulfeszültség, túl- és alulfrekvencia esetén beavat-• 
kozás (leállás)
Éjszakai takaréküzem• 
Látható, a PV inverter összetett eszköz, sokszor egyen/

egyen átalakítót is tartalmaz az MPPT miatt. Szélgenerátoros 
inverter esetén a szélgenerátor után egy 1/3 fázisú (vezérelt) 
egyenirányító táplálja meg a DC/AC invertert. Ezeket a felada-
tokat és még sok más feladatot az inverterek mikroprocesszo-
ruk vezérlésével oldanak meg. 

4. Az inverterek jellemző tulajdonságai

Az inverterek a legváltozatosabb méretben, teljesítménnyel (né-
hány száz wattól több ezer kW-ig), tenyérnyi mérettől a kapcso-
lótábla szekrénysor méretéig készülnek, többféle fi lozófi ával. Az 
egyik esetben háztartási (pár száz wattól néhány kilowattosig), 
kiegészítő energiatermelés céljára szánt napelempanel elren-
dezése kiszolgálására, pozitív háztartási energiamérleg esetén 
a szolgáltató hálózatra dolgoztatva, a másik esetben professzio-
nális célra, energiatermelésre, hatalmas napelemtáblák, telepek 
energiájának a hálózatra juttatására. 

1. Bevezetés

A megújuló energiák egyre fontosabb 
szerepet töltenek be az Európai Unió 
és hazánk energiatermelésében. A fo-
lyamatot felismerve az üzleti, valamint 
a magánbefektetők, felhasználók egy-
aránt keresik a lehetőséget a többnyire 
kedvezményekkel támogatott szektorba 
történő bekapcsolódáshoz. 

A napelemek által termelt – 
évmilliókig rendelkezésre álló - energia amellett, hogy 
a fosszilis – egyre dráguló és fogyó – energiahordozók 
felhasználását csökkenti és környezetkímélő, a világ-
piacon értékesíthető CO2 kontingenst is „termel”.

2. miért használunk invertereket?

Megújuló energiaforrás a nap mellett a szél is, 
és ha majd egyszer a fúziós erőművek dolgozni 
kezdenek, sok esetben a fúziós erőművek által 
előállított hidrogénből és oxigénből származó, 
a tüzelőanyag cellák által lokálisan (pl. villa-
mos autókban) előállított villanyáram is az lesz. 
A megnevezett áramforrások közös tulajdonsá-
ga, hogy azok meglehetősen változó feszültségű, 
teljesítményű, belső impedanciájú generátorok. A felhasz-
nálók pedig akár a háztartásban, akár az iparban az áramot 
a könnyen továbbítható, transzformálható váltakozó áramra 
épített, nagyméretű, integrált villamos energia elosztó rend-
szerekről kapják. Ezek az elosztó rendszerek a fogyasztói ol-
dalon jól defi niált, Európában 50Hz, 230V, 1 vagy 3 fázissal 
jellemezhető csatlakozási pontot jelentenek. 

Szükséges tehát egy eszköz, mely a napelemek, sok eset-
ben szél és más generátorok folyamatosan változó jellemzők-
kel (U, I, Rg – van, hogy egy napelem (telep) részlegesen ke-
rül árnyékba) bíró egyenáramát az áramszolgáltatók szigorú 

1. ábra  Anti islanding teszt
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A hálózatra kapcsolódó inverterek főbb paraméterei (tipikus 
értékek zárójelben):
- Teljesítménye P (0,2 – 10 kW), 
- Bemeneti DC feszültség és áram tartománya UImin, UImax, 

IImax , pl. 25-50V, 8A vagy 100 – 500V DC, 
 áramérték meghatározása nélkül 
- MPPT tartománya - mely feszültség határok között dolgo-

zik maximális hatásfokkal
- Névleges hálózati feszültsége és frekvenciája 
 (Un, 230 VAC, 50, 60Hz)
- Maximális kimenő áram Iout_max 
- Kapcsolodó hálózat rendszere: 1 vagy 3 fázisú
- cosΦ (> 0,95), 
- Hatásfok η (0,99> η >0,85 munkaponttól függően)  
- THD (< 5%)
- Teljesítményfelvétel a hálózatból éjszaka, 
 vagy szélcsendben (kb. 1W)

Emellett számos jellemző van, melyeket az inverter gyártók 
az egyes országok szabványai szerint állítanak be: túl-, és 
alulfeszültségi kikapcsolási érték (0,85Un – 1,1Un), felső és 
alsó kikapcsolási frekvenciahatár (+/- 1Hz). Az ezekhez és a 
szigetüzem észleléséhez tartozó kikapcsolási idők (0,2 – 2s), 
illetve a hálózati feszültség visszatérése esetén a feléledési 
idő (recovery time, 30 – 300s).   

Könnyen belátható, 
hogy egy ilyen inverter 
sokféle biztonsági és mű-
szaki követelményt kell, 
hogy kielégítsen, ezeket 
több szabvány tartalmaz-
za. Mivel az iparág is új, a 
szabványok egy része még 
alakulóban (országonként 
más), erőteljes fejlődésben 
van, de ez így van más célú 
szabványoknál is.

Az inverter mechanikai kialakítása is sokféle lehet, a teljesen 
zárt, kezelőszerv nélküli, kültérien telepíthető, merülő-vízvé-
dett kiviteltől (IP68) a külön erre a célra szolgáló, védett he-
lyiségbe telepített, kezelőszervekkel rendelkező, internetről 
is vezérelhető kivitelig.

5. Követelmények az inverterekkel szemben

Természetesen az inverterek vizsgálatánál, minősítésénél az 
áramszolgáltatók elvárásai meghatározóak, hiszen az áram-
szolgáltatók saját és a többi fogyasztó érdekeinek, bizton-
ságának, és az áramszolgáltatás biztonságának érdekében 
feltételekhez kötik az inverter hálózatra kapcsolásának en-
gedélyezését. 

Ne feledjük, az inverterek jelentős számban háztartásokban 
működnek, nem szakemberek üzemeltetésében, felügyelet 
nélkül, ezért a biztonsági szempontok meghatározóak.

Ezért célszerű megvizsgálni, hogy van ez idehaza és más 
országokban, illetve milyen irányba fejlődik a szabályozás. 
A szabályozás még korántsem egységes, de fejlődési iránya 
egységes nemzetközi irányba mutat, összhangban a műsza-
ki elvárásokkal, amelyek a következők:

Általános biztonság 1. 
Funkcionális biztonság (az elektronika egyszeres hibái - 2. 
hardware, software – nem eredményezhetnek veszélyes 
működést – kockázat analízis és kezelés)
Áramminőség (Harmonikus torzítás, flicker, teljesítmény-3. 
tényező és más hálózati jellemzők)

Nem kívánt sziget üzem elkerülése4. 
EMC (Elektromágneses zajkibocsátás és zajérzékenység 5. 
– a kibocsátott zajszint kellően alacsony-e, illetve meg-
határozott szintű elektromágneses sugárzás nem okoz-e 
hibás inverter működést)

6. PV Inverter szabványok

A fenti követelményeket három, egymásra hivatkozó nem-
zetközi szabvány és egy negyedik (EMC) szabványcsoport 
fogja át (Magyarországon ezeket használjuk az inverterek 
minősítésére):

1. : A IEC-62109-1;-2 illetve az ezen alapuló IEC-62109-1 
 (alap PV inverter biztonságtechnikai szabvány)
2.: IEC 61727 (hálózati interface jellemzők)
3.: IEC 62116 (Nem kívánt szigetüzem elkerülési képességé-

nek mérését meghatározó szabvány)
4.: EN 61000-6-1 EN 61000-6-3, ill. EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 

(EMC követelmények a teljesítménytől illetve a telepítési kör-
nyezettől függően)

Struktúráját és vizsgálati módszereit tekintve a EN 62109-1 1. 
szabvány hasonlít leginkább az LVD (kisfeszültségű) direk-
tívában az ipari és háztartási elektronikai illetve elektro-
mos eszközöknél ismertekhez. A vizsgálat tárgya az élet és 
vagyonbiztonság védelme, szigetelések, légközök, kúszó_
áram_utak, érintésvédelem, földelési ellenállás, hőtűrés, 
rendellenes működési vizsgálatok - egyszeri meghibásodás 
stb.). Új, hogy megjelenik benne a funkcionális biztonság il-
letve a hardver-szoftver biztonság fogalma, úgy, hogy a szab-
vány meghívja az EN 60730-as szabvány szoftver/hardver 
biztonsággal foglalkozó (Annex H) kiegészítését. Ez választ-
ható megoldásokat követel meg (ezek általában redundáns 
megoldások), melyek védenek a hw és sw részleges hibáival 
szemben. Ez a terület összetettsége miatt önmagában egy 
cikksorozatot érdemel, most nem mélyedünk bele. 

Az IEC 61727 az inverter által előállított áram minőségét 2. 
vizsgálja, felharmonikus tartalomra, teljesítményfaktorra, 
villogásra. Megjelennek az inverterrel szembeni elvárások 
a túl- és alulfeszültség, túl- és alulfrekvencia fellépésekor, 
nem kívánt szigetüzem esetén. Az áramszolgáltató – ért-
hetően - szeretné kontroll alatt tartani a rendszeréhez, 
-sok millió fogyasztó közös rendszeréhez – kapcsolódó 
(nem szakember által üzemben tartott) kiserőművek ál-
lapotát. Ezért elvárás, ha bármely ok miatt megszűnik az 
inverter galvanikus kapcsolata a hálózattal, az definiált 
idő alatt álljon le, ezáltal feszültségmentesítve azt a belső 
hálózatot, amelyet központilag kiszakaszoltak, és a kiér-
kező villanyszerelő feszültségmentesnek gondol… Ha-
sonlóan elvárás az is, hogy a visszakapcsolás után defini-
ált időn belül újra felkapcsolódjon a hálózatra az inverter.  
A mérést itt a speciális generátor igénye teszi nehezen 
kivitelezhetővé, mert alacsony torzítású szinuszos, változ-
tatható, nagy teljesítménnyel terhelhető, változtatható 
feszültség előállítása mellett a generátornak „nyelőnek” 
(4 quadránsos) is kell lennie, amely alkalmas az inverter 
teljes teljesítményének a „befogadására” vagy tovább ve-
zetésére a hálózat felé.

 Az IEC 62116 szabvány az IEC 61727 szabványban leírt – a 3. 
közüzemi hálózatokhoz kapcsolódó inverterek esetében 
nagyon fontos - szigetüzem megelőzési elvárások mérésé-
hez ad mérési utasítást, útmutatót. 



Elektrotechnika  2 0 1 0 / 0 7 - 0 8 1 4

igényét is felveti. Az egyik az inverterek hatásfokának, illet-
ve hatásfokgörbéjének pontos felvétele, hiszen ez nagyobb 
rendszerek megtérülésének vizsgálatánál perdöntő lehet a 
típus kiválasztásnál, a befektetés megtérülési idejére gyako-
rolt jelentős hatásával. A PV inverterrel szembeni követel-
mény, hogy a reggeli kis intenzitású napsütés alacsony ki-
menő feszültséget nagy belső ellenállás mellett szolgáltató 
napelemcsoport maximálisan kivehető teljesítményét, kis 
veszteséggel továbbítsa a szolgáltatói hálózat felé, és te-
gye ezt délben is, mikor a napelemcsoport jóval nagyobb 
feszültséget, jóval kisebb belső ellenállással szolgáltat.

8. Követelmények – szabványosság – értékállóság

A piaci szereplők – legyen az kisfogyasztó, (háztartási) kiserő-
mű tulajdonos, vagy akár ipari befektető – befektetés előtt 
szeretnének megtudni minél többet a választott eszköz mi-
nőségéről, és a szolgáltató is tudni akarja, milyen eszközt en-
ged a hálózatára kapcsolódni.

A követelmények erdejében iránytűként, biztos pontok-
ként szerepelnek a nemzetközi szabványok. A szabvány 
megfelelősége biztonságot ad a gyártónak terméke elad-
hatóságához és a vevőnek befektetése értékállóságához. 
Fejlesztéseinkkel, vizsgálatainkkal, munkánkkal ehhez sze-
retnénk hozzájárulni.
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7. Nem kívánt szigetüzem megelőzési képesség mérése

A szigetüzem megelőzési képességek mérése összetett, spe-
ciális eszközöket igénylő feladat (2. ábra), az inverter szakiro-
dalom kedvenc témája.

Váltakozó áramú meddő és valós terhelés mellett kiegyen-
lített – a hálózat felé I >> nulla energiamérlegű állapotban, 
különböző meddő és valós teljesítmény arányoknál, és kü-
lönböző teljesítményeknél kell az inverter „szakadás érzéke-
lő képességét” vizsgálni, mérni. A váltakozó áramú terhelés 
nagyjóságú, hangolható induktív és kapacitív elemeket 
igényel (4. ábra). Egyidejűleg számos mennyiséget kell le-
olvasni illetve regisztrálni, amely azt jelenti, hogy célszerű a 
mérés félautomatizálása illetve automatizálása, számítógép 
vezérelt mérés-adatgyűjtő rendszer segítségével. Ez azért is 
indokolt, mert 10-12 egy időben mérendő mennyiség mel-
lett 32-47 mérési pontot kell mérni, regisztrálni és az ezekből 
származtatott eredményeket kiszámítani. A 3. ábrán egy „anti 
islanding” helyzetben látjuk egy inverter önleszabályozását.
A mért inverter 4 kW névleges teljesítményű grid-tie rendszerű 
(közüzemű hálózatra csatlakoztatható) példányának lekapcso-
lási oszcillogrammját látjuk (az inverter lekapcsolási ideje kb. 
120 ms). Az eszköz 100 és 500V feszültség között szolgáltató 
napelemtelep fogadására képes, MPPT üzemmódban. 

A fenti szabványokon kívül a PV illetve megújuló ener-
giával kapcsolatos átalakítók témaköre számos más mérés 

2. ábra  Anti islanding teszt

3. ábra  Leállás sziget üzemben

3. ábra  Induktív és kapacitív terhelés
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Bevezetés

A Bláthy Ottó Titusz által 1898-ban szabadalmaztatott indukciós 
wattóra mérőkkel, a mai indukciós villamos fogyasztásmérők (to-
vábbiakban mérők) fékmágneseivel évszázadon keresztül nem 
voltak problémák. (lásd múzeumi mérők fotóit) Ez olyan mérték-
ben igaz, hogy az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) szaklabo-
ratóriumának nem is volt a fékmágnesek légrésébe csúsztatha-
tó indukció mérő szondája. Az OMH metrológusai évtizedeken 
keresztül, évente több százezer, fogyasztóktól leszerelt mérő 
újrahitelesítését végezték el, de egyetlen esetben sem találtak 
lemágnesezett fékmágnesű, a tényleges fogyasztás többszörö-
sét mutató mérőt. Az újrahitelesítéseket megelőző javítások cse-
realkatrész jegyzékében a fékmágnesek nem is szerepeltek. Az 
első, a tényleges fogyasztás többszörösét mutató mérőt 5 évvel 
ezelőtt, a ritkaföldfém alapú erősmágnesek megjelenésével egy 
időben találták meg. Ma már a mérőbefolyásolás gyanújával, 
igazságügyi szakértőknek bemutatott 10 mérőből egy-két olyan 
van, amelyik nem sokat mér, és fékmágnese rendben van.

Az elmúlt 5 évben megtörtént a hazai hálózaton lévő mint-
egy 50 mérőtípusnak a részletes, laboratóriumi erősmágneses 
befolyásolhatósági vizsgálata, és sok tapasztalatot adott az ezres 
nagyságrendben előkerült, erősmágneses hatásnak kitett mérő 
szakértői vizsgálata is. Sokan - még a szakterületen kevésbé jár-
tas szakemberek is – a mai napig nem hiszik, hogy ezekkel az új 
erősmágnesekkel befolyásolni lehet a mérőket, és le lehet mág-
nesezni a fékmágneseiket. Akik elfogadják, azok közül is sokan ál-
lítják, hogy a fékmágneseket tönkretehetik a szélsőséges üzemi és 
természeti körülmények, a hálózati zárlatok és villámcsapások is. 
A cikk, a mérők erősmágneses befolyásolhatóságát mutatja be.

Az erősmágnesek mérőkre gyakorolt hatásai

Az indukciós villamos fogyasztásmérők összetett mérőeszkö-
zök, amelyeknek minden lényeges szerkezeti eleme mágne-
ses jelenségeken alapszik. A mérők fedeleire tett mágnesek 
csak akkor tudják hatékonyan befolyásolni a mérőket, ha az 
üzemi mágneses tereikkel összemérhető tereket képesek rá-
juk szórni. A mérőfedelekről a fékmágnesek és a forgótárcsák 

1,5-2 cm-re közelíthetők meg. A befolyásolásokhoz ma elter-
jedten használt 50x50x25 mm-es neodímium erősmágnesek 
felületeitől ilyen távolságban mért indukció elérheti az 1600-
800 Gs-t, de még 4-6 cm-nél is 300-200 Gs (10000Gs=1T). 

A hálózaton lévő régebbi mérőtípusok fékmágneseinek mi-
nimális üzemi légrésindukciója 2300-2500 Gs, az újabbaké pe-
dig 2800-3600Gs. A feszültségtekercsek légréseiben az 50 Hz-es 
üzemi indukció eff ektív értéke jellemzően 500-600Gs, az áramte-
kercsek légréseiben az áramszinttől függően tipikusan 20-800 Gs 
között változik. Az erősmágnesek akár 1000 Gs permanens induk-
ciót vihetnek a vasmagok légréseibe. Ezért képesek az új típusú 
erősmágnesek a mérőket durván befolyásolni.

A mérők tárcsáinak, a fogyasztók által felvett teljesítmény-
nyel arányos forgási sebessége, a hajtónyomaték és a féke-
zőnyomaték egyensúlyával alakul ki. Számítógépes mo-
dellezés és mérési tapasztalatok alapján, a fent bemutatott 
erősmágnessel elérhető fékezőnyomaték többlet hatására 
8-10%-al kevesebbet mérnek a mérők. Az erősmágnesek 
előmágnesezik a hajtórendszerek feszültség és áramági vas-
magjait is, ezért az 50 Hz-es üzemi gerjesztések a vasmagok 
telítési szakaszára csúsznak, aminek következtében a hajtó-
nyomatékot meghatározó kisebb áram és feszültség fl uxusok 
jutnak a forgótárcsára, így csökkentve a hajtónyomatékot. 
Laboratóriumi mérések és elméleti számítások igazolják, hogy 
ezzel további 25-30%-al kevesebbet mérnek a mérők. Az ép 
fékmágnesű mérőiket erősmágnessel tudatosan befolyásoló fo-
gyasztók a kettő összegével megegyező, átlagosan 35-40%-os, 
de van olyan terhelési szakasz, ahol 60-70%-os „nyereséget” tud-
nak elérni (lásd hibagörbék diagramját).

Az erősmágnesek csak a fékmágnesekben hagynak ma-
radandó nyomokat - lemágnesezik azokat -, a fedélről tör-
ténő elvételüket követően egyéb hatásaik megszűnnek. A 
szakértői vizsgálatokon előkerültek olyan mérők, amelyek 
fékmágnesei légrésindukciója 100Gs környékén van, és a 
tényleges fogyasztásnak a 15-szörösét mérik. Tipikusan a 
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A cikk bemutatja, hogy a ritkaföldfém alapú erősmágnesek 
miért, és hogyan tudják befolyásolni az indukciós villamos fo-
gyasztásmérőket. Bizonyítja, hogy a mérők fékmágneseiben 
a szélsőséges hálózati és természeti jelenségek, rövidzárlatok 
és villámcsapások nem tesznek kárt. A fékmágnesek, a mé-
rőket ért erősmágneses hatásnak az indikátorai, mágneses 
erővesztésük a befolyásolás hitelt érdemlő bizonyítéka.

This paper describes why and how rare earth metal based 
permanent magnets can in� uence induction electricity meters. 
It is shown that extreme events in the electricity grid and 
nature, short circuits and lightings cannot damage the brake 
magnets of the meters. Changes in the brake magnets indicate 
external in� uences by magnets: a loss of their magnetic force 
should be considered a de� nitive evidence of tampering.

1. ábra   Muzeális mérők: pontos mérés=ép fékmágnes

Fékmágnes: 
1495Gs

a.)

a.)

b.)

b.)

Fékmágnes:
Baloldali: 1352 Gs
Jobboldali: 1349 Gs
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Az AlNiCo fékmágnesekhez viszonyítva több nagyságrenddel 
nagyobb térfogatú, több mint egy nagyságrenddel nagyobb 
coercitív erejű, öt-hatszor nagyobb maximális energia szorzatú 
erősmágnesek terei már a mérőfedélre történő első felcsapó-
dásnál megkezdhetik a mágneses momentumok rendezettsé-
gének megbontását, a lemágnesezést.

A korábban gyártott mérők fékmágneseit előírt értékhatár-
ok közé felmágnesezték, a mérőkbe szerelték, és a forgótárcsa 
feletti mechanikus elmozgatásukkal beszabályozták a meg-
felelő fékezőnyomatékot. A ma gyártott mérők fékmágneseit 
telítésig (szaturációs pontig) felmágnesezik, ezt követően a 
mérőkbe szerelik, speciális mérőpadon megmérik a mérők 
hibáját, ahol ebből számítógép számítja ki, hogy a berende-
zéssel egybeépített mágnesező berendezésnek milyen nagy 
visszamágnesező áramimpulzust kell a fékmágnesre adni, 
hogy a mérő hibagörbéje a nulla tengelyre illeszkedjen. Ma 
már olyan mértékbe kézben tudják tartani a fékmágneseket, 
hogy a gyártásközi tűrésekből összeadódó hibákat velük 
korrigálják. Ez a magyarázata annak, hogy az egyes mérőtí-
pusokra csak azt a minimális légrés indukciót lehet megadni, 
amely mellett a hibáik még beszabályozhatók

A mérők termékszabványai előírják, hogy saját hálózatból 
– a mérő környezetében lévő vezetékekben folyó 50Hz-es 
áramok mágneses tereiből – eredő 0,5mT-ás (5Gs-os) terek, 
számottevő mértékben nem befolyásolhatják a mérőket. Ezt 
sokan tévesen úgy értelmezik, hogy a mérők mágnesesen 
nem befolyásolhatók. Ezzel szemben, itt 2-3 nagyságrend-
del nagyobb, olyan stacionárius terekkel kell szembenézni, 
amelyek a szabványok elkészítésénél és a mai hálózaton lévő 
mérők gyártásánál a fogyasztók részéről még nem voltak el-
érhetők. Az indukciós mérők az erősmágneses befolyásolás-
tól legjobban akkor védettek, ha a befolyásoláshoz szükséges 
kritikus távolságnál jobban nem közelíthetők meg.

Az erősmágneses befolyásolás ellenérvei

A fékmágnesek lemágneseződését gyakran zárlati áramok-
kal, villámcsapásokkal, valamint hő- és mechanikai hatások-
kal próbálják indokolni.

Zárlatok szempontjából azt kell megvizsgálni, hogy a 
zárlati áramok által létrehozott mágneses térerő eléri-e a 
fékmágnesek átmágnesezéséhez szükséges kritikus értéket. A 
csatlakozó hálózatok reálisan elképzelhető legnagyobb zárlati 
teljesítményéből, és a mérők mögötti zárlati áramkörök leg-
kisebb impedanciájából kiszámolt, mérőkre jutó legnagyobb 
zárlati áramok csúcsértékei sem nagyobbak – számításba véve 
a mérőket védő gyorskioldású kismegszakítók „áramlevágá-
sát” is – 500-600A-nél, és 3-5 ms-nál rövidebb idők alatt lefut-
nak. Ezt laboratóriumi kísérletek is igazolják. Ezzel szemben, a 
fékmágnesek felmágnesezését kondenzátor telepek kisütésé-
vel létrehozott, 30-70kA-es csúcsértékű, 1,2-1,5 ms szélességű 
áramimpulzusoknak mintegy 5000kA/m-es mágneses térere-
jével végzik el. Ilyenkor a fékmágnesek az impulzusvezeték 
zárt hurkában, a fő fluxusban vannak elhelyezve. Ehhez képest 
kizárható, hogy a mérők áramtekercsein áthaladó nagyság-
rendekkel kisebb zárlati áramok, átmágnesezéshez szükséges 
mértékű mágneses teret szórjanak a tőlük több cm távolság-
ban lévő fékmágnesekre.

A termékszabványok a mérők maximális áramai ötvensze-
resének megfelelő csúcsértékű áramimpulzusokkal történő 
ellenőrző vizsgálatokat írnak elő. A hálózaton lévő, zömében 
40- 60A-es maximális áramú mérőknél ez 2000-3000A-es rövid 
idejű igénybevételnek felel meg. Ezért a sikeres típusvizsgálatot 
követően, hitelesítési engedéllyel fogyasztókhoz kerülő elszá-
molási mérőkben, a rövidzárlatok nem hagyhatnak károsodást.

tényleges fogyasztás 2-5-szörösét mérő, 1000-2000 Gs légrés 
indukciójú mérők kerülnek felderítésre. Amikor egy ilyen mé-
rőnek a fedelére visszateszik az erősmágnest, akkor is csak az 
előzőekben bemutatott mértékű negatív befolyásolásra ké-
pes, ezért véglegesen sokat mér a mérő. Ilyenkor fordulnak a 
fogyasztók panasszal a szolgáltatókhoz.

A fedelekre tett erősmágnesek szórt terei hatnak a mérők 
szabályozó szerveire is. A feszültségtekercsek vasmagjainak 
légréseiben elhelyezett, indulási feltételeket befolyásoló 
lágyvasas kisterhelés-szabályozókra; az áramtekercsek vas-
magjainak légrésében lévő lágyvasas mágneses kompenzáló 
söntökre, a mérők belső szögére; a fékzászlók mágneses kör-
nyezetére, a forgórészek mágneses csapágyaira, stb. A hiba-
görbék a fékezőnyomaték-vesztés hatására pozitív irányba 
eltolódnak, a szabályozó szervek befolyásolásával pedig szét-
esnek. Nagy áramszinteken a mérők hibagörbéje erőteljesen 
visszahajlik, azért, mert a forgórész megnövekedett fordulata 
miatt, a mozgási indukció hatására az áram fluxusából jelen-
tős mértékű fékezőnyomaték többlet jön létre, és a forgórész 
légellenállása is megnövekszik. A bemutatott mágnesezett 
hibagörbék felvételénél az erősmágnes a fedél oldalán, a for-
gótárcsa magasságába volt feltéve. Ettől eltérő felhelyezések 
teljesen más jellegű hibagörbéket eredményeznek; kisebb, 
közepes terheléseken a mérők forgását is lefoghatják.

A közelmúltban megjelent még nagyobb térfogatú 
erősmágneseknek még durvábbak a hatásai: a tönkretett 
fékmágnesű mérők hibáit is képesek negatív tartományba vinni, 
lefogják a forgásukat. Ilyenkor a nagymértékben túlterhelt vas-
magok miatt a mérők önfogyasztása megnő, túlmelegednek, erő-
teljesen zúgnak, rezonálnak, ezért gyorsabban tönkremehetnek.

Az erősmágnesek összetett hatást fejtenek ki a mérőkre a 
mérő típusától függően aszerint, hogy a mérő fedelére milyen 
erősségű mágnest hányszor, hová, milyen módon helyeznek fel, 
hogyan mozgatják rajta, stb. A laikus fogyasztók gyorsan tönk-
reteszik a fékmágneseket úgy, hogy még átmeneti visszaesést 
sem észlelnek a fogyasztásukban. A szakismeretekkel rendelke-
ző, mérőtípusok felépítését ismerő - vagy „használati utasítással” 
ellátott - manipuláló fogyasztók azonban, súlyos károkat okoz-
nak a szolgáltatóknak. Mégsem érdemes nekik erősmágneses 
befolyásolással kísérletezni, mert a hatékony befolyásolásra 
alkalmas erősségű mágnesek károsíthatják a fékmágneseket. 

2. ábra  Mágnesezett egyfázisú mérő hibagörbéi hatásos terhelésen



Laboratóriumi vizsgálatok is igazolják, hogy a hálózaton reá-
lisan megjelenő zárlati áramoknál jóval nagyobb zárlati terhelé-
sek sem hagynak maradandó nyomot a fékmágnesekben. A há-
lózatról leszerelt, sokat használt, sok zárlatot megért, legöregebb 
mérő- és kismegszakító típusokból összeállított kapcsolásokon, 
szélsőséges feltételek között létrehozott sorozatos zárlatokat kö-
vetően is sértetlenek maradtak a mérők fékmágnesei.

A villámok jellemzően 0,05 ms alatt kisülő, 50kA-nél nem 
nagyobb áramai csak 1-2C-nyi töltést hordoznak. Ilyen áram-
impulzusok (elhanyagolható átmérőjű vezetékkel számolva), 
gyakorlatilag csak az 1-2 mm-es átmérőjű vezetékek belsejében 
képesek létrehozni az átmágnesezéshez szükséges 5000 kA/m-
es térerőt, ezért a távolabbi fékmágnesekre kizárt a hatásuk. 

A hazai hálózaton gyakori, régebbi mérőtípusok fénykép-
felvételei mutatják be, hogy még a közvetlen villámsújtott, 
vagy zárlatvédelem nélkül maradt össze olvadt, szénné égett 
mérőkből kivésett fékmágnesek is sértetlenek maradnak. 
Ezek a felvételek azt is igazolják, hogy a hálózaton előforduló 
szélsőséges hőhatások sem károsítják a fékmágneseket.

A mérőbe, vagy közvetlen közelébe csapódó MV-os feszült-
ségű villám égési sérüléseket hagy, és működésképtelenné 
teszi a mérőt. Tapasztalatok és laboratóriumi kísérletek iga-
zolják, hogy 12kV-nál nagyobb lökőfeszültség hatására a mé-
rők feszültségtekercsei megszakadnak, nem mérik a fogyasz-
tást. Ezzel szemben, a lemágnesezett fékmágnesű mérőkön 
villámcsapást igazoló sérülések nincsenek, a feszültségteker-
csek épek és éppenséggel sokat mérnek.

Rövidzárlatok és villámcsapások az erősmágnesek megjele-
nése előtt is voltak, de a tényleges fogyasztás többszörösét mérő 
fogyasztásmérők nem. Az elszámolási mérők műszaki állapotá-
nak a felmérésére, a hálózatról leszerelt közel 10 000 db mérő 
vizsgálatára került sor 1983-ban az OMH közreműködésével. A 
kiértékelésnél összesen 2 db olyan mérőt találtak, amelynek mé-
rési hibája elérte a +10,0%-ot. A tényleges fogyasztás többszörö-
sét mérőt egyet sem találtak.

Az AlNiCo fékmágneseket porkohászati úton gyártják, ezért 
ridegek és könnyen törnek. Kísérletek igazolják, hogy még a 
kalapáccsal összetört darabok is megtartják a mágneses ké-
pességüket. A termékszabványok ejtés- és rázáspróbákat írnak 
elő a mérőkre, leejtésnél és szállításnál nem károsodhatnak.

Az erősmágnesek hatását többek között az Óbudai Egye-
tem Villamosenergetikai Intézete és a Miskolci Egyetem 
Elektrotechnikai-Elektronikai tanszéke is vizsgálta. Betekintést 
kaphattam az ott mért eredményekre, amelyek teljes mérték-
ben egybeestek az általam végzett vizsgálatokkal.

Összefoglalva
Erősmágnesekkel az indukciós villamos fogyasztásmérők 
minden típusa befolyásolható. A speciális ismeretekkel 
rendelkező manipuláló fogyasztók súlyos károkat okoz-
nak vele az áramszolgáltatóknak, de a laikusok gyorsan 
tönkreteszik a mérőiket, fogyasztásukban még átme-
neti visszaesés sem jelentkezik. A mérők hatékony be-
folyásolására alkalmas erősségű mágnesek károsítják a 
fékmágneseket. A fékmágnesek az erősmágnesek jelen-
létének indikátorai, mágneses erővesztésük a mérőt ért 
erősmágneses hatást hitelt érdemlően bizonyítja, de nem 
minden mágnesesen befolyásolt mérő fékmágnese ment 
tönkre. A fékmágnesekben sem a szélsőséges hálózati és 
természeti körülmények, sem egyéb használati eszközök 
mágneses terei nem hagynak maradandó nyomokat.
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3. ábra  

típusa DE4, Bmin=2500Gs típusa DH4, Bmin=2800Gs

Kerüljük a került!
Ez a szó a manapság sok olyan szövegbe is betolakodik, ahol 
semmiféle kerülésről, elkerülésről, megkerülésről nincs szó. 
Igazában véve nem is jelent semmit, csak valamilyen segédigét 
pótló szerepben tetszeleg. Álljon itt egy sor példa, amelyekből 
láthatjuk, hogy mennyire fölösleges és mennyivel egyszerűb-
ben is ki lehet fejezni nélküle ugyanazt a mondanivalót.

helytelenül: A terv megvalósításra került.
helyesen: A terv megvalósult.
helytelenül: Az anyag felhasználásra került.
helyesen: Az anyagot felhasználták.
helytelenül: Mi kerül előadásra?
helyesen: Mit adnak elő?

helytelenül: A jelölt megválasztásra került.
helyesen: A jelöltet megválasztották.

Mindig kerüljük-e a került? Az előbbi példákhoz hasonló sze-
repben természetesen igen, mert nincs rá szükség! Ha azon-
ban azt fejezi ki, amit jelent, akkor nem kell kerülnünk, amint 
éppen ebben a mondatban is elkerülhetetlen a használata. 
Szükség van rá átvitt értelemben is. A jelölt, pl. felkerülhet a je-
lölőlistára, amikor ő kerül sorra. Kerülhet olyan készülék, amely 
haszontalanul sokat fogyaszt, pedig az energia sokba kerül. 
Kerülni szoktuk az álló autót, a járatlan utat, a sűrű bozótot, a 
veszélyt, a betegséget, a fertőzést, kerülnünk kell az értelmet-
len beszédet és a fölösleges töltelékszavakat, de ne kerüljük a 
reménytelennek tűnő küzdelmet nyelvünk tisztaságáért akkor 
sem, ha sok fáradságunkba kerül.

Dr. Horváth Tibor
gyémánt okleveles villamos mérnök

NyElVműVElés

Dr. Szunyogh István
igazságügyi szakértő,
mérésügyi vezető főtanácsos
szunyoghistvan@t-online.hu

Lektorok: Zmák Mihály ipari tervezési igazgató, GANZ Mérőgyár; 
 Dr Morva György a műszaki tudományok kandidátusa, Óbudai Egyetem
 Härtlein Károly tanszéki mérnök, BME Fizikai Intézet



MEE JOGSZABÁLYFIGYELŐ
A szakképzettséggel kapcsolatos 

új jogszabályok
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SZAKMAI ELŐÍRÁSOK
Szakmai elôírásokSZAKMAI ELSzakmai elôírásokSZAKMAI ELSzakmai elôírásokÔSzakmai elôírásokÔSzakmai elôírásokÍRÁSOKSzakmai elôírásokÍRÁSOKSzakmai elôírásokSZAKMAI ELŐÍRÁSOK

A berendezések vizsgálati kötelezettségét, a felülvizsgá-
latokat végzők személyi és képzettségi követelményeit jog-
szabályok írják elő, a felülvizsgálatok műszaki tartalmát pedig 
szabványkövetelmények határozzák meg.  

2. Mindhárom felülvizsgálat végzéséhez szükséges alap szak-
mai előképzettség: villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfo-
kú erősáramú végzettség.

Az érintésvédelem szerelői ellenőrzéséhez, (amely mérés 
nélküli szemrevételezéses ellenőrzésből a védővezetők, illet-
ve egyenpotenciálra hozó vezetők folytonosságának ellenőr-
zéséből és az áram-védőkapcsolók működtetési próbájából 
áll), elegendő ez az alapképzettség.                                     

A szabványossági felülvizsgálatok elvégzéséhez – amely 
mindig tartalmazza a szemrevételezéses szerelői ellenőrzé-
seket, valamint a villamos méréseket, azok kiértékelését és 
a minősítést – azonban minden esetben további kiegészítő 
szakképesítések megszerzése szükséges, amelyet a követke-
ző jogszabályok írnak elő:

► 21/2010.(V.14.) NFGM rendelet: Az egyes ipari és kereske-
delmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről. 

A rendelet 1. § (1) bekezdése kimondja: A rendelet mellékle-
tében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt ké-
pesítéssel, szaktanfolyami képzettség birtokában végezhetők.  

A rendelet mellékletének 5. és 10. fejezetéből idézünk az 1. 
táblázatunkban. 

Megjegyzések
- 2010. május 16. előtt az 5/1997. (III.5.) IKIM rendelet volt e 

témakör hatályos jogszabálya.
- a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet határozza meg részle-

tesen a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tar-
tozó szakképesítések – így a villanyszerelő szakképesítés és 
a ráépülő kiegészítő felülvizsgáló képesítések – szakmai és 
vizsgakövetelményeit.                                    

- az OTSZ, azaz a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat 3. rész I. fejezetének 1.4. 

1. Bármely létesítmény villamos berendezését háromféle 
szempontból kell felülvizsgálni:
- az áramütés elleni védelem (érintésvédelem) felülvizsgálata,
- az erősáramú berendezések szabványos állapotának (tűz-

védelmi jellegű) felülvizsgálata,
- a villámvédelmi berendezések felülvizsgálata.

Továbbá, a felülvizsgálatok jellege szerint lehet:   
- első felülvizsgálat:  új létesítmények, berendezések üzemel-

tetésének megkezdését megelőző, vagy a berendezés bő-
vítése, átalakítása és javítása utáni felülvizsgálat,   

- rendszeresen ismétlődő, időszakos felülvizsgálat: üzemelő 
berendezések üzem közbeni állapotának (elhasználódá-
sának, „kopásának”) ellenőrzésére szolgáló felülvizsgálat.

A MEE titkárságához a következő kérdést intézték: „Milyen regisztrációs 
számmal vagy OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal kell 
rendelkeznie annak a vállalkozónak, aki egy 9 lakásos társasház teljes körű 
érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatát elvállalja. Hány évenként kell 
(esetleg kötelezően) megújítani az ismereteket, illetve a bizonyítványt?” 
A kérdés jó időben érkezett, ugyanis a közelmúltban új rendeletekkel 
ismét kiadták az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) és a szakképesítések 
jegyzékét. A válaszban röviden ismertetjük a kiadott rendeletek villamos 
szakembereket, illetve a felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket végző 
kollégákat érintő részeit. 

A) Tevékenység B) Választható szak-
képesítések az Országos 
képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az 
egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges  
képesítésekről  szóló 5/1997.(III.5.)IKIM r. 
mellékletében előírt szakképesítés

5. MŰSZAKI BIZTONSÁG

 5. Sújtólég- és robbanásbiztos 
villamos berendezések kezelése

Robbanásbiztos  berendezés 
kezelője

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos 
berendezés kezelő

10. VILLAMOSENERGIA IPAR

5 .                        Lakó- és kommunális  
épületek, ipari létesítmények 
érintésvédelmi vizsgálata

Érintésvédelmi, erős- áramú 
berendezés szabványossági  
felülvizsgáló

Érintésvédelmi  szabványossági  felülvizsgáló                                         
(Megjegyzés: A Magyar Közlönyben 
kiadott szövegben e helyen tévedésből a 
„Villámvédelem felülvizsgálója” szerepel!)

6. Erősáramú berendezések 
felülvizsgálata, minősítő 
nyilatkozat megtétele

Erősáramú berendezések 
időszakos felülvizsgálója

Erősáramú berendezések időszakos 
felülvizsgálója

7. Lakó- és kommunális  épületek, 
ipari létesítmények villámvédelmi 
berendezéseinek felülvizsgálata

Villámvédelmi felülvizsgáló Villámvédelem felülvizsgálója

1. táblázat 
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pontja is előírja, hogy az erősáramú berendezések felülvizs-
gálatát erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója 
szakképesítésű személy végezheti. Ezen kívül: az „A” és a „B” 
tűzveszélyességű osztályba sorolt helyiségek és szabadte-
rek (robbanásveszélyes térségek) vizsgálatához a sújtólég- 
és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelői szakképesí-
tés is szükséges. (Nem jellemző, de előfordulhat, hogy egy 
társasházban munkahelynek minősülő, vagy robbanásve-
szélyes térségek is vannak!)

► 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet: Az Országos Képzési 
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről. 

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a 2010. évi Országos 
Képzési Jegyzéket (OKJ). Ebben a témakörünkkel kapcsolat-
ban a 2. táblázatban foglaltak találhatók:

3. Az első ellenőrzés valamint az időszakos ellenőrzés kereté-
ben végzett mind a három féle szabványossági felülvizsgá-
lat vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan 
személy végezheti, aki az itt idézett rendeletek szerinti külön 
szakképesítéssel rendelkezik. 

A társasházak jelenleg – néhány kivételtől eltekintve – érin-
tésvédelmi szempontból általában a napjainkban még ha-
tályos KLÉSZ hatálya alá tartoznak. (KLÉSZ: 8/1981. (XII. 27.) 
IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédel-
mi Szabályzatáról. A rendelet 28. §-a írja elő az érintésvéde-
lem első ellenőrzésén túlmenően időszakos ellenőrzésként 
a 6 évenkénti ún. „szerelői ellenőrzését” is, amelyet legalább 
villanyszerelő szakképzettségű személynek kell végeznie. 
(Ehhez tehát nem kell semmi további külön szakképesítés!) 

4. „Milyen regisztrációs számmal vagy OKJ szakmai végzettsé-
get tanúsító bizonyítvánnyal kell rendelkeznie” a felülvizsgála-
tokat végző vállalkozónak? 

A felülvizsgálatokat végző személynek/vállalkozónak 
az előzőekben felsorolt szakképesítéseket igazoló oklevéllel, 
vizsgabizonyítvánnyal kell rendelkeznie.  Régebben gyakor-
latilag csak egy szervezet, az egykori „Állami Energetikai és 
Energiabiztonságtechnikai Hivatal” szervezte a tanfolyamo-
kat, végezte a vizsgáztatásokat és állította ki az okleveleket, 
amelyekről nyilvántartást is vezetett. A rendszerváltozás utá-
ni években itt is változás következett be: több oktatási intéz-
mény végzi a felülvizsgálók kiképzését és vizsgáztatását. Köz-

ponti nyilvántartás, „regisztrációs szám” nincs, minden intéz-
mény saját maga tartja nyilván a kiadott bizonyítványokat.

Jelenleg e témában hatályos jogszabály: 9/2008. (VI. 28.) SZMM 
rendelet, amelynek címe: a szociális és munkaügyi miniszter ha-
táskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szak-
mai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről. A rendelet 
3. számú melléklete sorolja fel azokat az oktatási intézménye-
ket, amelyek 2012. június 30-ig vannak feljogosítva iskolarend-
szeren kívüli szakmai oktatás, illetve vizsga szervezésére.

Az említett rendeletben az érintésvédelmi, az erősáramú be-
rendezések, és a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálók 
szakmai képzésére, illetve vizsgáztatására és oklevél kiadására 
mintegy 18 intézmény van feljogosítva, köztük a Magyar Elektro-
technikai Egyesület.  Az eredményes vizsgát tanúsító oklevélnek 
egyéni azonosító számmal kell rendelkeznie, tartalmaznia kell a 
kiállító intézmény megnevezését, a vizsgázó személyi adatait, a 

szakképzettség egyértelmű megnevezését és a vizsga eredmé-
nyes letételét kell igazolnia a felhatalmazott vizsgáztatók vagy 
intézményvezetők aláírásával és pecsétjével. Ezen kívül, az OKJ 
1993-as bevezetése óta a vizsgabizonyítványokban mindig 
feltüntetik az adott képzésre vonatkozó érvényes OKJ-számot 
is.  Minden oktatási intézmény felel az általa kiállított oklevelek 
helyességéért, valódiságáért. Kétség esetén az oklevelet kiállí-
tó intézményt kell megkeresni az oklevél azonosítására. 

5.  A vizsgabizonyítványok érvényessége. Az oklevelek érvényes-
ségét mindig a bennük feltüntetett időtartam határozza meg.  
Régebben ez 5 év, majd később 10 év volt, de érintésvédelmi 
bizonyítványokba nem írtak lejárati időt. A lejárati határidő nél-
küli bizonyítványokat (vagy esetleg: „Érvényes a visszavonásig” 
szöveggel megjelölteket) érvényesnek kell tekinteni!

A lejárt határidejű oklevelek érvényüket vesztik, a tulajdono-
suk nem tekinthetők ilyen értelemben szakképzettnek, nekik 
újból kell vizsgázni, ezáltal új érvényes oklevelet kell szerezni!

A 21/2010. (V. 14.) NFGM r. rendelkezései nem érintik 
a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő 
jogszabályok alapján elismert képesítések, illetve a meg-
szerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényes-
ségét, vagy további alkalmazhatóságát (2. §). Ugyanígy a 
133/2010. (IV.22.) Korm. r. 8. § (1) bekezdése is kimondja, 
hogy a rendelet nem érinti a rendelet hatálybalépését meg-
előzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését kö-
vető szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét. 

2. táblázat 

Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika

Sorszám Azonosító szám Szakképesítés, illetve szakképesítés- ráépülés megnevezése FEOR szám

556/165 33 522 04 1000                                                                                               Villanyszerelő
Maximális képzési idő: 2 év, 2000 óra.

7624

557/165 33 522 04 0001 33 01                                                                                               Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló                                                 
Maximális képzési idő:   300 óra     

3154

558/165 33 522 04 0001 33 02                                                                                               Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Maximális képzési idő:   500 óra            

3154

561/165 33 522 04 0001 33 05                                                                                               Robbanásbiztos berendezés kezelője
Maximális képzési idő:   300 óra                    

7624

566/165 33 522 04 0001 33 10                                                                                               Villámvédelmi felülvizsgáló
Maximális képzési idő:   300 óra                                     

3154

A felsorolt szakképesítésekért felelős miniszter: a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter. 
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B. A felülvizsgálatok műszaki tartalmát meghatározó szabvá-
nyok: (létesítés, érintésvédelem, villámvédelem)
- MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozat: Kisfeszültségű villamos 

berendezések. A sorozat létesítéssel foglalkozó közel 40 
szabványa. Benne kiemelten:

 MSZ HD 60364-4-41:200 – Áramütés elleni védelem
 MSZ HD 60364-6:2007 – Ellenőrzés 
- MSZ EN 60079 sorozat: Robbanóképes gázközegek
- MSZ EN 61140 Az áramütés elleni védelem.
  A villamos berendezésekre és a 
  villamos szerkezetekre vonatkozó
  közös szempontok
- MSZ 1585:2009   Villamos berendezések 
  üzemeltetése
- MSZ 4851 sorozat:  Érintésvédelmi  vizsgálati 
  módszerek
- MSZ 4852:1977  Villamos berendezések 
  szigetelési ellenállásának 
  mérése
- MSZ 10900:2009 Kisfeszültségű villamos 
  berendezések időszakos 
  (tűzvédelmi) ellenőrzése
- MSZ EN 50164 sorozat: Villámvédelmi berendezés elemei
- MSZ EN 61340 sorozat: Elektrosztatika
- MSZ EN 62305 sorozat: Villámvédelem
- MSZ 16040 sorozat: Sztatikus feltöltődések

C. Korábbi kivitelezések idején érvényben volt léte-
sítési, érintésvédelmi és villámvédelmi szabványok:
- MSZ 172-1:1986 Érintésvédelmi szabályzat. Kis-

feszültségű erősáramú villamos berendezések
- MSZ 1600 sorozat: Létesítési biztonsági szabályzat 

1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú 
villamos berendezések számára

- MSZ 274 sorozat: Villámvédelem  

D. Megjegyzés                                                                                                                                      
▪ A jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtása a 

jogszabály hatályában meghatározott időben, tér-
ben és személyek vonatkozásában mindenesetben 
kötelező hatályú, a végrehajtást  kijelölt hatóság el-
lenőrizheti, a nem teljesítést szankcionálhatja. 

▪ Az 1995 évi XXVIII. törvény 6.§-a értelmében a 
szabványok alkalmazása önkéntes! A szabványok 
műszaki előírásaitól el lehet térni, (pl. lehet a 
szabványtól eltérő más megoldást alkalmazni) 
de a szabványokban a meghatározott bizton-
sági szintet mindig teljesíteni kell (a szabvány-
tól való eltérés esetén is). Szükség esetén ezt a 
szabványtól eltérő alkalmazáskor ezt igazolni 
kell, és ezért a teljes felelősséget viselni kell.

E. A korábbi években kiadott vizsgabizonyítványo-
kon szereplő OKJ-számokat, valamint a szakmai köve-
telménymodul azonosítóját és megnevezését tájékoz-
tatásul a 3.táblázatban foglaltuk össze.

6. Tájékoztatás
A. A vizsgálati kötelezettséget előíró jelenleg hatályos 
       jogszabályok: 
-  191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezé-

si tevékenységről [módosította: 182/2010.(V.14.) Korm. r.]. 
 A rendelet 33. §-a írja elő a villamos berendezések első fe-

lülvizsgálatát.
-  9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabály-

zat (OTSZ) kiadásáról. A rendelet 5. rész II. fejezet 17. és 18. 
pontja írja elő a létesítmények villamos berendezésének, illetve 
a villámvédelmi berendezésének szabványos állapotának tűz-
védelmi szempontból való rendszeres felülvizsgálatát a tűzve-
szélyességi osztályba sorolástól függően 3-6-9 évenként.

- 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és hasz-
nálatuk biztonsági és egészségi követelményeinek mini-
mális szintjéről. A rendelet módosítása szerinti 5/A. §-a írja 
elő az érintésvédelem első és időszakos ismétlődő szabvá-
nyossági felülvizsgálatát általában 3 évenként.

-   8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépüle-
tek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ). A rendelet hatálya 
alá tartozó létesítményekre vonatkozik a 28. §, amely előírja 
az érintésvédelem első ellenőrzését követően időszakos el-
lenőrzésként a 6 évenkénti „szerelői ellenőrzését” is. A 26. § (4) 
bekezdése szerint az ilyen épületekben lévő munkahelyek fo-
gyasztói vezetékhálózatán az érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálatot a (munkahely) Munkavédelmi Szabályzat(á)
ban előírt gyakorisággal kell végezni. (Javasolt: 3 évenként.)

Szakképesítés Kiadott OKJ-számok

1. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló                                                 
*Összevontan az erősáramú berendezések 
szabványossági felülvizsgálóval                           

OKJ 07 93152 07 90 04
OKJ 34 5222 02
OKJ 33 522 04 0001 33 01 
OKJ 33 522 04 0001 33 02* 
OKJ 33 522 04 0001 33 06 

- Jelenleg érvényes, 557/165. sorszám alatt: OKJ 33 522 04 0001 33 01

A 15/2008.(VIII.13.) SZMM r. szerinti szakmai követelménymodul azonosítója: 0941-06                                                                                                
megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

2. Erősáramú berendezések felülvizsgálója                                                                    
(tűzvédelmi jellegű, szabványossági felülvizsgálatok)
* Összevontan az érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálóval                                                                                          

OKJ 07 93152 07 90 05
OKJ 34 5222 03
OKJ 33 522 04 0001 33 02*
OKJ 33 522 04 0001 33 07 

- Jelenleg érvényes, 558/165. sorszám alatt: OKJ 33 522 04 0001 33 02

A 15/2008.(VIII.13.) SZMM r. szerinti szakmai követelménymodul azonosítója: 2711-06                                                                                              
megnevezése: Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata

3. Villámvédelmi felülvizsgáló                            
                                                                                                   

OKJ 07 93152 07 90 15
OKJ 34 5222 13
OKJ 33 522 04 0001 33 04 

- Jelenleg érvényes, 566/165. sorszám alatt:             OKJ 33 522 04 0001 33 10

A 15/2008.(VIII.13.) SZMM r. szerinti szakmai követelménymodul azonosítója: 0901-06                                                                                               
megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata

4. Robbanásbiztos berendezés kezelője  OKJ 07 98219 04 31 04
OKJ 34 0 5251 01                         

- Jelenleg érvényes, 561/165. sorszám alatt: OKJ 33 522 04 0001 33 05

A 15/2008.(VIII.13.) SZMM r. szerinti szakmai követelménymodul azonosítója: 1517-06                                                                                        
megnevezése: Robbanásbiztos berendezés kezelése

3. táblázat 

Arató Csaba
okl. villamos üzemmérnök, a MEE tagja
csaba.arato@tracon.hu
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Ezt követően a Munkabizottság áttért az ülés napi-
rendjén szereplő műszaki kérdések tárgyalására.

1.  Egy áruház tetejére felszerelt napelemes táp-
forrás névleges feszültsége a földeletlen rend-
szerű egyenáramú oldalon 600 V. Mivel magát 
a tápforrást – ugyanúgy mint egy akkumulá-
tortelepet – természeténél fogva nem lehet 
feszültségmentesíteni, az üzembe helyezési el-
járás során az egyik hatóság azt kérte, hogy azt 
egyenáramú kontaktorokkal válasszák öt részre, 

hogy így az egyes részek a szétbontás után törpefeszültségű-
nek legyenek minősíthetők, s rajtuk az MSZ 1585 szerint bármi-
lyen munka feszültség alatt is legyen elvégezhető. 

A napelemes (a nemzetközi szabványokban az angol 
„photovoltaic” szó rövidítéseként „PV”-vel jelölt) berende-
zések követelményeit az MSZ HD 60364-7-712:2006 szab-
vány tartalmazza. Ez a szabvány a közvetlen érintés elleni 
védelem („alapvédelem”) megoldására nem tartalmaz az 
általános szabályokhoz képest többlet (vagy attól eltérő) 
követelményeket, így ez az általános berendezésekre vo-
natkozó MSZ HD 60364-4-41:2006  4.112 szakaszának (il-
letve az e szakasz által hivatkozott „A”, „B” vagy „C” mellék-
letének) megoldásai bármelyikével oldható meg. Általában 
a véletlen érintést megakadályozó elhelyezést alkalmazzák. 
A szabvány 712.41. szakasza külön is kimondja, hogy „a PV-
szerkezeteket az egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak 
kell tekinteni, még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a 
váltakozóáramú oldalról.”  A rendszer 120 V-os részekre bon-
tása nem szabványkövetelmény, nem is szokásos, nehezen 
lenne megoldható, így a Munkabizottság állásfoglalásában 
ezt nem is javasolja. 

2. Fürdőszoba. Szikora Ferenc tagtársunk felvetette, hogy az 
MSZ HD 60364-7-701:2007 szabvány 701.415.2. szakasza kö-
vetelménye nem egyértelmű. E szerint: „Fürdőkádat és/vagy 
zuhanyt tartalmazó helyiségen belül a 415.2 szakasz szerinti 
helyi, kiegészítő egyenpotenciálú összekötést kell létrehozni 
a testek és a hozzáférhető idegen vezetőképes részek védő-
vezetőhöz való csatlakoztatásával. Megengedett kiegészítő 
egyenpotenciálú összekötést létrehozni a fürdőkádat vagy 

zuhanyt tartalmazó helyiségen kívül vagy belül, lehetőleg 
közel az idegen vezetőképes részek helyiségbe való belépési 
pontjához.”

Ezzel kapcsolatban az első kérdés, be kell-e kötni ebbe a 
mennyezetről lelógó szerkezetek (pl. mennyezeti lámpák) 
fémrészeit is? Csak akkor, ha „hozzáférhetők”, tehát a „kézzel 
elérhető tartomány”-on kívüli (pl. 2,5 m-nél magasabban 
lévő) részeket nem kell. 

A második kérdés: a testekre (különösen a dugaszolóval 
csatlakozó) készülékek testére egy külön („negyedik”) EPH 
vezetőt kell csatlakoztatni, vagy elegendő a védővezetőn ke-
resztül létrejövő egyenpotenciálúság? (A szabványban kifeje-
zetten nem EPH vezetőről, hanem „egyenpotenciálúság”-ról 
van szó!) Erre vonatkozóan a 4-41 szabvány 415.2.1 szakasza 
az irányadó (a 701 szabvány ennek csupán a kiegészítője): 
„Az egyenpotenciálú rendszert össze kell kötni az összes vil-
lamos szerkezet, köztük a csatlakozóaljzatok védővezetőivel.” 
Tehát nem a testtel, hanem annak védővezetőjével, így nem 
szükséges a villamos szerkezetek testéhez külön EPH-vezetőt 
kiépíteni. 

A harmadik kérdés: mit jelent a „közel” szó abban az eset-
ben, ha az egyenpotenciálúság a védővezetőkön át jön lét-
re? Erre két válasz adható, az egyik az alapszabvány 451.2.2. 
képlete, amely szerint az idegen testek és a testek közötti 
összeköttetés ellenállása váltakozóáram esetén megfelelő, 
ha R≤50 V/Ia. Fizikai megfontolás alapján ennél szigorúbb 
követelmény is adható lenne. Nullázás esetén ugyanis a hi-
bahely pontján a kikapcsolás bekövetkeztéig a védővezető 
potenciálja a végtelen távoli ponthoz (vízvezetéki csőhöz) 
képest akár a fázisfeszültség felére (230/2=115 V) is emel-
kedhet. A hibaáram a védővezető ellenállásán feszültség-
esést okoz, tehát a villamos testet érintő, kádban ülő személy 
csak azt a feszültséget kapja, amit a hibaáram a hibahely 
és az EPH elágazó pontja közötti védővezetőrészen kelt. 
(Az EPH vezetőn nem folyik hibaáram, azon tehát nincs 
feszültségesés.) E megfontolás alapján viszont megfon-
tolható, hogy csak a kádban ülőre sem túlzottan veszélyes 
12 V-ot engedjünk meg a hibás test és a kialakított csomó-
pont között. Természetesen egyik számítás elvégzése sem 
követelmény (a szabvány a sajátját is csak akkor kéri, ha 
„kétség merül fel a kiegészítő összekötés hatékonyságával 
kapcsolatban”), mindez az eszmefuttatás csupán a „közel” 
szó műszaki értelmezését kívánja megvilágítani. (Az ösz-
szekötés megvalósítása arra az esetre is elengedhetetlen, 
ha a testzárlat nem a fürdőben érinthető szerkezet testén 
jön létre, mert e nélkül éppen az érintésvédelmi védőve-
zető vinné az – akár 115 V-os – érintési feszültséget az itt 
érinthető testekre. Ebben az esetben azonban az összekö-
tőpont helye nem lényeges.)

3. LED-es rendszerek törpefeszültsége. A LED-ek egyen-
kénti üzemi feszültsége néhány volt, s a legtöbbször még a 
sorbakapcsolt „LED-füzér” tápfeszültsége is az egyenáramú 
törpefeszültség 120 V-os határértéke alatt marad. Kérdés, 
vonatkozik-e rájuk a törpefeszültségű világítási berendezé-
sek létesítését szabályozó MSZ HD 60364-7-715, s ennek az 
a követelménye, hogy ilyen berendezéseket kizárólag SELV 
(földeletlen biztonsági törpefeszültség) tápforrásról szabad 
táplálni? Egyértelműen: nem. A táplálás lehetséges és szo-
kásos módjait az Elektrotechnika 2010. évi 5. száma tárgyal-
ja. Ha azonban a táplálás nem biztonsági transzformátoron 
keresztül történik, illetve ha az egyenáramú oldal nem föl-

Érintésvédelmi 
Munkabizottság ülése 

2010. június 2.

Az ülés kezdetén a Munkabizottság veze-
tője dr. Novothny Ferenc megköszönte a 
Munkabizottság tagjainak, hogy értékes 
munkájukkal őt az egyesület Bláthy-
díjára alkalmassá tették, s egyúttal gratu-
lált Magyar Gábornak, akit ugyancsak a 
bizottság keretében végzett tevékenysé-
géért a MEE Verebélÿ-díjjal jutalmazott. 
Az ülés résztvevői szívből gratuláltak 
mindkettőjüknek.
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deletlen, akkor ez a rendszer biztonsági szempontból 
nem minősül törpefeszültségűnek, s rá teljes mértékben 
a kisfeszültségű világítási berendezések követelményeit 
rendező MSZ HD 60364-5-59:2006 (ennek is az 559.4 Z2 
megjegyzése), valamint az MSZ HD 60364-4-41:2007 411.7 
szakasza vonatkozik. (Tehát „FELV”-nek minősül, és mind 
a közvetlen, mind a közvetett áramütés elleni védelmét 
ugyanúgy kell kialakítani, mint ha kisfeszültségű lenne; vé-
dővezetőjét a kisfeszültségű táphálózat védővezetőjével 
kell összekötni.)

4. Megjelent az MSZ 1585:2009. Sokan kérdezik, mi a lé-
nyeges különbség a 2001. évi kiadáshoz képest. A különb-
ség lényege csupán az, hogy határozottan megkülönböz-
teti a külön vizsgához kötött „FAM-munkát” a minden 
szakember (és egyes esetekben laikus) által végezhető 
szokásos feszültség alatti munkától, továbbá részletezi a 
gallyazás szabályait. Lényeges formai különbség, hogy a 
címből elmaradt a (jogszabály látszatát keltő) „szabályzat” 
megnevezés. Tartalmilag inkább csak pontosítja a jelenle-
gi szokásokat. A felülvizsgálók munkájára vonatkozó főbb 
változások:

Új szakasz: 4.3.101. Arra illetékes képzett személynek a 
munka egészére vonatkozó e szakasz szerinti meghatá-
rozása esetén részletes írásos munkautasítás helyett a 
szóbeli utasítás is elegendő. Ebből a szempontból egy-
szerűnek az a villamos berendezésnek tekintendő, amely 
a munka idején csak egyetlen oldalról táplálható, s nincs 
önműködő visszakapcsolása, vagy – ha ilyen van – azt a 
munka idejére letiltották. Egyszerű vagy megállapodás 
szerinti eljárás az olyan munkafolyamat, amit a munka-
végző már többször „rutinszerűen” végzett,

Megváltozott szakasz: 5.3.1.4.101. Szigetelésmérést csak a 
villamos berendezésnek a hálózatról leválasztott állapo-
tában szabad végezni.
1. Megjegyzés: Ezek feszültség alatti munkavégzésnek 

minősülnek.
2. Megjegyzés: A leválasztási kötelezettség nem vonat-

kozik a hurokellenállás-mérésekre és az erősáramú 
földelésmérésre.

3. Megjegyzés: A szigetelésmérés és földelésmérés a 3.4.7. 
szerinti „feszültség nélküli állapot”-ban végezhető.

A feszültség alatti és feszültség közelében végzett mun-
kák távolságaira (a korábbi kettő helyett) már csak egyet-
len táblázat van, s ebben az 1 kV alatti feszültségek köze-
lítési övezetének távolsága a korábbi 500 mm helyett már 
csak 300 mm.

5. Az egyes ipari tevékenységek végzéséhez szükséges 
képesítéseket szabályozó korábbi 5/1997 (III.15.) IKIM 
rendelet helyébe új képesítési rendelet. 21/2010 (V.14.) 
NFGM lépett hatályba, de ez a mi felülvizsgálati tevékeny-
ségünkre nézve nem tartalmaz változást.
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Kádár Aba,
Az ÉV Mubi tiszteletbeli elnöke

Dr. Novotny Ferenc
Az ÉV MuBi vezetője

A lexikon nem csupán élet-
rajzokat tartalmaz, hanem 
az elektrotechnika legje-
lentősebb személyiségei-
nek műszaki-tudományos 
munkásságát is. Kiadója a 
VDE, érthető módon számos 
német elektrotechnikus 
életrajza található benne, 
de ennek oka inkább az, 
hogy az elektrotechnika 
fejlesztésében sok német 
szakember vett részt. Min-
den tekintetben nemzetközi 
mű, a nemzeti hovatartozás 
csak esetenként, legfeljebb 

életrajzi adatként szerepel. Az életrajzok megírásában több 
mint 90 szakember mellett elektrotechnikai egyesületek, 
egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok és archívumok 
működtek közre.

Magyar részről az Elektrotechnikai Egyesület Technika-
történeti Bizottsága és a Magyar Elektrotechnikai Múze-
um kapcsolódott be a munkába, már az első kiadás (1996) 
idején is. Külföldi elektrotechnikusok életrajzaival is hoz-
zájárultak a kötethez, de a magyar életrajzok megírását 
természetesen kötelességüknek tekintették.

A munkát a VDE Elektrotechnika-történeti Bizottsága 
szervezte. Az első kiadáskor Kurt Jäger (†), a másodiknál 
dr. Friedrich Heilbronner végezte a szerkesztés és ellenőr-
zés hatalmas munkáját, és ők maguk is számos életrajzot 
írtak. A MEE-TTB és a VDE Technikatörténeti Bizottsága kö-
zötti együttműködést dr. Jeszenszky Sándor tartotta fenn. 
Az első kiadáshoz képest további magyar elektrotechniku-
sokkal bővült a lexikon. Érdemes végigolvasni a magyarok 
listáját: Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Egger Béla Bernát, 
Fodor István, Gábor Dénes, Jedlik Ányos, Kandó Kálmán, 
Korda Dezső, Kovács Károly Pál, Lénárd Fülöp, Mechwart 
András, Mihály Dénes, Reisz Jenő, Schäfer Béla, Simonyi 
Károly, Tihanyi Kálmán, Zipernowsky Károly. A részle-
tes életrajzokon kívül megtaláljuk még Ganz Ábrahám, 
Herzog József, Just Sándor, Puskás Tivadar és Rácz István 
nevét is. Szó esik a magyar egyetemekről, a Tudományos 
Akadémiáról, a Magyar Elektrotechnikai Múzeumról és 
olyan neves gyárakról is, mint a Ganz és a Tungsram.

Az első kiadás óta sok adatot sikerült pontosítani és 
tisztázni történelmi tényeket, mint például hogy az a tör-
ténet, amely szerint Heinrich Göbel már 30 évvel Edison 
előtt feltalálta az izzólámpát, csupán legenda, vagy azt is, 
hogy az első TV képfelvevőcső, Zworykin ikonoszkópja vi-
szont Tihanyi Kálmán szabadalmán alapul.

A lexikonban 772 életrajz van, és csaknem teljes áttekintést 
ad az elektrotechnika történetéről, amelyhez a magyar mér-
nökök és tudósok is jelentősen hozzájárultak. Öröm, hogy 
róluk nem csak idehaza tudunk, hanem egy világnyelven
 olvasható, tekintélyes, forrás értékű műben is helyet kaptak.  

   Dr. Jeszenszky Sándor
Technikatörténeti Bizottság elnöke

sandor@jeszenszky.hu

Hírünk a világban
Megjelent a 

Lexikon der Elektrotechniker 
2. bővített kiadása
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Magyarországon a hagyományos, azaz az analóg földfelszíni 
televíziós műsorszórás szempontjából 2011. december 31. ki-
emelkedően fontos dátum. Ez ugyanis az úgynevezett analóg 
lekapcsolás végdátuma. Eddig az időpontig az Európai Bizottság 
által összehangolt – a frekvenciaszűkösségre is választ adó – kö-
zösségi program keretében az összes analóg földfelszíni orszá-
gos és helyi-körzeti műsorszóróadót egyaránt le kell kapcsolni, 
és biztosítani, hogy az eddig ilyen módon továbbított műsorok 
digitális földfelszíni műsorszórással elérhetőek legyenek. 

Ezt a dátumot és a digitális átállással kapcsolatos feladatokat 
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi 
LXXIV. törvény (rövid, közismertebb nevén: Dtv.) tartalmazza. 

A digitális átállás mindenkit érint: a nézőket, a műsorszol-
gáltatókat és a televíziózáshoz szükséges készülékek gyártóit 
és forgalmazóit is. 

A digitális átállás közvetlenül azokat érinti, akik jelenleg ha-
gyományos szoba- vagy tetőantennával az analóg földfelszíni 
adást nézik otthonukban, illetve azokat, akik valahol máshol, de 
ilyen módon is tévéznek. Az analóg lekapcsolás után ugyanis a 
hagyományos szoba- vagy tetőantennával és televízióval csak 
akkor lesznek elérhetőek a jelenlegi csatornák. Tehát az m1, az 
RTL Klub és a tv2, illetve egyes eddig antennával nem fogható 
csatornák is – elő� zetési díj nélkül - ha a nézők (egyszeri költség-
gel vagy a rendelkezésre álló 1%-os részlet� zetési konstrukció-
ban) beszereznek egy megfelelő vevőkészüléket (úgynevezett 
set-top-boxot), amelyet a televíziókészülékhez csatlakoztatnak, 
vagy ha a set-top-box helyett olyan új tévékészüléket vásárolnak, 
ami ezt a megfelelő vevőegységet már beépítve tartalmazza. 

Magyarországon jelenleg az ország területének 88 százalékán, 
2010 végére pedig már 95 százalékán lesz elérhető a digitális föld-
felszíni vétel. Ezzel a vételi móddal elő� zetési díj nélkül nézhető 
az m1, m2, Duna Tv, Duna II Autonómia, RTL Klub, tv2, Euronews, 
valamint elő� zetési díj ellenében az ATV és a hírTV. Utóbbi három 
műsor, továbbá az m2, a Duna Tv, a Duna II Autonómia korábban 
csak műholdas vagy kábeles vételi móddal volt elérhető.

A digitális átállást – az Európai Unió egységes gyakorlatához 
igazodva – Magyarországon is törvény írja elő. A korszerű tech-
nika alkalmazásával gazdaságosabban használható ki a rendel-
kezésre álló frekvenciakészlet, következésképpen lényegesen 
bővíthető a földfelszíni vételi móddal fogható csatornák száma 
(ma analóg módon 3, míg digitálisan sugározva több, mint 15 
televízió műsora érhető el, ebből 7 elő� zetési díj nélkül). 

A fogyasztó számára a digitális átállás egyértelmű előnye 
a hang- és képminőség javulása; nincs szellemkép, villódzás 
és színtorzulás. A digitális technika révén kiegészítő szolgál-
tatásokat (elektronikus műsorújság, bizonyos esetekben az 
adás megállítása, illetve a nyelvválasztás stb.) is igénybe lehet 
venni, és végül, de nem utolsósorban immár tetőantennával 
is mód van nagyfelbontású, azaz HD-adások vételére. 

A digitális átállás tehát folyamatban van, a kérdés az, ho-
gyan lehet az átállásra a legjobban felkészülni. Szerencsére 
többféle választási lehetőség van. Meg lehet maradni a föld-
felszíni vételnél, de át lehet térni kábel-, műholdas vagy akár 
IP-televízióra is. Mindenkinek a saját jól felfogott érdeke, hogy 
olyan döntést hozzon, amely a lehetőségeinek, a televíziózási 
szokásainak és a pénztárcájának a legjobban megfelel. 

Magyarországon a földfelszíni digitális műsorterjesztés 
MPEG-4 AVC/H.264 szabványon alapuló tömörítési eljárást 
használ, ezért olyan set-top-boxot (vagy vevőegységgel ellá-
tott televíziókészüléket) kell vásárolni, amely ennek a szab-
ványnak megfelel. A boltokban az ilyen készülékek csomago-
lásán – jogszabályi előírások szerint – „A készülék alkalmas a 
magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális tele-
víziós műsorszórás vételére” felirat található meg. 

Set-top-boxokból gazdag a választék, ennek megfelelően 
az árak is tág határok, az 
alapkészülékek jellemzően 20 ezer és 40 ezer forint között 
mozognak. Emellett – bizonyos típusokat – részletre is meg 
lehet vásárolni. 

Ha valaki a digitális televíziózás valamilyen plusz szolgál-
tatását szeretné igénybe venni, a set-top-box kiválasztásakor 
érdemes érdeklődni, hogy például a készülék képes-e a kó-
dolt adások vételéhez szükséges kártyát kezelni vagy lehet-e 
vele és milyen módon a műsorokat rögzíteni. 

Nem minden régi készülékhez csatlakoztatható set-top-
box. Az alapfeltétel: a televíziónak legyen EuroScart csatla-
kozója vagy legalább RCA csatlakozó (analóg alapsávi vagy 
komponens videojel + hangjel). Ha a set-top-box tartalmaz 
RF modulátort, akkor egyszerű koaxkábel is szóba jöhet, ami 
pl. a régebbi Videoton vagy Orion televíziók esetén az egyet-
len megoldás a csatlakoztatásra, azonban a képminőség eb-
ben az esetben gyengébb lesz. Alapszabály, hogy minden 
televízióhoz külön set-top-box kell. 

A másik lehetőség, hogy új televíziót vásárolunk. A kivá-
lasztáskor alapvető szempont, hogy a készülék alkalmas le-
gyen az MPEG-4 AVC/H.264 tömörítésű földfelszíni digitális 
adások vételére, mert a hazai DVB-T adás ezt a tömörítési 
eljárást használja. 

Léteznek olyan DVB-T kiegészítő eszközök is, amelyek a 
számítógép USB-kimenetéhez csatlakoztathatók. Így akár a 
számítógép is alkalmassá tehető a digitális földfelszíni tele-
vízióadások vételére. 

A hazai boltokban kaphatók olyan televíziók, amelyek 
csak MPEG 2 tömörítésű digitális adások vételére alkalma-
sak. Ezekkel a készülékekkel nem foghatók a magyar digitális 
földfelszíni adások. Új televízió vásárlásakor a jövőre gondol-
va a tervezett vételi módtól függetlenül érdemes MPEG 4-es 
készüléket választani. 

Ezen túlmenően ajánlott annak is utánanézni, hogy alkalmas-e 
a televízió a nagyfelbontású, tehát HD-adások fogadására. A ké-
szülékeken található HD ready logó azt jelenti, hogy az adott te-
levízió meg tudja jeleníteni a nagyfelbontású adásokat; a képer-
nyő általában 1280x720 vagy 1366x768 képpontos felbontású. 
A magasabb minőségi fokozatot jelző Full HD felirat 1920x1080 
képpontos felbontást jelöl. A ma kapható készülékek szinte kivé-
tel nélkül megfelelnek legalább a HD ready elvárásoknak. 

Tehát, minden készülék – legyen HD ready vagy Full HD 
– alkalmas a kisebb felbontású képek megjelenítésére is, 
ilyenkor azonban óhatatlanul gyengébb a képminőség (a 
nagyobb felbontás kiemeli a hibákat). Éppen ezért elsősor-
ban annak érdemes drágább, Full HD készüléket vásárolnia, 
aki valóban szeretne HD-adásokat nézni, esetleg nagyobb 
távolságból akar házimozizni, vagy netán Blu-ray lejátszóban 
gondolkozik. 

A digitális televíziózásra 
történő átállási lehetőségek
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A digitális átállás az a folyamat, amelynek során az analóg 
műsorterjesztés helyébe a digitális műsorterjesztés lép. A di-
gitális átállás a földfelszíni televíziózás számára azt jelenti, 
hogy megszűnik a hagyományos, azaz az analóg földfelszíni 
sugárzású televíziós műsorszórás, és helyébe a digitális föld-
felszíni sugárzás (más néven DVB-T) lép. 
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Egyes készülékeken „A készülék alkalmas a magyarorszá-
gi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós mű-
sorszórás vételére” felirat mellett megtalálható a MinDig TV 
szolgáltatás logójával ellátott matrica. Ez azt igazolja, hogy 
a termék gyártója/forgalmazója szerződést kötött a DVB T 
hálózat üzemeltetőjével, és a matricával ellátott készülék al-
kalmas a szolgáltatás vételére. A matrica jelenleg 2,5x4 cm 
és 4x5,5 cm méretben készül. Biztonsági eleme egy vékony, 
ezüstös fényes csík, amely fénymásolás vagy szkennelés ha-
tására befeketedik.

Műholdas televízió 
Ha valaki a műholdas platformot választja, jellemzően digitá-
lis adásokat foghat, és elő� zetési díjat kell � zetnie a műholdas 
szolgáltatónak. A műholdas adások vételéhez elengedhetet-
len a kültéri egység (parabolaantenna és műholdvevőfej). 
Az oly sok helyen látható „tányérokat” többnyire a műholdas 
szolgáltatók bocsátják elő� zetőik rendelkezésére. (Ezen a 
módon egyéni, ingyenes vételre is lehetőség van, ám kevés a 
szabadon fogható magyar nyelvű csatorna, és azok is külön-
böző műholdakon találhatók.) 

A digitális technikából fakadóan a műholdas vételhez – a 
digitális földfelszíni és kábeltévéhez hasonlóan – nem ele-
gendő a meglévő televíziókészülék, ahhoz – set-top-boxot is 
kell telepíteni. Ahány televízió, annyi set-top-box; akár a di-
gitális földfelszíni vételnél, akár a kábeltévénél, a műholdas 
szolgáltatásnál is készülékenként kell kiegészítő jelátalakítót 
csatlakoztatni a tévékhez. 

Több szoba, több televízió 
Manapság sok háztartásban nem csupán egy, hanem kettő, 
három vagy akár több televíziókészülék is üzemel. Ezen csalá-
doknak, ha az elő� zetéses vétel mellett van olyan televíziójuk, 
amelyen az analóg földfelszíni vételt használták, a jövőben 
ezeket a készülékeket alkalmassá kell tenniük a digitális föld-
felszíni adások vételére, vagy a tévékhez set-top-boxot kell 
igényelniük kábel-, műholdas vagy IPTV-szolgáltatójuknál. 

Szerelés 
A vételi mód megválasztásánál ajánlott azt is végiggondolni, 
hogy a különféle szerelési munkák mekkora kényelmetlenség-
gel járnak, illetve esetleg mennyire csúfítják el a lakást. A kábel 
behúzása vagy a kültéri antenna és a televízió közötti kapcsolat 
megteremtése akár falvéséssel is járhat. Érdemes tehát ebből a 
szempontból is átgondolni a lehetőségeket és a tennivalókat.

KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

DVB-T: Digitális földfelszíni műsorszórás 
Olyan földfelszíni műsorszórás, ahol a műsort digitális formában 
– tömörítve – juttatják el a végberendezésekhez. A digitális föld-
felszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó 
állapotú tetőantenna, koaxiális levezető kábel, valamint hagyo-
mányos analóg vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén 
egy jelátalakító készülék, úgynevezett set-top-box szükséges. Ez 
utóbbira nincs szükség olyan televíziókészülék esetén, amelybe 
már beépítették a megfelelő digitális vevőegységet. 

Set-top-box: jelátalakító, beltéri egység 
A set-top-box egy olyan jelátalakító készülék, amely a beérke-
ző digitális jeleket a hagyományos analóg televízió számára is 
megjeleníthetővé teszi. Set-top-boxra a digitális (földfelszíni, 
kábeltelevíziós, műholdas és IPTV) adások vételéhez egyaránt 
szükség van akkor, ha a televízió nem tartalmaz megfelelő be-
épített digitális vevőegységet. 

MPEG-4 
Tömörítési szabvány, pontos megnevezése MPEG-4 AVC/H.264, 
amelyet többek közt Magyarországon a digitális földfelszíni tele-
vízióadások (DVB-T) továbbításakor használnak. 

Új televízió vásárlása esetén érdemes arról tájékozódni, hogy 
a készülék képes-e az ilyen tömörítésű digitális földfelszíni adás 
vételére. 

IP-televízió, IPTV 
Az IPTV egy digitális elven működő televíziós műsorszolgálta-
tás, amely szélessávú internet elérésen keresztül valósul meg. 
A szolgáltatás igénybevételéhez egy digitális elosztóra is szük-
ség van, ami lehetővé teszi az egyidejű internet használatot és 
televíziózást. 

IPTV-adások vételéhez a legtöbb esetben set-top-box szüksé-
ges, kivéve, ha a megfelelő digitális vevőegységet a televízió már 
tartalmazza. 

Képfelbontás 
A képernyő által megjeleníthető képpontok számának leírá-
sára szolgál. Szorzatként adják meg, az egy képernyősorban 
található képpontok számának és a képernyősorok számának 
szorzataként. Minél nagyobb a felbontás, annál több részletet 
tartalmazhat a kép. 

HDTV 
Olyan nagyfelbontású televíziós sugárzási megoldás, amely a 
normál felbontáshoz képest sokkal jobb minőségű és a mozi� l-
mekhez hasonló képarányú képet ad. 

HD-felbontás 
A HDTV-szabványnak megfelelő felbontás. Két változata ter-
jedt el: HD ready és Full HD. A HD ready minősítést azok a be-
rendezések (televíziók, projektorok, kijelzők) kaphatják meg, 
amelyek legalább 1280x720 pixeles felbontásban képesek 
HDTV-adások megjelenítésére. A Full HD a HDTV szabvány 
jelenleg alkalmazott legnagyobb felbontású változata, amely 
1920x1080 pontból álló képekből épül fel. 

Nyelvválasztás, feliratválasztás 
Ezzel a szolgáltatással lehetőség nyílik bizonyos csatornákon 
a nyelv- és feliratválasztásra, aminek köszönhetően az eredeti, 
vagy az általunk választott nyelven, illetve felirattal tekinthetők 
meg a műsorok. Lehetőség, a digitális televíziózás műsortól füg-
gő egyik plusz szolgáltatása. 

Gyerekzár 
Egy tetszőlegesen kiválasztott kód segítségével bizonyos csator-
nák, vagy akár az összes korhatáros � lm megtekintése letiltható 
gyermekek számára. A szolgáltatás a digitális televíziózás egyik 
plusz szolgáltatása. 

EuroScart-csatlakozó 
Analóg, 21 pólusú csatlakozódugóból és aljzatból álló rendszer, 
amit jellemzően televíziók, DVD-lejátszók és -felvevők esetében 
használnak. Célja, hogy egyetlen kábel és csatlakozó segítségé-
vel lehessen összekapcsolni a készülékeket. 

Ha tehát valaki továbbra is az elő� zetési díj nélküli televíziózás 
mellett teszi le a voksát, választhat: régi televíziója mellé vesz egy 
set-top-boxot, vagy új televíziót vásárol. Mindkét esetben vannak 
alapvető kritériumok, illetve megfontolandó választási szempont-
ok, de ha a készüléken ott van a megfelelőséget tanúsító felirat és/
vagy a MinDig TV logó, akkor már baj nem lehet. 

Forrás: Nemzeti Hírközlési Hatóság
 Dési Albert

Az értelmetlen halál (2.)
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berendezéseinek fémtestei, érintésvédelmi szempontból, 
ellenőrizhetően be vannak kötve. A fémcsövű vízvezeték 
(nincs biztos adat arra, hogy a vízvezeték minden alkateleme 
összefüggő fém!), határozott összekötését a védővezetővel 
azonban nem lehet fellelni. A határozott összekötés hiányára 
utalnak a szakértői szemlekor mért eredmények is. A vízve-
zeték csak a vízmelegítő bojler fémtestére kötött védőveze-
tőn keresztül jutott, nem teljesen biztos fémes kapcsolatba a 
villamos vezetékrendszerrel. A korábban már hasonló módon 
és hasonló áramterheléssel üzemelő rendszer e része fokoza-
tosan károsította a leírt vezetékkötés környezetét és anyagait. 
Az alumínium védővezető károsult elsődlegesen, a többszöri 
igénybevétel az anyagát fokozatosan elvékonyította, majd sza-
kadásba vitte. A fentebb említett, égett védővezető a sérülés-
nél folytonossági hiányt szenvedett, ami azt eredményezte, 
hogy meg-megszakadt a fémes kapcsolat a betáplálási irány 
felé. Ezen túlmenően a védővezető e pontjához feszült szoro-
san a sodrott csatlakozású fázisvezetők csomópontja. Ezen a 
csomóponton folyt át a fürdőhelyiség összes villamos fogyasz-
tójának árama. A fázisvezető sodrott kötéspontjának kifáradá-
sa, lazulása következtében a fogyasztók átfolyó árama a kötést 
egyre jobban melegítette, majd a vékony szigetelőszalag át-
égése zárlatot okozott a fázisvezető és a védővezető között, 
amely ekkor már csak a fürdőszoba fogyasztóival volt fémes 
kapcsolatban!(*2)  Megem-
lítendő, hogy időnként még 
kapcsolatba került a betáp-
láló irányú vezetékkel is, ezt 
támasztja alá a szomszéd 
elmondása is, mely szerint 
az eseményt megelőzően, 
a korábban az elfagyott víz-
vezetéket javító vízvezeték-
szerelő a munka közben ki-
sebb áramütést szenvedett. 
Folyamatosan jelentkező 
kisebb áramelszivárgás pedig biztosan volt a sérült szigetelés-
nél, erre utalt az indokolatlanul megnövekedett áramszámla is. 
A házon belüli vízvezetékrendszer spontán földelődése ugyan 
bizonyos korlátozást jelentett a veszélyes érintési feszültség 
fellépési lehetősége tekintetében, ezért nem juthatott teljes fá-
zisfeszültség az egyidejűleg érinthető vezető tárgyak közé, de 
a szintje mégis életveszélyes mértékű maradt. A zuhanyfülkei 
beépített vízelvezető fémszerelvény (lefolyószifon) nem volt 
szándékosan védővezetőhöz csatlakoztatva, vagy akár földel-
ve, de a falazattal való nagy felületű érintkezése és a szennyvíz-
lefolyó csőrendszer lerakódásai miatti vezetőképessége mégis 
viszonylag jelentős spontán földelődést jelentettek. (*3)

 
A sajnálatos esemény rövid leírása, amely egy hölgy halálát 
okozta, az eseményt kivizsgáló, hivatalos igazságügyi szakvé-
lemény által feltárt okokról és okozatokról szól. Ebből a szem-
pontból teljesen mindegy a sérült személye, neme és az ese-
mény földrajzi helye. Az időpont is csak azért fontos, mert a 
villamos és vízvezeték-szerelvények, szerelési módszerek évről 
évre változnak, és ez nem mindig marad következmények nél-
kül. Sajnos a villanyszereléseket illetve azok későbbi átalakításait 
végző személyek ritkán azonosíthatók, ezért bármilyen nagy is 
a felelősségük, többnyire a szabálytalan szerelést végző személy 
anonim marad és ez nagy baj! Esetünkben a laikus felhaszná-
ló vétkessége kizárható, mert ő a házat már korábbi ismeretlen 
elődeitől vásárolta és feltehető, hogy önmaga nem foglalkozott 
villanyszereléssel. A ház kb. az 50-60-as években épült, a villamos 
alaphálózatával együtt. A villamos hálózat későbbi részleges át-
alakítására a felhasznált anyagokból és szerelési módszerekből 
lehet következtetni. A ház önálló fürdőhelységében a meleg-
vízellátást egy villanybojler, a fűtést egy kettősszigetelésű, mű-
anyagházas,   2 kW teljesítményű, elektromos fűtőtest szolgál-
tatta.(*1) A fűtőtest a használat közben nem került kapcsolatba 
a zuhanyozóval, mégis közvetve okozója volt a balesetnek!

Az eredeti villamos rendszer 
jóval későbbi kiegészítésére 
utal az a tény is, hogy a vizsgált 
sodrott kötéseknél alkalmazott 
sárga színű műanyag szigetelő 
szalag még szinte az új állapot-
nak megfelelően lágy, legkisebb 
mértékben sem ridegedett, még 
a melegedő kötésrészeknél sem. 
Az itt leírtaktól a villamos hálózat 
egy részének áramköri anyaga 
eltérő, mert azt már később egé-
szítették ki rézanyagú vezeté-
kezéssel. Az említett rézanyagú 
vezetékek színjelzése fekete és 
kék, ami a fázisvezető és üzemi 

nullavezető szabványos színe. A védővezető színjelzése és anya-
ga, a kiépített rendszeren belül változó, alumínium, piros színjel-
zésű, egy szakaszon zöld/sárga színjelzéssel csatlakozva. 

Az épületben kialakított vezetékes érintésvédelem meg-
oldása: nullázás. Megállapítható volt, hogy az eredendően 
összefüggő alumínium alapanyagú vezetékes érintésvé-
delmi hálózat létezett az épületen belül, szabványos EPH 
csomópont nélkül. Azonban ez fémes kapcsolatban volt a 
fogyasztásmérő hely mellett telepített csatlakozási földelés-
sel. A kritikus kötésdobozban jól látható három védővezető 
sodrott összekötése egyrétegű sárga szigetelőszalagos szige-
teléssel (egy, a betáplálás irányából jövő gerincvezető, és két, 
a nullázásba bekötött fémrészekhez menő, így a fürdőszobá-
ban levő villamos berendezésekhez is). Ezek csatlakoznak a 
nullázásba bekötendő fémrészekhez, így a fürdőszobában 
levő villamos berendezésekhez is. A fürdőszoba villamos 

Az értelmetlen halál (2.)

1. ábra  Elektromos fűtőtest

2. ábra  Kiégett szigetelés

3. ábra  Zuhanyfülke alsó része

E cikk megírásával egy újabb áramütéses halálos balesetről számolok 
be. Hiszem azt, hogy a villamossággal foglalkozó szakemberek dolga 
az ilyen és hasonló műszaki meghibásodások feltárása, ezek meg-
szüntetése, valamint a laikus felhasználók tudatának formálása! Úgy 
vélem, egyesületünk sokezres tagsága és szakmai presztízse sokat te-
het ezekért a célokért. Amint később látni fogjuk, „az ördög mindig a 
részletekben bújik meg”,  itt is ez történt.



A sajnálatos, nem kívá-
natos esemény bekövet-
kezését nagyban elősegí-
tette a szabálytalan sod-
rott kötésen alkalmazott, 
nem kellő fedéssel átlapolt 
szigetelőszalag és a köté-
sek zsúfolt elhelyezése a 
kötésdobozban.(*4)

A tragikus eseményt 
közvetlenül a szabály-
talan kivitelű vezeték 
csatlakoztatás okozta. 

Közvetve pedig a helyiség melegítését szolgáló 2 kW 
teljesítményű, villamos fűtőkészülék villamos terhelése, 
és ennek a kötési rendszerre gyakorolt melegítő hatása 
is elősegítette! A vizsgálat szerint maga a készülék érintés-
védelmi szempontból rendben volt, ezért közvetlen okozója 
nem lehetett a balesetnek.

Szándékosan nem kívánom a leírt eseményt minősíteni, 
mert mindnyájunk közös érdeke az, hogy szakmai vita kereté-
ben tárgyaljuk meg az ilyen és hasonló eseményeket. Olvasói 
levelek formájában várjuk minden olyan tagtársunk szakmai 
véleményét és javaslatát, amellyel elejét lehetne venni a ház-
tartásban előforduló halálos baleseteknek. Jelen esetben nem 
az a kérdés, hogy mit írnak elő a vonatkozó szabványok, hanem 

KITÜNTETÉS
A 60. Építők Napja alkalmából „A köz szolgálatáért” Érdem-
rend arany fokozatát vehette át Dési Albert, aki 1968 óta 
elkötelezetten tevékenykedik az épületvillamos szakmában.
A szakminiszter indoklásában a következő szerepelt: „Az építőipari 
ágazat villamosításában, fejlesztésében, új anyagok és technológiák 
bevezetésének koordinálásában végzett szakmai tevékenysége elis-
meréséül”  adományozták ezt a díjat a kitüntetettnek.
A kitüntetéshez mi is szívből gratulálunk!

Szerkesztőség

FELHÍVÁS
A villamos Műszaki Ellenőrök (ME) és 

Felelős Műszaki Vezetők (FMV) részére
(akik már levizsgáztak vagy még a vizsgák előtt állnak)

a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata 
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
Fogyasztói Szakosztályával közösen

2010. szeptember 23-án (csütörtökön) 14.00 – 16.30 óra 
között a Magyar Mérnöki Kamara (1094 Budapest, 
Angyal utca 1-3) Székház II. emeleti Tanácstermében
„Új villamos előírások és követelmények” címmel szakma-
frissítő előadásokat tart.
A két szakmai szervezet szeretettel vár minden érdeklődőt, 
különösen a műszaki ellenőri illetve a felelős műszaki vezetői 
munkakörben dolgozókat.

A rendezvény térítésmentes.
Előzetes jelentkezés:
Kun Gábor (Kun@hungaroproject.hu),
Dési Albert (mtszbt1@t-online.hu)
e-mail címeken.

Program:
1. Megnyitó: Kun Gábor  MMK tagozati elnök
2. Bevezető: az ME és FMV vizsgák tapasztalatai,
 új követelményrendszere
 Előadó: Dési Albert  ME szakosztályi vezető
3. Munkabiztonsági, villamos biztonságtechnikai
 követelmények
 Előadó: Dr. Dombi Sándor munkabiztonsági szakértő
4. Az új SZ 1585-ös szabvány lényegi változásai
 Előadó: Kádár Aba  MEE Fogyasztói Szakosztály
5. Érintésvédelmi buktatók a gyakorlati kivitelezésnél
 Előadó: Dr. Novothny Ferenc  MEE Fogyasztói Szakosztály 

az, hogy azokat miért nem tartják be a villanyszerelők és a lai-
kus felhasználók? Vajon ki a felelős ezekért és hogyan lehetne 
helyére tenni a dolgokat. Ma már nem lehet anyaghiányra hi-
vatkozva nem odavaló anyagokat felhasználni csak akkor, ha 
ezt valaki tájékozatlanságból, hanyagságból vagy rosszul ér-
telmezett takarékosságból szándékosan teszi. Álságos dolog 
lenne azt állítani, hogy ezen a téren minden rendben van, csak 
néha egyesek véletlenül tévednek, és ez okozza a baleseteket! 
Egyetlen ember elvesztése is megbocsájthatatlan bűn! Bárki 
végezhet közvélemény-kutatást ismerős szakemberek és lai-
kusok körében arról, hogy kell-e egy családi házban, vagy más 
lakásokban, esetleg társasházakban érintésvédelmi vizsgálatot 
kötelezően elvégeztetni, és ha igen milyen időközökben, to-
vábbá, a lakás tulajdonosa az elvégzett munka eredményéről 
milyen igazolással rendelkezzen, stb.

Tisztelt Olvasóink várjuk leveleiket a: gyulaj5@t-online.hu címre!

4. ábra  A zsúfolt kötésdoboz

Jakabfalvy Gyula
a VILLGÉP Szövetség és a
Szövetségi MEE csoport elnöke
gyulaj5@t-online.hu  

Régiós együttműködés 
megerősítése
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Régiós együttműködés 
megerősítése

2010. május 12-én a Szegedi Regionális Koordináció 
(továbbiakban: SZERKO) MEE elnökei és titkárai a re-
gionális együttműködés jövőbeli megerősítésének 
szándékával találkoztak. A találkozó kezdeményezője 
Hiezl József, a MEE Elnökségben a régió képviselője, a 
SZERKO újonnan megválasztott elnöke köszöntötte a 
terület - Baja, Békéscsaba, Kecskemét és Szeged – MEE 
vezetőit, azok elnökeit és titkárait.

Bevezetőjében – a megelőlegezett bizalom megköszöné-
sén túlmenően – kérte a jelenlévő szervezeti vezetők segít-
ségét abban, hogy egy jól működő koordinációs együttmű-
ködést alakítsanak ki az egyesületünk egészének, illetve a 
helyi szervezeteink még eredményesebb tevékenységének, 
illetve munkájának segítésére. Ezt követően a helyi vezetők 
adtak tájékoztatást szervezetük munkájukról, a koordináci-
ós együttműködés általuk elképzelt lehetőségeiről, módjá-
ról és formájáról. Az elhangzottak jól érzékeltették a terüle-
tek egymástól kissé elszigetelt, de összességében nagyon 
is hasonló munkavégzésüket, tevékenységüket. A részt-
vevők valamennyi hozzászólásban megfogalmazódott  az 
egymással való szorosabb együttműködés igénye, egyben 
szükségessége is. Ugyanezt emelte ki Hiezl József elnök is, 
amikor a sikeres együttműködésről szólva megállapította, 
hogy az összehangoltabb, tervszerűbb, még tartalmasabb 
ez irányú tevékenység a helyi szervezeti élet eredményes-
ségének egyik feltételét is jelentheti, mind rövidebb, mind 
hosszabb távon. Kezdeményezte, hogy az együttműködés 
széleskörű kialakításával adjunk segítséget, támpontot más 
területek eredményes együttműködéséhez úgy, hogy rend-
szeresen számot adva munkánkról, nehézségeinkről, vagy 
éppen sikereinkről. Ehhez kiváló lehetőséget ad – többek 
között - szervezeteink számára az Elektrotechnika folyóirat, 
amely eddig is jól szolgálta egyes területeink munkájának 
széleskörű megismertetését.

Ugyancsak se-
gítené erőfeszíté-
seinket – és más 
szervezetek isme-
retszerzését – az 
elnökségi üléseken 
való rendszeres 
információcsere. 
Javasolta minden 
szervezeti egysé-
gen belül egy-egy 
tagtárs megbízá-
sát ezen kommu-
nikáció segítésére, 
összefogására.  A 
célt szolgálná egy 
„információs” bá-
zis létrehozása, 
amely ugyancsak 
a szervezetek 
közötti élő kap-
csolattartást és 
együttműködést 
segítené. 

A SZERKO elnö-
ke összegzésében 
a területi szerve-
zetek munkájában 
és együttműkö-
désében egyaránt 
kiemelte még a tervszerűség fontosságát, valamint a tevé-
kenységek összehangolását is (pl. szakmai előadások, egyéb 
rendezvények kölcsönös látogatása, konferenciák, országos és 
helyi rendezvények egyeztetése, vagy éppen közös szervezése, 
a résztvevők összehangolt utaztatása). 
A  területi vezetők megerősítették az együttműködés szüksé-
gességét és abban is megállapodtak, hogy évente – esetenként 
szükség szerint – de legalább két alkalommal a maihoz hasonló 
egyeztető megbeszélésen értékelik az előző időszak munkáját, 
illetve maghatározzák a további legfontosabb feladatokat.

Arany László, Szeged
A képek a szerző felvételei

Területi vezetőink egy része

Hiezl József elnök és területi vezetőink

2010. június 13. és 17. között tartotta a CIGR (Mezőgazdasági 
Műszakiak Nemzetközi Bizottsága) XVII. Világkongresszusát 
a kanadai Quebecben. A plenáris üléseken a világ kb. 80 or-
szágából mintegy 8000  fő vett részt. A 7 szekció összesen 42 
ülésszaka is többnyire igen látogatott volt, az egyes előadá-
sokat általában élénk vita kísérte.

A IV. (villamos és energia) Szekció ülésein különösen sok 
előadás foglalkozott a biomassza energetikai felhasználásával 
és a megújuló energiák egyéb alkalmazásainak kérdéseivel.

Magyarországról sajnos csak 6 résztvevő volt a konferenci-
án, közülük négyen doktoranduszok.

A CIGR közgyűlése megválasztotta a CIGR és az egyes szek-
ciók új vezetőségét. 2011. január 1-jétől a CIGR elnöke Fedro 
Zazueta professzor,az USA-beli Florida állam egyeteméről, a 

A CIGR XVII. Kongresszusa 
Quebecben

főtitkár pedig Toshinori Kimura professzor a japán Hokkaido 
Egyeteméről. 2013-től a kínai Da Wen Sun professzor lesz az 
elnök, aki most az Incoming President címét viseli.

A IV. Szekció új elnöke a lengyel olsztyni egyetem professzo-
ra, Janusz Piechocki, alelnöke a törökországi Izmír egyetémről 
Cengiz Akdniz, a Szekció titkára pedig Petróczki Károly, a gödöl-
lői Szent István Egyetemről (A IV. Szekciót 2009 augusztusa óta 
ügyvezető elnökként  Sibalszky Zoltán, a   CIGR tiszteleti alelnöke 
vezeti 2010. december 31-ig).

A CIGR IV Szekció 31. szimpóziumának 2009 szeptemberé-
ben a MEE támogatásával a gödöllői Szent István Egyetemen 
történt sikeres megszervezéséért dr. Sibalszky Zoltánt a CIGR 
Közgyűlése a „Presudential Citation” elnevezésű kitüntetés-
ben részesítette, amely közvetve a MEE  számára is elismerést 
jelent, tekintve az egyesület keretében 1971 óta megszerve-
zett 12 nemzetközi CIGR konferenciát. 

Dr. Sibalszky Zoltán
a MEE tagja, a CIGR tiszteletbeli alelnöke



VILÁGÍTÁSTECHNIKAVILÁGÍTÁSTECHNIKAVilágítástechnikaVILÁGÍTÁSTECHNIKAVilágítástechnikaVILÁGÍTÁSTECHNIKA
VILÁGÍTÁSTECHNIKAVilágítástechnikaVILÁGÍTÁSTECHNIKAVilágítástechnikaVILÁgÍTÁsTECHnIKA

Egy téli estén tapasztaltak késztettek arra, hogy foglalkozzam 
a gyalogosforgalmú utak világításának káprázási kérdéseivel.  
Új közvilágítással ellátott sétányon, a pécsiek által jól ismert 
rókus közön mentem végig egy késő őszi es-
tén. Ezen az útvonalon annyira kápráztató vi-
lágítással találtam szembe magam, amilyennel 
még életemben nem találkoztam.  A sapkám 
ellenzőjével védekezve és leszegett fejjel bo-
torkáltam végig a még épülő járdaburkolaton. 

A sétány világítását világító oszlopok adják. 
A hengeres oszlop világítófelülete függőleges 
tengelyű, 150 mm átmérőjű, 1200 mm hosszú-
ságú opál henger, középpontja 3,1 m magas-
ságban van. 12 db ilyen világító egység van egy 
vonalban, 16 m osztástávolsággal. (1. ábra.)

Olyan nagy a fénysűrűség-különbség a 
lámpatest és a megvilágított járda között, 
hogy a digitális fényképezőgépem ezt a fény-
sűrűség-tartományt nem volt képes átfogni 
még úgy sem, hogy a leglágyabb fokozatba 
állítottam a kamerát. Végül egy „kompromisz-
szumos” expozíciós időt választottam: sem a 
lámpatest, sem a megvilágított járda nem lát-
szik jól a képen.

Elektrotechnika  2 0 1 0 / 0 7 - 0 8 2 8

Az MSZ En 13201-2 szabvány adja meg a közvilágítás kö-
vetelményeit. nem kívánok azzal foglalkozni, hogy a szóban 
forgó közlekedési területre milyen előírások vonatkoznak, mi 
volna a világítás kedvező megoldása. A vizsgálatom arra tér 
ki, hogy a meglévő világítás néhány számítható paramétere 
hogyan alakul és alternatív megoldások adnak-e kedvezőbb 
jellemzőket. (1. táblázat)

A személyes tapasztalatom az volt, hogy a világításnak nagy 
volt a  rontó kápráztatása. A járműforgalmú útosztályokban a 
rontó káprázás TI (threshold increment) mérőszámára vannak 
korlátozások,  ez a jellemző hosszú belátható útszakaszok 
esetén alkalmazható, és a több lámpatestet magába foglaló 
világítási rendszert jellemzi. Egyéb esetekben - például a 
gyalogos forgalmú területek esetében - a  lámpatestet so-
roljuk a rontó káprázás szempontjából a G, a zavaró káprázás 
szempontjából a D osztályba, a világítási elrendezést ez az 
osztályozás nem veszi fi gyelembe. Káprázáskorlátozás szem-
pontjából megfelelőnek tartja a szabvány azt a világítást, 
amelynek lámpateste  teljesíti a G illetve D káprázási osztály 
valamelyik fokozatának követelményeit.

Kis kitérő a belsőtéri világítás területére. Belső térben a ko-
rábbi gyakorlat szerint a Söllner fénysűrűségi határérték diag-
ramok segítségével, jelenleg az UGr értékek alapján ítélhetjük 
meg a zavaró káprázás mértékét, mindkét értékelési mód a he-
lyiség teljes világítási rendszerét és nem csupán  a lámpatest 
fotometriai jellemzőit veszi tekintetbe. Az előzőek tükrében a 
gyalogosforgalmú területek közvilágítása rontó és zavaró káp-
rázásának az értékelési módja kissé súlytalannak tűnik, emiatt 
a szóban forgó sétányra a vizsgálat során meghatároztam a TI 

Gyalogos forgalmú utak 
világításának káprázás 

korlátozása

Az ernyőzetlen, opálburás, függőleges henger világító-felületű  
világító oszlopokat manapság gyakran használják gyalogosforgal-
mú utak, járdák világítására. Egy ilyen lámpatesttel megvilágított 
sétány erősen kápráztató közvilágítása motiválta a gyalogosfor-
galmú utak káprázás korlátozásának vizsgálatát. A cikk vázlatosan 
áttekinti a szabványkövetelményeket, összehasonlítja az ernyőzet-
len opálburás világító oszlop, a tárcsatükrös világító oszlop és az 
útvilágítási lámpatest által létrehozott világítást a rontó káprázás 
és a félcilindrikus megvilágítás szempontjából. Az arc felismerése a 
félcilindrikus megvilágítástól függ. Az összehasonlított esetekben 
a nagyobb félcilindrikus megvilágítás nagyobb rontó káprázás-
sal járt. Az ernyőzetlen világító oszlopokat a nagy rontó káprázás 
miatt nem ajánlatos folytonos sorokba rendezni. Járműforgalmú 
utak világítására nem alkalmasak, a TI (küszöbérték-növekmény) 
nem teljesíti a szabványkövetelményt.

Nowadays, unshielded light poles with white plastic cylinder are fre-
quently used for lighting of pedestrian roads, paths.  A badly blinding 
public lighting of a pedestrian path lit by such light poles has motivated 
the analysis of glare protection of pedestrian roads. 
This article gives a rough outline of standard requirements, compares 
the lighting of the unshielded light pole, the pole shielded with conic 
louvres and the road luminaire from point of view of disability glare 
and semi-cylindrical illuminance.
Recognition of a face depends on the semi-cylindrical illuminance. 
In these compared cases more semi-cylindrical illuminance caused higher 
disability glare. It’s not recommended to arrange unshielded light poles 
in continuous rows because of huge disability glare. These kind of lumi-
nairs are not suitable for carriageway’s illumination because it doesn’t 
meet standard requirements of TI (threshold increment).

1. táblázat  A közvilágítási szabvány előírásai

1.ábra  Sétány közvilágítása

A világító 
egység

A világítási rendszer 
nappali képe

A világítási rendszer 
éjszakai képe

Járműforgalmú utak

Világítási szint: fénysűrűség és egyenletessége

rontó káprázás korlátozása:
TI (küszöbérték-növekmény)
maximum 10…15 %

gyalogos forgalmú utak

Világítási szint:

horizontális megvilágítás és 
egyenletessége
vertikális megvilágítás
félcilindrikus megvilágítás

rontó káprázás korlátozása:
Zavaró káprázás korlátozása:

G káprázási osztályok
D káprázási osztályok
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küszöbérték növekményt is, emellett még az arc jó felismerhe-
tőségével kapcsolatos félcilindrikus megvilágítást.

A következőkben három, az összehasonlításba bevont vilá-
gítási megoldás főbb fénytechnikai jellemzőit tekintem át. 

Az opálburás világító oszlopot (2. ábra) kerestem néhány 
gyártó katalógusában, pontos egyezést nem találtam, ezért 
egyetlen mérés alapján meghatároztam a lámpatest fényerős-
ségét a világító felületre merőleges irányban. Ez alapján meg-
szerkeszthető volt a számításokhoz szükséges az EULUMDAT 
formátumú fájl. A fényeloszlási görbe mértékegysége kandela, 
nem relatív, cd/klm egységben skálázott. A mért és számított 
jellemzők alapján a lámpatest a fajlagos fényerőssége a füg-
gőlegestől mért 90°-os irányban kb. 60 cd/klm, ennek alapján 
rontó káprázás szempontjából a lámpatest a még megfelelő 
G1 fokozatba, zavaró káprázás tekintetében az I×A0,5 ~ 1300 
érték alapján a kedvező D4 fokozatba sorolható. A világítás - 
sajnos - szabványos!

Korábbi terminológia szerint az ilyen fényeloszlású lámpates-
tet ernyőzetlen lámpatestnek nevezték. A belsőtéri lámpates-
tek CIE osztályozása szerint ez a lámpatest szabadonsugárzó. 
A továbbiakban ez utóbbi kifejezést fogom használni. 

A fényeloszlás gyári fotometria adatok eredménye. A víz-
szintes irányú kisugárzott fényerősség jóval kisebb, mint az 
opálburás világító oszlopé. (3. ábra) A fotó illusztráció, a vizs-
gálthoz hasonló megjelenésű lámpatestet ábrázol.

Gyalogosforgalmú területeken is használatosak a járműfor-
galmú utaknak a fénysűrűség-technika  szempontjai szerint 
kialakított fényeloszlású lámpatestek (4. ábra.), bár nem ilyen 
kicsi fénypontmagassággal, mint a szóban forgó esetben.  Az 

2. ábra  Az opálburás világító oszlop

3. ábra  A tárcsatükrös világító oszlop

összehasonlító vizsgálatba bevont lámpatest fényforrásának a 
fényáramát módosítottam - csökkentettem - annak érdekében, 
hogy ugyanakkora átlagos megvilágítást adjon, mint az előző 
kettő lámpatest, így a többi jellemző szempontjából összeha-
sonlítható világítási megoldások vizsgálhatók. A lámpatestnek 
a függőlegestől mért 70° feletti tartományban és így vízszintes 
irányban is a kisugárzott fényerőssége igen kicsi.

Mindhárom lámpatesttel azonos világítási elrendezésben 
meghatároztam a káprázással kapcsolatos vagy kölcsönös 
függésben lévő jellemzőket.

A rontó káprázást azzal a feltételezéssel vizsgáltam, hogy 
ezekkel a lámpatestekkel hosszú, belátható útszakaszt vi-
lágítunk meg, emiatt a TI káprázási mutató jellemző lesz a 
rontó káprázásra. A számítások arra is szolgáltatnak informá-
ciót, hogy három eltérő jellegű fényeloszlás milyen hatású a 
félcilindrikus megvilágításra. (2. táblázat.)

A rontó káprázást jellemző TI érték az opálburás világító osz-
lop esetén igen nagy, a személyes benyomásaim alapján eleve 
kedvezőtlen értéket vártam. Jobbnak vártam a tárcsatükrös 
megoldást, meglepett a közvilágítási lámpatest kicsi TI értéke.

A félcilindrikus megvilágítás megfelelő nagysága és térbeli 
eloszlása az arc jó felismerhetőségét biztosítja. Ebből a szem-
pontból több információt ad, mint a vertikális megvilágítás.

A megfigyelővel szemben álló személy arca kap megvilágí-
tást akkor is, ha a fény pontosan oldalról - a megfigyelőt és a 
személyt összekötő egyenesre merőlegesen - érkezik, sőt még 
akkor is, ha kissé hátulról kapja a személy a fényt.  (5. ábra.) 
Ugyanez a helyzet a személy arca helyére elképzelt, a megfi-
gyelő felé domború felével forduló félhenger esetén is. Mind-
két előző esetben a személy arca vonalában lévő, a megfigyelő 
felé néző síkfelület vertikális megvilágítása viszont nulla.

A világítási rendszer 
éjszakai képe

4. ábra  A közvilágítási lámpatest

2. táblázat  A világítási jellemzők összehasonlítása



A félcilindrikus megvilágítás egyenletessége igen kicsi a 
közvilágítási lámpa esetében. Ennek oka az, hogy a lámpatest 
hatásosan ernyőzött, a függőlegeshez mért 70° felett már 
igen kicsi a fényerőssége, egy sötét tér alakul ki, ebbe belépő 
személy félcilindrikus megvilágítása kicsi lesz (6. ábra.) Az arc 
megfelelő láthatósága érdekében a vízszinteshez közeli tarto-
mányokban is kell sugározniuk a gyalogosforgalmú területek 
lámpatesteinek, a rontó és zavaró káprázás emiatt óhatatla-
nul nagyobb lesz, mint a járműforgalmú utakon. Az optimum, 
vagy az ésszerű kompromisszum megkeresése eléggé össze-
tett feladat lenne, amely a követelmények megfogalmazását 
és ezek teljesítésének módját is magába foglalná.

A 7. ábra szerinti két különböző fényeloszlású, gyalogosfor-
galom világítására szánt lámpatest a vízszintes irányú fényerős-
ség tekintetében jelentősen eltér egymástól, sejttetve azt, hogy 
az arc jó felismerésének szükségessége és ennek feltételei nem 
alakítottak ki olyan egységes fényeloszlási jellegzetességeket, 
mint amilyeneket az útvilágítás lámpatestjei mutatnak.

Szinte valamennyi lámpatestgyár választékában szerepel 
az opálburás szabadonsugárzó világító oszlop. Fényszeny-
nyezés szempontjából ez a legkedvezőtlenebb megoldás. 
A közvilágítási lámpatestek konstrukcióját, fényeloszlását 
olyan irányban fejlesztik, hogy a vízszintes irányú fényerős-
ség minél kisebb legyen, pl. az öblös bura helyett lapos 
vagy sík burát alkalmaznak. Világítástechnikai szempontból 
nézve érthetetlen számomra  a szabadonsugárzó opálburás 
világító oszlopok divatja, de el kell ismerni, igen attraktív tí-
pusok is léteznek. (8. ábra.)

Tervezőként a szabadonsugárzó opálburás lámpatestekkel 
mit nem tennék?

Hosszabb lámpasort nem képeznék ilyen világítótestekkel.•	
Parkok alacsony növényzetű területein a fényszennyezés mi-•	
att nem használnék ilyen lámpatestet.
Járműforgalmú utakra nem terveznék ilyeneket.•	

Mit tennék?
A fénypontmagasságot meghaladó magasságú lombko-•	
ronájú fákkal benépesített parkokban használnék ilyen 
lámpatesteket, mert felderítik a teljes lombkoronát, kelle-
mesebb látványt nyújtva. A fák ágai még a téli, lomb nél-
küli időszakban is mérséklik a fényszennyezést. (9. ábra.)

5. ábra  A félcilindrikus megvilágítás és az arc láthatósága

Oldalról és kissé hátulról beeső fényben

Az arcok láthatóak A félcilindrikus világítás nem nulla,
a vertikális megvilágítás nulla

6. ábra  Az arc megvilágítása ernyőzött közvilágítási lámpa esetén

7. ábra  Gyalogosforgalmú területek lámpatestei

8. ábra  Egy szép formájú világító oszlop
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Vegyes használatú, járművek és gyalogos által is használt út-
szakasz a Tettye közelében. (10. ábra)  A szabvány szerint ilyen 
esetben a nagyobb követelményeket támasztó járműforga-
lomnak megfelelő közvilágítást kell kialakítani. Kétlem, hogy a 
rontó káprázás szempontjából megfelelő ez a közvilágítás.

Aki még nem ismeri ezt a környéket, sétáljon végig ezen az 
úton. Szép kilátás nyílik a városra, érdemes közelről is meg-
nézni a Havihegyi Templomot. A közvilágítás tervezése, léte-
sítése dolgában viszont ne ezen az úton járjunk.

9. ábra  
Montázs: Opálburás világító 

oszlopok a fontainebleau-i erdőben

10. ábra  Egy kerülendő megoldás: 
opálburás világító oszlopok 

járműforgalmú út világítására

Máté Jenő
ny. főiskolai adjunktus
PTE-PMMK 
Műszaki Informatikai és Villamos Intézet
matejeno@gmail.com
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A Vasúti Világítástechnikai 
Kollégium az új fényforrás, 

a LED alkalmazási 
lehetőségeit keresi

A Vasúti Világítástechnikai Kollégium
 az új fényforrás alkalmazásához új irányelveket készít
A Vasúti Világítástechnikai Kollégium (a továbbiakban: VVK)  
56. ülésén, 2010. március 17-én  „Új fényforrások és új lámpa-
testek” néven munkabizottságot alakított. A bizottság célja, 
hogy a folyamatosan vezetett  MÁV Lámpatest-katalógusba 
olyan új  fényforrások és új lámpatestek kerüljenek felvétel-
re, amelyek továbbra is megfelelnek a VVK irányelveinek. A 
33/2007 (11. 30.  MÁV Ért. 36.) ÜÁVIGH sz. vezérigazgató-he-
lyettesi utasítás (amely a VVK állásfoglalásai alapján készült) 
egyetlen vasúti területen említi a LED alkalmazási lehetősé-
gét. A bizottság ennek az utasításnak több előírása alapján 
arra törekszik, hogy egy-egy vasúti létesítmény – sőt egy-egy 
összefüggő vonalszakasz –  azonos fajta fényforrásokkal, és 
hasonló kialakítású lámpatestekkel legyen megvilágítva.  Első 
lépésként a nyitott utasperonok világítására alkalmas, LED 
fényforrással működő, ún. „közvilágítási jellegű” lámpatestek 
iránti elvárásokra készít tervezetet  az irányelvek átdolgozá-
sához. A választás oka: a közelmúltban ilyen paraméterek-
kel rendelkező világítótesteket ajánlottak a MÁV részére a 
hazai gyártó és/vagy forgalmazó szakcégek. E cégek közül a 
TUnGSrAM-Schréder Zrt. meghívta a VVK tagjait a pilisszent-
iváni telephelyére, a LED fényforrások és lámpatestek elméle-
ti és gyakorlati bemutatására.

A TungsrAm-schréder elméleti és gyakorlati bemutatást 
tartott  a VVK részére
A VVK tagjait az előadóteremben Hidvégi Edit marketing asz-
szisztens fogadta.  Bjorn Brandt  vezérigazgató üdvözlő sza-
vait Schwarcz Péter tudományos igazgató tolmácsolta. Ő mu-
tatta be  a -  vele együtt előadásokat tartó -  munkatársait 
is: Borbély Tamás termékmenedzsert és Szőke Tamás tervezői 
kapcsolattartót. Az előadások címei:

– A fényforrások fejlődése - Cosmopolis fényforrások és  lám-
patestek

– LED-ek energiahatékonysági és minőségi követelményei
– Síküveges lámpatestek - vasútvilágítás
– TUnGSrAM-Schréder a vasútvilágításban

A számos új ismeretet adó előadásrészletek közül az alábbiakban 
felsorolok néhányat, amelyeket különösen érdekesnek, alapvető 
fontosságúnak és hosszú távon megjegyzendőnek tartok. 

1/ A TUnGSrAM-Schréder 1983 óta működik Magyarorszá-
gon, ahol a vezérigazgató irányításával  jelenleg mintegy 
70 magyar munkatárs dolgozik.

2/ A 2000. évtől a MÁV 304 állomásán és 152 megállóhe-
lyén a cég 16 ezer lámpatestét szerelték fel. Ezek IP66/
IP44 „sealsafe” védettségűek, kis karbantartási igényű-
ek. 40%-os energiamegtakarítás mellett 80-120 M Ft a 
becsült költségmegtakarítás, a kiszámolt  megtérülési 
időtartam 5 évnél rövidebb volt.

3/ A LED-gyártó által szállított fényforrást a lámpatestgyár-
tó megvizsgálja, akinek ez a kötelezettsége a meghajtó 
elektronika esetében is fennáll.

4/ A LED termékfajták (meghajtók, modulok, fényforrások, 
lámpatestek)  biztonsági és minőségi szabványainak egy 
részét az IEC  2006-ban és 2008-ban elkészítette, a másik 
rész kidolgozás alatt van, de a lámpatestek minőségi elő-
írásaira „még nincs remény”.

5/ Az élettartam becslése extrapolálással történik az ún. 
L70-es, L80-as módszerrel. 

6/ A  SCHrÉDEr termékek felharmonikus tartalma (THD) a 
szabványos  max. 30% helyett 20%.

7/ Háromféle fényeloszlási koncepció alapján tervezik a 
világítótesteket:  I. a fényeloszlást egyetlen lencsetípus 
alakítja LED-enként, az eredő fényeloszlás ezek összegé-
ből alakul ki,   II. a fényeloszlást mikrotükrök hozzák létre,   
III. a 3D koncepció szerint a különböző irányokba beállí-
tott LED-ek  ún. másodlagos lencsékkel létrehozott rész-
fényeloszlásainak összessége adja a teljes fényeloszlást.

8/ A LED-ek mintegy kis fényvetőkként irányíthatók, ezáltal 
nagyobb útvilágítási hatásfok érhető el, mert fényáramuk 
nagyobb része jut a megvilágítandó útfelületre, mint a 



kisülőlámpás lámpatesteké. Az 1. ábráról leolvasható 
adatok: a 100 lm/W fényhasznosítású kisülőlámpával 
43% útvilágítási hatásfokot, míg a 90 lm/W-os LED-del 
67%-ot értek el.

9/ A LED rendszer hatásfokát a következő részhatásfokok 
szorzata adja:
– LED-fényforrás x elektronika x optika x termikus = 

rendszerhatásfok. Számpélda:
– 100 lm/W x 0,9 x 0,9 x 0,95 = 77 lm/W.

10/ Egy LED meghibásodási valószínűsége 50 ezer óra mű-
ködés után további 1 ezer óránként: 0,025% és 0,1%.

11/ Kétféle meghibásodási mód fordul elő a sorba kötött 
fényforrások esetében.

 Ezek – a 2. ábra szerint – kivédhetők úgy, hogy egyetlen 
LED…
– …szakadása esetén a beiktatott Zener-dióda  megvé-

di az áramkört,
– …rövidzárlata esetén a rövidzár „átvezet”,
 így a LED-sor tovább világít (a megtáplálás áramge-

nerátoros jellege miatt ez nem okoz áramnöveke-
dést a többi LED-en)! 

12/ A SCHrÉDEr cég több országban szerelt fel kísérleti 
alkalmazásként LED-es fényforrással működő lámpa-
testeket. Hazánkban a margitszigeti „futókör” 70 W-os 
nagynyomású nátriumlámpás világításának egy részét 
cserélte 28 W-os LED fényforrásos lámpatestekre. 

 13/ A 3. ábrán bemutatott fővárosi Szabadság híd díszvi-
lágítása is a kísérleti programban készült el. A felszerelt 
DUnA-LED lámpatesteket a SCHrÉDEr kutatói központ-
jának segítségével a  TUnGSrAM-Schréder Zrt. fejlesz-
tette és gyártotta.

14/ Végezetül egy „vasutas szívet melengető” – a SCHrÉDEr 
cég által gyártott – világítási berendezésről néhány 
adat: az itáliai Torino városában a Porta Susa pályaudvar 
teljes világítását  3300 m összhosszban felszerelt lám-
patestekben elhelyezett, összesen 60 ezer darab  LED-
fényforrással oldják meg.

Az előadások után élénk eszmecsere kezdődött a résztvevők 
között, amely folytatódott az ebéd, a „terméksimogató” és a 
gyárlátogatás alatt, sőt a VVK titkára, Hermesz Zsolt által vetí-
tett, – a bizottság által összeállított –  „előzetes elvárások” be-
mutatása közben és utána is.

néhány szempont a  VVK   „előzetes elvárásai”-ból 
Feltétlenül meg kell említenem, hogy nem a meglátogatott cég 
részére „címzett” elvárásokról van szó, hanem a máV számára 
szállítani szándékozó összes cég  termékére megfogalmazott  
egységes követelményekről !
A/ Például a  felharmonikus-tartalom (THD) szabványos érté-

kének írásos igazolása  minden cég számára kötelező, még 
akkor is, ha az előadáson elhangzott,   hogy a Tus  THD-je 
20%  alatti akkor, amikor a szabványelőírás max. 30%.

B/ A lámpatest háza/burkolata/fedele nem korrodálódó 
anyagú fémöntvény, -lemez stb. legyen.

C/ A burkolatok rögzítőszerkezetei rozsdamentes  anyagból 
legyenek.

D/ A rögzítő csavarok, zárófedelek és burkolatok a   kinyitás 
után nem eshetnek le. Szükség esetén   segédeszközzel 
vagy anélkül  eltávolíthatók legyenek.

E/ Túláramvédelmi szervet a lámpatestek nem tartalmaz-
hatnak, minden más szerelvényt tartalmazniuk kell.

F/ A lámpatestek  I. Érintésvédalmi - osztályúak legyenek,  
PE-vezető csatlakozási lehetőséggel ellátva.

g/ A lámpatestek optikai tere legalább IP 65-ös, szerelvény-
tere legalább IP 54-es legyen.

1. ábra  A  kisülőlámpás és a LED-es lámpatestekkel elérhető útvilá-
gítási hatásfokok

3. ábra  A  Szabadság híd díszvilágítása DUNA-LED lámpatestekkel

2. ábra  A  LED fényforrások meghibásodási módjai és védelmi 
megoldásai
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H/ A lámpatestek optikai tere síklezárású legyen. 
I/ A lámpatestek hálózatról történő leválasztása, továbbá 

szerelvénylapjuk cseréje ne igényeljen segédeszközt. A 
szerelvénylap a tükör kiszerelése nélkül legyen cserélhető.

J/ A lámpatestek fényeloszlásának Imax/I0 értéke (ún. jósági 
foka) nem lehet kevesebb 3,8-nál.

K/ A lámpatesteknek, ill. azok burkolatának (lámpatestház 
és bura) ütésállósága feleljen meg az MSZ En 50102:1998 
szabvány szerinti  IK 08 fokozatnak. 

Befejezésül Schwarcz Péter tudományos igazgató szavai: 
„remélhetőleg a MÁV világítástechnikája a jövőben is élenjár 
a korszerű termékek alkalmazásában.”

A szerző a VVK nevében köszöni a befejező szavakat, az 
elhangzott és a bemutatott értékes információkat, a maga 
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Dr. Dux László, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár jelen-
létében került sor a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehet-
ségkutató Verseny díjátadási ünnepségére június 10-én, a Csodák 
Palotájában. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az új minisztérium 
céljai között továbbra is fontos szerepet kap a tehetségek felkaro-
lása. A nemzeti Erőforrás Minisztérium mindent meg fog tenni, 
hogy a mai felgyorsult világban az erőforrások legcélszerűbb fel-
használása mellett, a fiatalokra is több figyelem irányuljon.

Felszólalt Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség 
(MISZ) tiszteletbeli elnöke, aki kiemelte, hogy ez a verseny a 
sokfajta tehetség közül a kreatív tehetséget keresi, illetve ku-
tatja fel. Ezen kreativitás alapján az elmúlt 15 évet összegezve 
az EU-döntőn elért helyezések alapján 33 ország közül Ma-
gyarország a második helyen áll. Továbbá beszámolt arról a 
sikerről is, hogy most már négy magyar fiatalról elnevezett 
földközeli kisbolygó kering a nap körül. A tavalyihoz képest 
idén tovább nőtt a beérkezett pályázatok száma. Hangsúlyoz-
ta, hogy a tehetség nem pusztán a feltalálást jelenti, hanem 
az elgondolt ötleteket meg is kell valósítani.

I. díjat kapott, és részt vehet az EU Fiatal Tudósok Versenyén, 
Lisszabonban:

-  Böröczki Zoltán István, aki izomhuzal motorjával egy 
olyan új típusú elektromos motort készített, mely nem a 
hagyományos (elektromágneses) módon, hanem termo-
dinamikai elven működik. A motor meghajtását izomhu-
zalok végzik, melyek hő hatására összehúzódni is képes 
memóriahuzalok. Az összehúzódás során a huzalok 
munkavégzésre is képesek, ezt használta fel a pályázó 
forgómozgás előállításához. 

-  molnár Anna, aki a rosszindulatú vastagbél daganatok 
szűrésére fejlesztett ki egy új, érzékenyebb és pontosabb 
módszert. A fiatal által elvégzett vizsgálatok szerint a tel-

jes genomszűrés alapján lehetséges a helyi betegségek-
re jellemző vérbeli molekuláris markerek azonosítása.. 

-  Balassi márton István és Horváth Dávid, akik egy számos 
iskolatípusban sikerrel használható számítógépes mo-
dellt dolgoztak ki, melynek segítségével rekonstruálhatók 
olyan konkrét esetek, amelyeknek mélyebb megértése 
közelebb visz a környezettudatosság megerősödéséhez 
és a fenntartható fejlődés megvalósításához - melyben az 
egyéni felelősségen túl a műszaki és természettudomány-
oknak kulcsszerepe van. Dr. Szabó Gábor a Stockholm 
International Youth Science Seminarra történő utazást 
tanúsító oklevelet is átadta Balassi Márton Istvánnak. 

II. díjban részesültek: Lipécz Ádám a kerékpár újragondolása, 
egy új környezettudatos közlekedési eszköz, a „Step'n'Roll.” 
és Gyöngyösi Tamás a „CapControl” pályázatért. 

A bírálóbizottság döntése értelmében, az I. és II. díjban ré-
szesült pályázók által megjelölt egy-egy tanár réti Mónika, 
Dr. Daróczi Csaba Sándor és Vizi Tibor egyszeri, 100 000 Ft-os 
ösztöndíjban részesült

III. díjat kaptak: Hajdu Gergő „méhszívó berendezés méhrajok 
befogására” c. pályázáta, Orgován József „HomeEKG rend-
szer”, Erdélyi Soma és Kovács Dániel a „HidRoBot”, valamint 
Juhász Dorottya „méregből gyógyszert” pályázataikért. 

A I., II. és III. díjakat Dr. Dux László és Prof. Ormos Pál adta át. 
A MISZ különdíjában részesült, mint a legeredményesebb 

határon túli magyar fiatal Bartha noémi Eszter „Beltenyészet a 
XXI. században?” című munkája.

A díjátadás után Dr. Szabó Gábor méltatta a fiatal tehet-
ségeket és kiemelte, hogy az eredmények nem mindig 
jönnek azonnal. Az ifjú tehetségek buzdítására azonban 
hozzátette, hogy a kitartó munka előbb-utóbb mindig 
meghozza a gyümölcsét. 

Kiss árpád, ny. főtanácsos 
arpad.kiss@gmail.com

A képek a szerző felvételei

Díjátadás a Csodák palotájában

Ormos Pál, Pakucs János, Dux László, Szabó Gábor

Balassi Márton, Horváth Dávid, Molnár Anna és Böröczki Zoltán István

Lektor:  Hermesz Zsolt, a mEE máV Szervezet 
 és a  Vasúti Világítástechnikai Kollégium titkára

Dr. Vetési Emil
a MEE Világítástechnikai Társaság 
és a Vasúti Világítástechnikai Kollégium tagja
dr.vetesi.emil@t-online.hu

nevében pedig a lejegyzett előadásokról írtak pontosítását, 
továbbá az érdekes és szép ábrákat.
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Energetikai 
hírek 

a világból 

HÍREK

A CEZ a jövőben nagyobb fi gyelmet kíván szentelni 
a hazai piacnak

CEZ a Cseh Köztársaság energetikai csoportja a jövőben 
nagyobb fi gyelmet kíván szentelni a hazai energetikai 
piacnak, miután a közelmúltban fi gyelmét elsősorban a 
külföldi piackeresésekre és befektetésekre összpontosí-
totta. A jövőben hazai és szlovák piacra összpontosítanak 
atomerőmű és egyéb energetikai befektetések tekinte-
tében. 2004-ig agresszív piacpolitikát folytattak egész 
Közép-Kelet-Európában, erőműveket, szénbányákat, 
elosztó hálózatokat vásároltak, Törökországtól kezdve 
Albánián és Bulgárián keresztül egész Lengyelországig. 
A jó időben elkezdett terjeszkedés, a meghatározó 
pozíció a 70% állami tulajdonban lévő CEZ számá-
ra, aki a Cseh Köztársaság villamosenergia-piacának 
közel 50%-át tudja magáénak, jelentős, - a konti-
nens cégei között is kimagasló - profi tot hozott. A 

megnövekedett profi thoz még hozzájárult az igen alacsony 
adminisztrációs (overhead) költség, a vertikálisan integrált 
cégstruktúra, a meglévő atomerőmű igen olcsó árama akkor, 
amikor az energiaárak felszöktek szinte az égig és áramex-
portjuk elsősorban Németországba jelentős volt. 
A CEZ tervei között szerepel a Temelini Atomerőmű bővítése 
három újabb blokkal, melynek beruházási költsége 20 milli-
árd € körül várható. 
A CEZ külföldi tervei között többek között, egy romániai 
áramszolgáltató privatizálása szerepel.

Az RWE és az E-ON nukleáris erőműveket épít 
az Egyesült Királyságban
A napokban jelentették be az RWE és az E-ON német óriás 
energetikai cégek, hogy közös vállalkozás keretében atom-
erőművet létesítenek a walesi Anglesey-ben 2020-ra, illetve 
Gloucestershire-ben 2025-re. Megjegyzendő, hogy az RWE 
és E-ON cégeknek mindez ideig 20 közösen épített nukleáris 
erőműve működik szerte a világban.
Az EDF a francia állami tulajdonú energetikai óriás cég is 
bejelentette abbéli szándékát, hogy az Egyesült Királyság-
ban atomerőművet építsen 2017-re Somerset megyében és 
2020-ra Suff olkban.

Banglades kérte Indiát, hogy fejlessze energetikai szektorát
India vállalta, hogy beruház a bangladesi energetikai iparba. 
10 milliárd $-t erőműfejlesztésre és 2 milliárd $ szénbányászat 
fejlesztésre. Ebben állapodott meg a Banglades-India Vegyes 
Bizottság két társelnöke 2010 áprilisában.
Bangladesnek jelentős, alacsony kéntartalmú szénkészletekkel 
rendelkezik. Jelenleg villamosáram-termelésének 80%-át föld-
gáztüzelésű erőművekkel állítja elő. 2015-re meg kívánja két-
szerezni villamosáram-termelését, ezt már szénvagyonára ala-
pozva. Ehhez 10 milliárd $ befektetés szükséges. A szénvagyon 
kiaknázásához újabb 2 milliárd $-ra van szükség.

Forrás: Internet

Az Energia Tanács május 31-i 
ülésén a miniszterek elfogad-
ták az elért eredményekről 
szóló elnökségi jelentést a 
földgázellátás biztonságá-
nak megőrzését szolgáló 
intézkedésekről szóló ren-
delettervezet kapcsán. Poli-
tikai szinten három fő kérdés-

kör áll még nyitva: a védett fogyasztók és ellátási standard; a 
Bizottság szerepe, hatáskörei és a határidők kérdése. Mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács továbbra is érdekelt az első 
olvasatos megállapodásban.

A miniszterek eszmecserét folytattak az energiahaté-
konyságra vonatkozó nemzeti célértékek témakörében 
(EU2020 stratégia). A tagállamok általában támogatták az 
EU szintű 2020-as 20%-os célkitűzést, azzal, hogy annak 
teljesítésére vonatkozó stratégia és módszertan maradjon 
tagállami hatáskörben.  

A miniszterek ezután tanácsi következtetéseket fogadtak 
el a 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai ener-
giastratégia vonatkozásában. A 2011-2020 EU energiastra-
tégia fő irányvonalait illetően a tanácsi politikai vita alapján a 
következők rajzolódnak ki: 

az integrált intelligens európai energiahálózatok kiépítése • 
a belső energiapiac kiteljesítése érdekében; 
az alacsony szénkibocsátású energiatechnológiák elter-• 
jesztése; 
koordinált EU energia külpolitika kialakítása; • 
meglévő jogszabályok végrehajtásának biztosítása. • 

A beruházások gyorsítását és növelését mindenki támogat-
ja, ám megoszlik a Tanács véleménye az energiaprojektek EU 
társfi nanszírozását illetően. 

A tagállamok hozzászólás nélkül meghallgatták a Bizottság 
tájékoztatóját

az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program végre-• 
hajtásáról,
a Transzeurópai Energiahálózatok Program 2007–2009-es • 
időszak alatti végrehajtásáról,
a balti energiapiacok összekapcsolási tervének végrehajtá-• 
sa terén eddig elért eredményekről,
a Bizottság fellépéséről a mexikói-öbölbeli olajkiömléssel • 
kapcsolatban. 

Végül a belga delegáció tájékoztatót adott a 2010. második 
félévi EU elnökségének energetikai prioritásairól. 
Kiemelt jelentőségű az új 2011-2020 EU energiastratégia, és az 
Útiterv 2050.

Május 31-én  ülésezett 
az EU Energia Tanácsa

HÍREK AZ  EU-BÓL

Dr. Bencze János
titkárságvezető
KHEM miniszteri titkárság
bencze.janos@khem.gov.hu



Az eredményhirdetés előtt módosította a 2009-ben kiírt szél-
erőmű-tendert a Fejlesztési Minisztérium. A zöld szervezetek és 
a beruházók a pályázat visszavonásától tartanak. A tárca az ár-
verseny szükségességével érvel a módosítás mellett. A zöldek 
szerint szakmai érvek nem indokolhatják a pályázat törlését. 
Annyi biztos: ha valóban visszavonják a tendert, akkor két éven 
belül biztos nem lesznek új szélerőművek Magyarországon.

"Huszonhétmillió forintom úszik, ha visszavonják a pályá-
zatot, és nem írnak ki újat, vagyis nem kapnék szélkvótát. 
Ennyibe kerül a két éve készülő, a pályázat beadásához szük-
séges dokumentáció, a 8 millió forintért felállított, szintén a 
pályázat benyújtásához kötelező szélmérő toronnyal együtt" 
- mondta az [origo]-nak Szilágyi Zoltán nyíradonyi vállalkozó, 
aki most márciusban, a 2009-ben kiírt szélerőmű-tenderre 
nyújtott be pályázatot.

Egy 2 MW teljesítményű szélerőművet szeretne létrehozni a 
vállalkozó, amihez el is helyezett MW-ként 60 ezer euró letétet. 
"A mérések alapján 25 %-os átlaghozama lenne a szélerőmű-
nek, vagyis napi 24 órából átlagosan 6 órát üzemelne" - mond-
ta a Szilágyi Zoltán, aki bízik abban, hogy ha el is kaszálják a 
pályázatot, újból kiírják, hogy legyen lehetősége szélkvótát 
szerezni. 

Szakmai érvekre hivatkozva múlt héten, az eredményhir-
detés előtt módosította a 2009-ben kiírt szélerőmű-tendert 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a módosítás pedig 
könnyebbé teszi, hogy a tender eredményhirdetés nélkül visz-
szavonható legyen. 

A pályázat visszavonását két, a 2009-es rendeletbe szúrt ki-
egészítéssel érheti el a minisztérium. Az egyik módosító kiegé-
szítés szerint érvénytelen a pályázat, ha a megpályázott kapaci-
tás mennyisége kevesebb, mint a kiosztható, a másik kiegészí-
tés szerint pedig akkor is le lehet fújni a tendert, ha a pályázók 
10 %-át kizárják. A 2009-ben, összesen 410 MW kapacitásra 
kiírt szélerőmű-tenderre összesen 68 pályázó, 1175 MW 
kapacitásra nyújtott be igényt, így az első kitételnek nincs 
jelentősége, de a másodiknak könnyen lehet.

Az Energia Klub és a Magyar Szélenergia Társaság nem ért 
egyet a minisztériumi érveléssel, szerintük ugyanis semmi 
sem indokolja egy pályázat lefújását, ha nincs elég érdeklődő 
(ebben az esetben természetesen csak kevesebb kapacitást 
kell kiosztani), amennyiben pedig 10 %-nak nem felel meg az 
anyaga a jogszabályoknak, attól a maradék 90 %-nak még le-
hetőséget kell adni a kiírt kapacitások megszerzésére. 

A fejlesztési tárca azzal indokolja a kiírás módisítását, hogy 
a 2009-ben a szélenergia kapacitások létesítésére kiírt ten-
derre kevesebb elfogadható pályázat érkezett, mint amek-

Éveket késhetnek az új 
magyar szélerőművek

kora szélerőművi kapacitás beépítésére lehetőség van. "Így a 
biztosítani kívánt ár- és támogatási verseny nem érvényesül-
het" - áll a tárca által a héten kiadott közleményben.

Magyarországon összesen 108 szélerőmű működik és 
200 MW a szélenergia kapacitás. Összehasonlításképpen: a 
paksi atomerőmű teljesítménye 2000 MW. A kötelező átvé-
teli rendszer 79 milliárd forintos össztámogatásából 5%-ot 
tesz ki a szélenergiára költött támogatás, és 70 %-ot a kap-
csoltan termelt villamos energia, amelyet fosszilis energia-
hordozóval - például földgázzal – termelnek.

Ez azt jelenti, hogy a pályázóknak nem kell a meghirdetett 
kapacitásokért versenyezniük, a megtermelt villamos energiát 
a törvény által megszabott legmagasabb kötelező átvételi áron 
értékesíthetnék. Ez a szélenergiával termelt áram esetében Ma-
gyarországon jelenleg 29,28 forint kilowattóránként, ami az 
ausztriai kötelező átvételi áraknál is jóval magasabb - áll a közle-
ményben. A Minisztérium szerint ez mintegy 9 Ft/kWh-val maga-
sabb átvételi árat jelent, mint az így megtermelt energia előállítá-
si költsége, ami "ellentmond a minisztérium azon céljainak, hogy 
a családok rezsikiadásait a lehető legalacsonyabban tartsa".

"Ha most leállítják a pályázatot, és újat írnak ki, annak 2012 
előtt biztos nem lesz eredménye" - mondta az [origo]-nak 
Varga Katalin, az Energia Klub megújuló energiaforrásokkal 
foglalkozó szakértője. Ugyanis ha az új rendelet szerint de-
cember 31-én jelentenék be, hogy ki lehet írni az új pályáza-
tot, akkor szintén az új rendelet szerint még 30 nap, míg erre 
sor is kerül, ismét több hónap, míg benyújtják, és legalább 
félév, mire elbírálják - tehát új engedélyekhez 2011 vagy 2012 
előtt biztosan nem jutnak a szélenergia-beruházók. 

"Két és fél forinttal érné meg támogatni a szélenergiai beruhá-
zásokat, mert ennyi hasznot hoz az, hogy a szélenergia-termelés 
miatt kevesebb földgázt használunk és csökken a kibocsátás"- 
mondta kérdésünkre Hegedűs Miklós, a GKI Energiakutató és 
Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint a szélenergiát 
túltámogatják. "A 29,28 forintos kötelező átvételi ár a szélener-
giának valóban nagyon jó megtérülést biztosít" - mondta Varga 
Katalin, aki szerint azonban van lehetőség  a szélenergia jelen-
legi átvételi árában csökkentésre, ha ez a cél. Szerinte differen-
ciálni kellene az árakat az egyes megújuló technológiák között, 
valamint egy-egy technológián belül is.

"Ehhez kellene igazodnia a pályázati rendszernek. A pályázat 
utólagos módosítása és elhalasztása azonban nem a megfelelő 
eszköz, ráadásul bizonytalanságot teremt a befektetők között 
és elriaszthatja a beruházókat a magyarországi megújuló ener-
gia-beruházásoktól" - mondta az Energia Klub szakértője.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium annyit közölt az [origio]-val, 
hogy a rendelkezésükre álló információk alapján a tender sorsa 
még nem dőlt el. Arra a kérdésünkre, hogy a tárca tervezi-e a jö-
vőben támogatni a szélenergiát, annyit válaszoltak:"a kormány 
kiemelt fontossággal kezeli a megújuló energiaforrások haszno-
sításának ügyét. Ez a terület meghatározó eleme lesz az ország 
most készülő, hosszú távú energiastratégiájának, amelyhez illesz-
kedve a szélerőmű kapacitások létesítésére irányuló pályázat újra 
kiírásra kerülhet, meghatározott feltételek fennállása esetén"

Tóth Péter, a Magyar Szélenergia Társaság elnöke szerint 
szakmai érvek nem indokolják a pályázat visszavonását. A ha-
lasztás azért is lenne rossz, mert a nemzetközi helyzet miatt 
jelenleg a szélenergia piacon alacsonyabb a kereslet, így a 
beruházási költségek is alacsonyabbak lennének most, mint 
a gazdasági helyzet javulása után, azaz 1-2 év múlva. 

A társaság szerint a pályázat későbbi kiírása a projektköltsé-
gek 15-20 %-os emelkedéséhez vezethet, ami megjelenik a vil-
lamos energia árában. A szakmai szervezet további, a pályázat 
elhalasztása elleni érvei között szerepel, hogy 2020-ra az éves 
összenergia termelésünk 13%-ának megújuló energiaforrásból 
kell származnia. 

Forrás: Origo 2010. 07. 05.
Dr. Bencze János

 Elektrotechnika  2 0 1 0 / 0 7 - 0 8 3 5



Elektrotechnika  2 0 1 0 / 0 7 - 0 8 3 6

Újabb fejlesztés a jobb ellátásért: 
elkészült az új gönyűi erőmű csatlakozása

Mi is az a sokat emlegetett 
KÁT - Kötelező átvétel

3 6

A távvezeték alkotóelemei közbeszerzési eljárás útján 
kerültek beszerzésre, a kivitelezést az MVM társaságcso-
porthoz tartozó, nagy szakértelemmel, megfelelő speciális 
eszközparkkal és tapasztalattal rendelkező OVIT ZRt. végez-
te. A sodronyt a hazai FUX Zrt, az OPGW-t a németországi 
DRAKA GmbH, a szigetelőláncokat pedig a szintén hazai FCI 
Kompozit Szigetelő Kft. szállította.

Az alállomás létesítése, valamint a távvezeték megépítése 
a közvetlen és a távolabbi környezetben nem okoz tartós ká-
rokat, nem szennyezi a talajt, a vizet és a levegőt. Az oszlopok 
felületvédelme zöldes árnyalatú, biztosítva a tájképbe való 
lehető legjobb illeszkedést. A jó minőségű szerelési anyagok 
beépítése révén biztosított, hogy a távvezeték üzemeltetése 
és későbbi karbantartása, felújítása során csökkenthető a be-
avatkozások gyakorisága, ezáltal is minimalizálhatóak a kör-
nyezetre gyakorolt hatások. 

A kor követelményeinek megfelelő készülékek, beren-
dezések és építési technológiák alkalmazásával, az ésszerű 
költségminimum, valamint a környezetvédelmi alapkövetel-
mények szem előtt tartásával a kitűzött határidőn és a jóvá-
hagyott költségkereten belül valósult meg a projekt.

A beruházás számokban
A beruházás értéke: 5,5 milliárd Ft
A távvezeték hossza: 14,13 km
Az alapozás során beépített beton: 1900 m3
A beépített oszlopok össztömege: kb. 600 tonna
A beépített oszlopok száma: 44 db kétrendszerű 
„FENYŐ” típusú oszlop

Forrás: MAVIR honlap
Dr. Bencze János

A rendszerirányító MAVIR Zrt. jogszabály alapján meghatározott, 
a piacinál jóval kedvezőbb áron köteles megvásárolni a kötelező 
átvételi rendszerben részt vevő termelők által kapcsoltan termelt 
villamos energiát, a hulladékból nyert villamos energiát, illetve 
a megújuló energia hasznosításával nyert villamos energiát. 
A kötelezően átveendő mennyiség és az átvételi időtartam 
megállapítására a kormány a Magyar Energia Hivatalnak adott 
felhatalmazást. A hivatal a kötelező átvétel időtartamát legfeljebb 
a beruházás megtérüléséig biztosíthatja, csökkentő tényezőként 
véve figyelembe az esetleges egyéb támogatásokat. 

A kapcsolt technológia azt jelenti, hogy egy adott 
tüzelőanyagból (hazánkban leggyakrabban földgázból) az 
erőmű egyszerre állít elő villamos energiát és a távfűtő rend-
szerben felhasználható hőenergiát, és így összességében 
lényegesen kevesebb földgázt használ fel, mintha ugyanezt 
a hőt és villamos energiát különálló erőművekben állítanák 
elő. A kapcsolt energiatermelési technológia így energiata-
karékos, és a kevesebb felhasznált földgáz miatt az erőművek 
működésével járó üvegházgáz-kibocsátás is alacsonyabb. Így 
ezek az erőművek környezetbarátabbak, mint a hagyományos, 
nem kapcsoltan termelő szén-és gáztüzelésű erőművek.

A technológia hátránya, hogy a termelt hővel kapcsoltan 
előállított villamos energia mennyisége ingadozó, mert ahhoz ig-
azodik, hogy éppen mennyi hőre van szükség az adott erőműből. 
Az értékesítési nehézségek feloldására és a tőkemegtérülés biz-
tosítására szolgál a kötelező átvételi rendszer.

Dr. Bencze János

Június 23-án, Gönyűn átadták az E.ON Erőművek KFt. Gönyű 
kombinált ciklusú erőművének (Gönyű KCE) csatlakozását biz-
tosító Gönyű 400 kV-os alállomást és a szükséges új 400 kV-os 
távvezetéket, amelyet a Győr-Litér 400 kV-os távvezeték fel-
hasításával valósítottak meg. A mintegy 5 és fél milliárdos be-
ruházás biztosítja a Gönyű KCE által termelt villamos energia 
biztonságos kiszállítását.

Az E.ON Erőművek Kft. Gönyűben egy 425 MW teljesítmé-
nyű, kombinált ciklusú erőművet létesített. Az erőműben 
megtermelt áram szállításáról és az ehhez szükséges beren-
dezések kiépítéséről az átviteli hálózat tulajdonosának, a 
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt.-
nek (MAVIR) a feladata gondoskodni a két fél között 2009. 
április 29-én megkötésre került csatlakozási szerződésnek 
megfelelően. Tari Gábor, a MAVIR vezérigazgatója fontosnak 
tartotta kiemelni, hogy a MAVIR-nak kötelessége, hogy a há-
lózatához való hozzáférést minden, a jogszabályok, illetve 
szabályzatok szerint erre jogosult hálózathasználó számára 
diszkriminációmentesen biztosítsa. Az elkészült csatlako-
zás – amely az E.On megrendelésére és finanszírozásában, a 
MAVIR beruházásában készült – jó példa arra, hogy a rend-
szerirányító minden piaci szereplő igényét megkülönbözte-
tés mentesen szem előtt tartja. - mondta.

A projekt megvalósítása két, egymással szorosan össze-
függő részfeladat összehangolt megvalósítását igényelte: a 
Győr-Gönyű KCE, Gönyű KCE-Litér 400 kV-os távvezetéki alak-
zat kialakítását a korábbi Győr-Litér 400 kV-os távvezeték ún. 
felhasítását, és egy 400 kV-os alállomás megépítését.

Az új távvezeték 4 településen mintegy 230 ingatlant 
érint, az érintett magántulajdonosok száma 322 fő, aki-
ket az előírásoknak megfelelően tájékoztattak és túlnyomó 
többségükkel egyedi megállapodások keretében rendezték 
az érintettségüket. Az építés során biztosítani kellett a köz-
utak, vasutak forgalombiztonsági védelmét, a 220 és 20 kV-os 
hálózatok, csővezetékek, kábelek szerelés által érintett része-
inek biztonságát, valamint gondoskodni kellett a jövőbeli 
üzemeltetésből adódó zavarok kiküszöbölése érdekében 
szükséges átalakításokról, a munkák elvégzése utáni rekul-
tivációról, az érintett utak, hidak, kerítések helyreállításáról. 
A távvezeték nyomvonalát úgy alakították ki, hogy az a lehető 
legkisebb mértékű zavarást, kárt okozza a lakosság körében 
és a környezetben. 



Tíz éve alakult meg az Energiapolitika 2000 Társulat, 
ezalatt száz Energiapolitikai hétfő este című szakmai 
rendezvényt tartottak. A jubileumi, századik összejö-
vetelt június 14-én tartották, melyen a társulat nevében 
Járosi Márton elnök az eddigi rendezvények előadói-
nak, a pártoló tagoknak, valamint a társulat munkájának 
segítőknek, köztük újságíróknak Jubileumi Emlékérmet 
adott át. A Gellért szállóban tartott századik előadáson 
Mártha Imre, a Magyar Villamos Művek (MVM) akkori vezér-
igazgatója a nemzeti villamos társaság kihívásokra adott 
válaszairól, ezen belül a Lévai projektről beszélt.
    Az Energiapolitika 2000 Társulat jubileumi, századik energia-
politikai hétfő este című rendezvényén - amely egybe esett 
a társulat 10 éves fennállásával - Járosi Márton elnök megkö-
szönte az eddigi rendezvények előadóinak és a társulat segítő-
inek, közte a sajtó képviselőinek a munkáját, majd bemutatta a 
"Lévai örökség és a magyar energetika" című könyvet.  Járosi 
Márton - mint a kötet szerzője - külön felhívta a figyelmet arra, 
hogy Lévai András professzor születésének 100. évfordulója 
2008-ban volt. A centenáriumi rendezvényeken számba vet-
ték életművét és szellemi örökségét. Ezzel a most megjelent és 
életművét bemutató könyvvel is őrizzük szellemi örökségét .

Mártha Imre előadásában hangsúlyozta, hogy a paksi 
atomerőmű építése óta az ország legnagyobb léptékű be-
ruházása az atomerőmű új blokkjainak projektje, amely 60 
évre fogja meghatározni a hazai villamos energiai kérdése-
ket. Mint mondta: a fenntarthatóság dilemmája a verseny-
képesség, az ellátásbiztonság és a klíma változás kihívása, 
melyekre meg kell találni a megfelelő megoldásokat. Alap-
kérdés az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások 
részarányának növelése, valamint a CO2 kibocsátás csök-
kentése. Az egyértelmű, hogy a jövőben a villamos energia 
igény növekedésével lehet számolni, ezért világszerte előtér-
be kerülnek az energiatermelés kérdései. A hazai helyzetet 
elemezve azt is látni kell, hogy az áramtermelésben hosszú 
távon komoly költséget fog jelenteni a CO2 kvóta megvá-
sárlása, többek között ezért is kerül a figyelem központjába 
a nukleáris energiatermelés, melynek nincs klímaváltozást 
elősegítő kibocsátása. A paksi atomerőműről szólva a vezér-
igazgató beszélt a teljesítménynövelés sikeres befejezéséről 
– így már mind a négy blokk 500 MW-os, névleges teljesít-
ménnyel üzemel–, valamint az üzemidő hosszabítási prog-
ramról és az ezekkel párhuzamosan elindult Lévai projekt-
ről. Mint jelezte, a jelen elképzelések szerint vagy vállalati 
finanszírozásban, vagy projekt finanszírozásban valósulhat 
meg az új blokk/blokkok építése, de szerinte inkább a válla-
lati finanszírozás jöhet szóba.

A új paksi blokkok költségeiről szólva Mártha Imre jelezte, hogy 
2000 euró/kW beruházásigénnyel számolva egy-egy blokk mint-
egy 3 milliárd eurót jelenthet, vagyis a két blokk esetében 6 milliárd 
euró körüli beruházási költséggel számolhatunk. 

A finanszírozási kérdésekről szólva Mártha Imre kiemelte, 
hogy az MVM tavaly rekordnyereséget ért el, több mint 60 mil-
liárd forint eredménnyel zárta az évet, ez pedig garanciát jelent 
a cégcsoport hitelképességére. Emellett részesedést szerzett 
az MVM az Elmű-ben és az Émász-ban, valamint jelentős szere-
pet vállalt a Mátrai erőmű és a Bakonyi erőmű projektbe, vagyis 
sikeresen növelte piaci súlyát. Az MVM eladósodottsága 18 %, 
ez rendkívül kedvező, azt is mondhatjuk - tette hozzá -, hogy 
„brutálisan” hitelképes a cégcsoport.

A megújuló energiahordozók bővülő hasznosításának 
újabb lehetőségét jelenti az Európában is újnak számító 
technológia, az úgynevezett szolár-parabola elvén mű-
ködő napkollektor. Az innovatív, koncentrált napenergia 
hasznosító berendezés egy újabb példányát július 1-én 
adták át Óbuda-Békásmegyeren, az önkormányzat kezelé-
sében lévő Hatvany Lajos utcai Nyugdíjasházban. 
A napkollektort és az ahhoz kapcsolt használati melegvizet 
termelő berendezéseket a Magyar Villamos Művek (MVM) 
finanszírozásában és irányításával megvalósult projekt ke-
retében helyezték üzembe. 

Az átadott berendezések je-
lentősen csökkentik az intéz-
mény külső forrásból származó 
hőfelhasználását. A konkrét 
megvalósítás különlegessége, 
hogy ezúttal elsőként került sor 
ennek a technológiának egy 
távhőellátást igénybe vevő in-
tézmény hőellátó rendszerébe 
való beillesztésére. Mint Mártha 
Imre a korábbi vezérigazgató   
elmondta, hogy az MVM nagy-
ra értékeli a kerület törekvéseit 
annál is inkább, mert immár egy 
éve a III. kerületben található 
épületegyüttesében történik a 
magyar villamosenergia-rend-
szer műszaki és kereskedelmi 
irányítása. Ezen támogatási 
program összértéke meghaladja az 50 millió forintot.  

A szolár parabola rendszer hőteljesítménye erős napsütés 
esetén 10 kW. Évente mintegy 2300 órán keresztül átlagosan 
6 kW hőteljesítményt képes produkálni, így évente 13 800 kWh 
hőenergiát tud a hőhasznosító rendszerbe betáplálni, azaz ek-
kora energiamennyiséget nem kell más energiahordozóból 
előállítani. Ez 1461 m3 földgáz hőértékének fel meg.

A magyar kormány kiemelt célként rögzítette hazánk ener-
giafüggőségének csökkentését, az energiahatékonyság 
növelését és a megújuló energiaforrások felhasználásának 
elősegítését.  Az energia megtakarításának, a környezet-
barát technológiák elterjedésének és az importfüggőség 
csökkentésének is egyik fontos, a szakpolitika által megfo-
galmazott színtere az épületek hőellátó rendszereinek meg-
újítása. Mindehhez a kedvező szabályozási környezet és a tá-
mogatások átgondolt rendszere mellett szükség van az ener-
getikai vállalkozások szerepvállalására, a fenntarthatóság 
szempontjait elsődlegesként kezelő üzleti magatartásra is. 

Az új paksi blokkok 60 évre 
határozzák meg az energiaellátást
100. jubileumi energiapolitikai hétfő este

MVM napkollektor 
(szolár-parabola) átadás 
Óbuda-Békásmegyeren

Mayer György
energetikai szakújságíró, 
kommunikációs szakértő

Napi Gazdaság, Atomerőmű újság, 
MVM kiadványok 
gymayer@t-online.hu
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Tűzvédelem nagynyomású vízköddel

A tűzbiztonság elsőrangú kérdés. 
Azonban a villamosiparban egyre 
több olyan szuperérzékeny beren-
dezést használnak, amelyek a ha-
gyományos Sprinkler berendezések 
tűz esetén meginduló jelentős víz-
mennyiségének szétfröcskölésétől, 
a tűztől ugyan megmenekülnek, de 
a rájuk ömlő víztől tönkremennek. 
Ezen a problémán segít a Hi-Fog 

rendszer. Ennél az új tűzvédelmi technológiánál a rendsze-
rint a mennyezeten elhelyezett Hi-Fog berendezések (lásd 
ábrát) tűz esetén nem vizet fröcskölnek, hanem nagynyomá-
sú berendezésükkel vízködöt bocsátanak ki és ezzel a kelet-
kező tüzet csírájában elfojtják. A keletkező gázokat a vízköd 
megköti illetve kimossa. A Hi-Fog berendezéssel speciális 
rendszerek is felépíthetők. Egyik áramszolgáltató például új 
transzformátor állomást olyan oltóberendezéssel szerelte 
fel, amelyhez nem kell külső energiaforrás, tehát a villamos 
energia kiesése esetén is működik sűrített levegővel vagy 
nitrogénnel. A berendezés nagy csarnokok és kis helyiségek 
tűzvédelmére egyaránt alkalmas.

BULLETIN 8. 2009

Szepessy Sándor 

80%-os energiamegtakarítás 
kézszárítóknál

Az energiatakarékosság érdekében le-
cserélik az eddig meleg levegővel mű-
ködő kézszárító berendezéseket Zürich-
ben. Az új kézszárítók (lásd ábrát) kü-
lönlegesen jó hatásfokú újszerű turbó 
rendszerrel 640 km/h (!) sebességű leve-
gőt fújnak ki. Ezzel lehetővé válik hideg 
levegővel a kéz gyors szárítása. A Dyson-
Airblande-Händetrockner használata-
kor HEPA szűrőkkel 99,9%-ban baktéri-
ummentes levegőt fúj ki. Egy kézszárító 
helyen eddig évente 350 kg papírtörlőt 
használtak el, ami a nagysebességű lég-

szárításnál felesleges. Ez készülékenként kb. 1000 CHF 
megtakarítást eredményez. A legfontosabb előny, hogy 
az Airblade-technológia 80% energiamegtakarítást je-
lent a hagyományos meleglevegős kézszárító berende-
zésekkel szemben. 

BULLETIN 8/2009

Szepessy Sándor 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szerkesztősége

Tisztelt Cím!
A 2010/05 számú Elektrotechnika folyóiratban megjelent 
„LED-ek tápegységei”cimű cikkhez szeretnék szakmai meg-
jegyzést tenni.
A cikkben tévesen lett közölve a teljes harmonikus áram tor-
zítási tényezőjének (THD i ) de� níciója, miszerint a cikk szerző-
je (Schulcz Gábor) a THD i értékét: 

                                          
=

 összefüggéssel jellemzi.
Véleményem szerint a fenti összefüggés a szakirodalomból 

is ismert „klírr-faktor”-ként van de� niálva, amit a  tiszta szinu-
szos jeltől való eltérés jellemzésére használunk.
A totális harmonikus torzítás –Total Harmonic Distorsion-
(THD) helyesen áramjelre szorítkozva:

THD i =                                     =

Az összefüggésből is látszik, hogy a kettő nem ugyanazt a szám-
szerű értéket adja egy adott periodikus jelnél.

Dén Gábor docens
Óbudai Egyetem, KVK. Villamos Energetikai Intézet
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Tisztelt Szerkesztőség!

Temesváriként örömmel 
láttam a lap májusi számá-
ban a Makai Zoltán írását a 
temesvári százéves vízerő-
műről. Még nagyobb öröm-
mel tehetem közhírré, hogy 
a ma is működő műszaki 
emlékről írt 80 oldalas, bő 
kép- és térképanyaggal 
színesebbé tett monográ� -
ám (Temesvár vízerőműve, 
kiadja az Erdélyi Múzeum-
Egylet/EME/), mely kézira-
tának Makai Zoltán volt a 

szaklektora elhagyta a nyomdát és az érdeklődők kezükbe ve-
hetik a történelmi Magyarország egyik legnagyobb vízerőművé-
nek történetét.

A könyv megrendelhető a szerzőnél 
(jancso_arpad@yahoo.com) vagy az EME-nél.

Tisztelettel, 
dr. Jancsó Árpád

Helyesbítés:
A 2010/06 szám „Gondos karbantartás  → üzembiztos forgás” című beszámolóban Gál-János – Lázár Gáspár „Villamos forgógépek tervezése…” előadásában (33. oldal) „és „kényes” 
pontja a  kis légrés (pl. 0,001! mm)” helyesen:  ”és egyik „kényes” pontja a forgórész átmérőhöz viszonyított relatíve nagyon kis légrés (0.5-1%)”.

Gál János „Elektromos autó… című előadásának kivonata (33. oldal) helyesen: Gál János (EV-Sport Magyarország Autósport Egyesület) „pihentető” előadása: „Elektromos autó hajtás-
lánc-fejlesztések” címmel vonta magára a hallgatóság � gyelmét. Az egyesület célja az alternatív meghajtású járművek, technológiák népszerűsítése az autósport segítségével. Az első 
„gyártmányuk” egy Polski Fiat 126-os típusból átalakított szlalom-versenyzésre alkalmas elektromos kisautó. 50 kW teljesítményű,  amellyel ugyan az első versenyen csak 28 km/ó se-
bességet értek el, azóta viszont benzines autókkal szemben is helyt állnak. A hallgatóság az előadást követő szünetben videón szemlélhette a futást. Jelenleg két különböző teljesítményű, 
permanens mágnesű motort és a hozzájuk tartozó invertereket fejlesztenek. Sportról lévén szó, az autók nem utcai használatra, hanem versenyzési céllal készülnek, ugyanakkor sok 
ötletet kívánó műszaki megoldások születnek, amiket később utcai autókban is viszontláthatunk majd. (Ld: www.ev-sport.hu).

A hibákért az Olvasó szíves elnézését kérjük,
Szerzõk
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„A VEZETÉKGYÁRTÁS ÉLVONALÁBAN”

www.fux.hu

Fő termékeink

Acélalumínium 
vezetéksodronyok

Tömörített alumínium 
vezetéksodronyok

Szigetelt, kötegelt 
légvezetékek THPE, 
vagy PVC borítással

Réz munkavezeték

Réz/bronz sodratok

Sodronykötelek

Fejlesztéseink

Csökkentett veszteségű 
vezeték (MINEL)

Csökkentett korona 
sugárzású vezeték (ALKOR)

Trapéz keresztmetszetű 
huzalokból felépülő vezeték

Földkábel

Növelt fajlagos 
keresztmetszetű vezetékek 
(KORAL, MIRAL)




