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SSTTAARRKK  LLIIPPÓÓTT  
((TTRREENNCCSSÉÉNN,,  11886666..  MMÁÁJJUUSS 44..  --  BBUUDDAAPPEESSTT,,  11993322..

DDEECCEEMMBBEERR 1177..))  AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  
11990088..  FFEEBBRRUUÁÁRR --  11991111..  ÁÁPPRRIILLIISS

Gépészmérnöki oklevelét 1886-ban szerezte
a budapesti József Mûegyetemen. Szakmai
munkásságát a Ganz-gyár Elektrotechnikai
Osztályán kezdte.
1891 és 1893 között Brazíliában három
város magyar gyártású villamosmûvének
építését vezette. Hazatérve a Magyar
Villamossági Rt. fômérnökeként részt vett a
társaság budapesti, egri és pécsi telepeinek
létesítésében. A századfordulón ismét a
Ganz szolgálatába állt és számos hazai,
valamint külföldi elektromos telep építését
irányította. 1911-ben a konstantinápolyi
elektromos mûvek vezérigazgatója lett.
Ezt követôen a Budapest Székesfôváros
Elektromos Mûveihez került, ahol mûszaki
igazgatóként, majd 1914-tôl 1919-ig
vezérigazgatói minôségben mûködött. 1912
és 1914 között az ô vezetése mellett létesült a
Kelenföldi Erômû. Jelentôs volt szakirodalmi
és technikatörténeti tevékenysége. Ered-
ményes szakmai-egyesületi munkát fejtett ki a
Magyar Mérnök- és Építész Egyletben,
valamint a Magyar Elektrotechnikai
Egyesületben. 1917-ben megalapította a
Magyar Villamos Mûvek Országos
Szövetségét, melynek haláláig elnöke volt. A
háború alatt a fémbizottság elektrotechnikai
osztályának élén viselt elnöki tisztet. 1917-
ben dr. Vikár Géza és Jakobovits Dániel
közremûködésével kidolgozta „Az elektro-
mos áram termelésérôl, elosztásáról és
értékesítésérôl” szóló törvényjavaslat ter-
vezetet, mely alapja volt az 1931. évi tör-
vénynek. A londoni Society of Electrical Engi-
neers 1911-ben rendes tagjává választotta.

JJAAKKOOBBOOVVIITTSS  DDÁÁNNIIEELL  
((FFEENNYYÔÔHHÁÁZZAA,,  11887799..  SSZZEEPPTTEEMMBBEERR 99..  --  BBUUDDAAPPEESSTT,,
11994422..  NNOOVVEEMMBBEERR 2211..))  AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  

11991111..  MMÁÁJJUUSS --  11991133..  JJÚÚNNIIUUSS

Gépészmérnöki oklevelét 1901-ben szerezte
a Mûegyetemen. Szakmai pályafutását a
Ganz-féle Villamossági Rt.-nél kezdte. A
gyár telepépítési osztályán 1908-ig számos
villamos mûvet épített (Barlad-i, Konstanza-i
erômûvek). Több kisebb vállalatnál is végzett
mérnöki tevékenységet. Társtulajdonos volt a
Bodnár és Társa, illetve a Jakobovits Dániel
és Társa cégeknél. 1909-tôl 1911-ig
szerkesztette az Elektrotechnikát, majd a lap
fôszerkesztôje lett. 1910-ben az Egyesület
titkára, 1911-tôl 1918-ig fôtitkára, 1919-tôl
1922-ig alelnöke, majd 1940-ig a választ-
mány tagja volt. Stark Lipóttal és dr. Vikár
Gézával közösen elkészítették az elsô villa-
mosságügyi törvényjavaslat tervezetet, mely
1919-ben a minisztérium kiadásában jelent
meg. Az elsô világháború alatt az Egyesület,
valamint a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
által alapított „Mûszaki, Elektrotechnikai és
Hadifém-Bizottság (késôbb Mûszaki és
Elektrotechnikai Fémbizottság) ügyvezetô
igazgatója volt. 1918-ban a Magyar Város-
és Községfejlesztési Rt. mûszaki ügyvezetô
igazgatója lett. Nagy szerepe volt az úrkúti
mangánérc bányászat megszervezésében.
Részt vett a fûzfôi erômû és a Péti
Ammoniagyár tervezésében és irányí-
tásában. 1927-ben a magyar természet-
tudományi kutatás elômozdítására alakult
Széchenyi Tudományos Társaság helyettes
fôtitkára lett. A Magyar Elektrotechnikai
Egyesületben, a Magyar Mérnök- és Építész-
Egyletben, a Magyar Közgazdasági
Társaságban és a Magyar Racionalizálási
Bizottságban számos elôadásával tûnt ki.
Tanulmányai és cikkei különbözô hazai és
külföldi folyóiratokban jelentek meg. 

DDRR..  SSZZIILLAASS  OOSSZZKKÁÁRR  
((BBUUDDAAPPEESSTT,,  11888877..  JJAANNUUÁÁRR 2266..  --  BBUUDDAAPPEESSTT,,
11995500..  MMÁÁRRCCIIUUSS 1166..))  AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  

11991133..  JJÚÚLLIIUUSS --  11991188..  DDEECCEEMMBBEERR

1908-ban szerezte gépészmérnöki oklevelét.
1910-ben a mûszaki tudományok doktora
lett. A Ganz és Társa Villamossági Rt. gép-
gyári  próbatermének helyettes vezetôje.
1918-ban a kereskedelemügyi magyar kirá-
lyi miniszter királyi fômérnökké nevezte ki,
így a kereskedelemügyi minisztériumban az
elektromos ügyek elôadója lett. 1919-ben
magántanárként mûködött a Mûegyetemen. 
1922-ben vonult nyugalomba. 1908-tól
1913-ig az „Elektrotechnika” lap felelôs-,
majd fôszerkesztôje volt. 1918-tól 1921-ig a
Magyar Elektrotechnikai Egyesület fôtitkára.
1922-ben megalapította az Erôátviteli és
Világítási Rt.-t (ERVIL), mely jelentôs szerepet
játszott az ország villamosításában.
„Vezetékhálózatok gazdaságos tervezésérôl”
címû cikkéért 1918-ban Zipernowsky jubileu-
mi díjban részesült. Jelentôs gazdasági és
szakirodalmi munkássága. 

DDRR..  LLIISSKKAA  JJÓÓZZSSEEFF  
((RREESSIICCAABBÁÁNNYYAA,,  11888833..  ÁÁPPRRIILLIISS 66..  --  

11996677..  MMÁÁRRCCIIUUSS 1144..))  AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  
11991199..  JJAANNUUÁÁRR --  11992222..  ÁÁPPRRIILLIISS

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI

Az Elektrotechnika 1913. január elsejei száma
A fôszerkesztôrôl sajnos nem áll rendelkezésre

fénykép.

Az Elektrotechnika 1916. január elsejei száma
A fôszerkesztôrôl sajnos nem áll rendelkezésre

fénykép.
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Egyetemi tanulmányait a bécsi, majd a
budapesti Mûegyetemen folytatta, ahol
1904-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett.
Ezt követôen elektrotechnikai tanulmányokat
folytatott Karlsruheben. 1908-tól 1914-ig a
Ganz Villamossági Gyár próbatermében,
késôbb számítási osztályán dolgozott. 1920
és 1921 között a Magyar Városi Bank fômér-
nökeként, 1921 és 1927 között a
Farkasvölgyi-féle Villamossági és Mûszaki Rt.
igazgatójaként, 1927 és 1939 között a
Szabó és Mátéffy Villamosipari Rt. mûszaki
igazgatójaként mûködött. 1919-ben a
Mûegyetem magántanára, 1937-tôl a „II.
Elektrotechnikai Tanszék” helyettes, majd ren-
des tanára. 1942-tôl 1960-ig a
„Villamosgépek és mérések Tanszék” vezetô-
je. Az 1944/45-ös tanévben a Gépész- és
Vegyészmérnöki Kar, az 1950/51-es
tanévben az újonnan szervezett Villamos-
mérnöki Kar dékánja volt. 1922-ben az
Egyesület fôtitkára, évtizedeken át társelnöke,
1961-tôl tiszteletbeli elnöke volt. 
1919 és 1922 között az Elektrotechnika
szerkesztôje, majd fôszerkesztôje lett. 1913-
ban a „Nagyfeszültségû egyenáramú moto-
rok nagyvasúti lokomotívokban való alkalma-
zása” címû publikációjáért, az Egyesület
Zipernowsky-díját kapta. 1951-ben avatták
a mûszaki tudományok doktorává. 1954-ben
Kossuth-díjjal tüntették ki. 1958-ban a
Magyar Tudományos Akadémia levelezô
tagjává választotta. A Mûegyetem tiszteletbe-
li doktori címét 1964-ben kapta meg. 

WWIILLCCZZEEKK  EERRNNÔÔ  
((KKAAPPOOSSVVÁÁRR,,  11888833..  MMÁÁJJUUSS 66..  --  BBUUDDAAPPEESSTT,,
11995500..  MMÁÁJJUUSS 1133..))  AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::
11992222..  MMÁÁJJUUSS --  11993388..  NNOOVVEEMMBBEERR,,  MMAAJJDD

11994466..  MMÁÁJJUUSS --  11995500..  JJÚÚNNIIUUSS

Gépészmérnöki oklevelét a budapesti
Mûegyetemen szerezte 1905-ben. Ezt köve-
tôen több külföldi vállalatnál dolgozott

(Franciaország, Anglia, Németország),
fôként villamos gépek, egyen- és válta-
kozóáramú generátorok szerkesztôjeként,
valamint erômûvek tervezôjeként. 1910-ben
lépett a Ganz-féle Villamossági Gyár szol-
gálatába, ahol 1920 és 1925 között a gép-
számítási osztály vezetôje, majd 1932
májusáig a géptervezô osztályok vezetôje
volt. 1932 júniusától a Ganz és Társa Rt.-nél
nyugalomba vonulásáig igazgató tanácsadói
tevékenységet folytatott. Értékes tevékenységet
fejtett ki a szabványosítás terén. 1938-tól a
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szabvány-
bizottságának elnöke, majd 1949-tôl a
Magyar Szabványügyi Intézet igazgató
helyettese volt. 1927-ben a CIGRE nemzetközi
szervezet alelnöke lett. A Magyar Elektro-
technikai Egyesület tudományos-, mûszaki
tevékenységéért, 1920-ban Zipernowsky-díjat
adományozott a számára. Még ugyanebben
az évben, az Elektrotechnikában megjelent
tanulmányáért a Reisinger Aurél-díjat kapta. 
1919-tôl az Elektrotechnika szerkesztôje,
majd 1922-tôl fôszerkesztôje volt. Nagy-
számú tanulmánya jelent meg hazai és külföl-
di szakfolyóiratokban.

GGOOHHÉÉRR  MMIIHHÁÁLLYY  
((KKIISSKKÔÔRRÖÖSS,,  11889955..  OOKKTTÓÓBBEERR 2211..  --  BBUUDDAAPPEESSTT,,
11997755..  ÁÁPPRRIILLIISS 1177..))  AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::

11993399..  JJAANNUUÁÁRR --  11994444..  NNOOVVEEMMBBEERR

Gépészmérnöki oklevelét 1922-ben szerezte
a budapesti Mûegyetemen, majd a Ganz
Villamossági Gyárban dolgozott, mint ter-
vezô mérnök, fôosztályvezetô, mûszaki
fôtanácsos. Munkaterülete volt az egyfázisú
és háromfázisú, szinkron generátorok számí-
tása és tervezése. Tevékenyen részt vett a
Kandó-féle fázisváltós, valamint a B.C. jelû
villamos mozdonyok tervezésében. 1951-tôl
a Villamosgép és Kábelgyár mûszaki tanács-
adójaként mûködött. 1968-ban egyetemi
docens lett. Részt vett a fiatal szakemberek

nevelésében. A Mérnöki Továbbképzô
Intézetben tartott elôadásai jegyzet for-
májában is megjelentek. Állandó szakértôje
volt a Csepel Vas- és Fémmûveknek, valamint
1965 és 1973 között az Országos Mûszaki
Fejlesztési Bizottságnak. A Magyar
Elektrotechnikai Egyesület életében 1923-tól
vett részt. A Mérnöki Szakosztály titkára,
majd elnöke volt. 1925-tôl az Elektrotechnika
szerkesztôje, felelôs szerkesztôje, majd fô-
szerkesztôje lett. „Szinkronizált és kompen-
zált indukciós motorok” címû tanulmányáért
1924-ben Zipernowsky-díjjal, kiemelkedô
társadalmi és tudományos tevékenységéért
1969-ben pedig Bláthy-díjjal tüntette ki az
Egyesület. Mérnöki munkásságán túl
maradandóak gyártörténeti tanulmányai,
illetve mûszaki nagyjaink szakmai életút-
jainak ismertetései is.

TTUURRÁÁNN  GGYYÖÖRRGGYY
((SSZZOOMMBBAATTHHEELLYY,,  11991111..  JJÚÚLLIIUUSS 3300..))

AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  11995500..  JJÚÚLLIIUUSS --  11995511..
DDEECCEEMMBBEERR

1934-ben szerzett villamos tagozatú
gépészmérnöki oklevelet a Magyar Királyi
József Mûegyetemen. 1934-tôl 1940-ig a
Vasvármegyei Elektromos Mûvek Rt.-nél volt
kezdô mérnök, majd osztályvezetô helyettes.
1945 és 1948 között a Trösztnél
(Részvénytársaság Villamos és Közlekedési
Vállalatok Számára) mint központi fômérnök
mûködött. Ezt követôen az Energiagaz-
dálkodási Részvénytársasághoz került
fôosztályvezetônek. 1951-tôl 1954-ig a
Hálózattervezô Vállalatnál osztályvezetô
helyettes, majd 1954-tôl 1969-ig az
Országos Villamosenergia Felügyeletnél
osztályvezetôként dolgozott. Nyugdíjba
vonulásáig, 1974-ig, mint mûszaki taná-
csadó mûködött az Állami Energetikai és
Energia-biztonságtechnikai Felügyeletnél.
Eredményes kutató-fejlesztô munkát végzett a
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hazai fázisjavítás, a világítástechnika, és a
technikatörténet területén. Tanított a Mérnök
Továbbképzô Intézetben.
Tevékeny szakíró, szakfordító, tolmács, több-
szörös újító. Számos szakkönyv, tankönyv,
száznál több publikáció, egyesületi elôadás
fûzôdik a nevéhez. 

1934-tôl tagja a Magyar Elektrotechnikai
Egyesületnek, az „Elektrotechnika” lapnak
fôszerkesztôje, a „Villamosság” címû lapnak
pedig szerkesztôje volt. Tevékenységét az
Egyesület Déri- és Jubileumi-díjjal, 1992-ben
az Elektrotechnikai-díjjal jutalmazta.

DDRR..  GGEESSZZTTII  PPÁÁLL  OOTTTTÓÓ  
((BBUUDDAAPPEESSTT,,  11992222..    --  11998855..  ÁÁPPRRIILLIISS 66..))

AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  
11995511..  JJAANNUUÁÁRR --  11995533..  DDEECCEEMMBBEERR

1946-ban szerzett oklevelet a Budapesti
Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának
villamos tagozatán. Mérnöki pályafutását a
Magyar Állami Szénbányák Villamosenergia
Fôosztályán kezdte, majd a villamosenergia
ipart irányító Villamosenergia Iparigaz-
gatóság helyettes fôosztályvezetôjévé ne-
vezték ki. Késôbb az erôsáramú iparág szá-
mos területén dolgozott vezetôi beosztásban.
Tevékenységéhez fûzôdik a Mátravidéki
Erômû, a Borsodi Erômû és a Tiszapalkonyai
Erômû, valamint az ezeket összekötô
120 kV-os vezetékek létrehozása. Nagy
szerepe volt a hazai villamosenergia rend-
szerek megteremtésében, egészen a 750 kV-
os távvezeték megépítéséig. 
1955-tôl 1959-ig a Magyar Tudományos
Akadémia Mûszaki Osztályának szaktitkára,
1959-tôl a BME Villamosmûvek Tanszékén
tanszékvezetô egyetemi tanár volt. 1967 és
1973 között a Villamosmérnöki Kar dékánja
volt. 1970-tôl haláláig a BME Erôsáramú
Intézet igazgatója. 1953-ban lett a mûszaki
tudományok doktora, 1967-tôl a Magyar
Tudományos Akadémia levelezô tagja,

1976-tól rendes tagja volt. 1980-tól a MTA
Mûszaki Tudományok Osztályának elnöke. A
nemzetközi tudományos élet egyik kiemel-
kedô alakja. A CIGRÉ Magyar Nemzeti
Bizottságában az elnöki tisztet töltötte be.
Számos hazai és külföldi publikációnak volt
szerzôje, illetve társszerzôje. Szakirodalmi
tevékenységébôl kiemelkedô a „Villamosság”
címû kétkötetes, valamint a „Villamos-
energia-rendszerek” címû háromkötetes
könyve. Tagja, majd elnöke volt az Elektro-
technika szerkesztôbizottságának. 

1951-tôl az Egyesület társelnöke lett. 1952-
ben „Földvezetéses távvezetékek elvi kérdé-
sei” tanulmányával elnyerte a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület Zipernowsky-díját. 
1973-ban Állami Díjat kapott a villamos-
energia rendszerek területén végzett tevé-
kenységéért.

FFRRIIGGYYEESS  AANNDDOORR  
((BBUUDDAAPPEESSTT,,  11992222..  FFEEBBRRUUÁÁRR 2255..  --  BBUUDDAAPPEESSTT,,
11999922..  FFEEBBRRUUÁÁRR 22..))  AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::

11995544..  JJAANNUUÁÁRR --  11995599..  DDEECCEEMMBBEERR

1950-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a
budapesti Mûegyetemen. Doktori értekezését
1960-ban védte meg. Egyetemi tanulmányai
után a Budapesti Mûszaki Egyetem Villa-
mosmérnöki Karán, a „Villamosgépek
Tanszék”, illetve a „Villamosgépek Üzemtana
Tanszék” tanársegédeként, aspiránsaként,
késôbb adjunktusaként mûködött. 
1959-tôl 1963-ig az Automatizálási Intézet
egyetemi docense, majd 1963-tól 1992-ig
egyetemi tanára volt. Nevéhez fûzôdik a
„Folyamatszabályozási Tanszék” megszer-
vezése, melyet 1964-tôl 1988-ig, mint a tan-
szék vezetôje irányított. Közben 1963-tól
1967-ig a Villamosmérnöki Kar dékánja,
valamint 1978-tól 1982-ig az egyetem rektor
helyettese volt. Jelentôs szerepet játszott az
Irányítástechnikai Szabványtervezet kidolgo-

zásában, valamint a mûegyetemi automatika
oktatás megszervezésében. 

1952-tôl az MTA Automatizálási Fôbizottsá-
gának tagja, továbbá a Magyar Elektro-
technikai Egyesület, valamint a Mérés-
technikai és Automatizálási Tudományos
Egyesület elnökségi tagja.

DDRR..  KKEELLEEMMEENN  TTIIBBOORR  
((CCSSÁÁKKTTOORRNNYYAA,,  11992266..  OOKKTTÓÓBBEERR 22..))  

AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  
11996600..  JJAANNUUÁÁRR --  11999911..  DDEECCEEMMBBEERR

Gimnáziumi tanulmányait a keszthelyi
Premontrei Gimnáziumban végezte, majd ezt
követôen a BME Gépészmérnöki Karán
szerzett gépészmérnöki oklevelet 1950-ben.
1963-ban a mûszaki tudományok kandidá-
tusa lett. Szakmai pályáját a Villamosipari
Központi Kutatólaboratórium Forgógép-
osztályán kezdte, mint kutatómérnök, majd
1951-tôl 1955-ig tudományos munka-
társként mûködött. 1955-tôl 1956-ig a
Villamos Kismotorgyár próbatermének
vezetôje volt. Ezt követôen került a BME
Villamosmérnöki, illetve Közlekedésmérnöki
Karára, mint tanársegéd. 1958-tól 1964-ig
egyetemi adjunktus, 1964-tôl 1969-ig
egyetemi docens, 1969-tôl 1992-ig egyetemi
tanár volt. 1967-tôl 1970-ig a Közlekedés-
mérnöki Kar dékán helyettese, 1974-tôl
1991-ig intézet igazgató helyettese. Az
MTA-TMB aspiránsa 1956 és 1960 között.
Részt vett az elsô, teljesen magyarországi
gyártmányú erôsítôgépes-elektromos önmû-
ködô szabályozó berendezés, a diósgyôri
durvahengermû blokksorának kidolgo-
zásában és üzembe helyezésében. Tagja az
MTA Közlekedéstudományi Bizottságának. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesületben
elnökségi tag volt 1960-tól 1990-ig. 
Az Egyesület Nívódíját 1962-ben kapta meg.
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DDRR..  TTEERRSSZZTTYYÁÁNNSSZZKKYY  TTIIBBOORR  
((ÓÓZZDD,,  11993300..  SSZZEEPPTTEEMMBBEERR 2222..))  

AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  
11999922..  JJAANNUUÁÁRR --  11999988..  ÁÁPPRRIILLIISS

Gépészmérnöki oklevelét 1953-ban a
Miskolci Mûszaki Egyetemen, villamosmérnö-
ki oklevelét pedig 1958-ban a Budapesti Mû-
szaki Egyetemen szerezte. A villamosenergia
iparágban 1955-ben kezdett el dolgozni.
1962-tôl 1994-ig különbözô minisztériumok,
2000-tôl 2004-ig a Magyar Energia Hivatal
munkatársa, majd nyugdíjas tanácsadója
volt. Munkásságából kiemelkedik a mûszaki-
tudományos elôkészítés után a magyar
alaphálózatra javasolt 400/120 kV-os
fejlesztési koncepció elkészítése a 60-as évek
végén, a piacgazdálkodásban az elsô, az
1994. évi villamos energia törvény szakmai
elôkészítése, valamint a villamosenergia szol-
gáltatás minôség hazai szabályozásának
bevezetése. Szakirodalmi tevékenységét 2
könyv és mintegy 75 különféle publikáció
jelzi. A nemzetközi szervezetben viselt tiszt-
ségek közül kiemelkedik az ENSZ Európai
Villamosenergia Bizottságában betöltött
nemzetközi elnöki tisztje 1986-87-ben.
1978-ban a kandidátusi, 1990-ben a mû-
szaki tudományok doktori címet szerezte
meg. A felsôfokú oktatásban nyújtott tevé-
kenységéért 1988-ban elnyerte a c. egyetemi
docens, 1999-ben pedig a Budapesti
Mûszaki Egyetemen az egyetemi magán-
tanári címét. Mûszaki alkotói tevékenységéért
1991-ben Eötvös díjjal, 2003-ban
Zipernovszky díjjal tüntették ki.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több
bizottságában tevékenykedett. 1986-tól
1992-ig az Elektrotechnika címû folyóirat
rovatszerkesztôje, majd fôszerkesztôje volt.
Máig a lap szerkesztôbizottságának tagja. 

DDRR..  KKÁÁDDÁÁRR  PPÉÉTTEERR  
((BBUUDDAAPPEESSTT,,  11996633..  JJÚÚNNIIUUSS 77..))

AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERRKKEESSZZTTÔÔJJEE::  
22000022..  JJAANNUUÁÁRR --  22000055..  DDEECCEEMMBBEERR

Diplomáját 1987-ben a Budapesti Mûszaki
Egyetem Villamos Mûvek Tanszékén, hálózat
üzemirányítási témában szerezte. 1989-ben
szakmérnöki diplomát kapott. 1990-ben
„egyetemi doktor”, majd 1994-ben „mûszaki
tudomány kandidátusa” fokozatot szerzett.
2002-ben az Open University-n szerzett
MBA diplomát. Négy idegen nyelvet beszél. 
Elsô munkahelye az ERÔTERV Villamos
Mûszaki Fôosztály Rendszertervezési
Osztálya volt, ahol rendszertervezôként dol-
gozott. Ezt követôen a KFKI MSZKI Ipari
Alkalmazások Fôosztályán csoportvezetô és
osztályvezetô helyettes volt. Öt éven keresztül
ügyvezetôként irányította a DYNAdata Kft-t.
1995-tôl a Budapesti Mûszaki Egyetem
Villamos Mûvek Tanszékén adott órákat
adjunktusként, jelenleg a Budapesti Mûszaki
Fôiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Villamosenergetikai Intézetének docense.
Szakértôként dolgozik ma is több hazai
energetikai vállalatnál. Jelentôsebb munkája
a Diszpécseri Tréningszimulátor (ÉMÁSZ), a
Toleráns Védelmi Kiértékelés (ÉMÁSZ/
/OVT/ELMÜ) és az On-line Terhelés Becslés
neurális hálózattal (ÉMÁSZ). Több
nemzetközi pályázaton vett részt. Tagja a
MTA Elektrotechnikai Bizottságának és
Energetikai Bizottságának is. Mintegy 55
publikációja van. 1989-ben a MEE pályáza-
tán díjat nyert, 1998-ban tevékenységéért
Déri-díjat kapott. Aktív résztvevôje számos
konferenciának. 

1985 óta tagja a Magyar Elektrotechnikai
Egyesületnek, 1990 óta az NJSZT-nek, 1992-
tôl az IEEE-nek, míg 1996-tól CIGRÉ tag. 

DDRR..  BBEENNCCZZEE  JJÁÁNNOOSS  
((BBUUDDAAPPEESSTT,,  11993366..  JJÚÚNNIIUUSS 2200..))  AA  LLAAPP FFÔÔSSZZEERR--
KKEESSZZTTÔÔJJEE::  11999988..  MMÁÁJJUUSS --  22000011..  DDEECCEEMMBBEERR,,

VVAALLAAMMIINNTT 22000066  JJAANNUUÁÁRRTTÓÓLL NNAAPPJJAAIINNKKIIGG

Villamosmérnöki oklevelét 1962-ben, majd
doktori címét 1988-ban szerezte a Budapesti
Mûszaki Egyetemen. Szakmai pályáját a
Villamosipari Kutató Intézetben kezdte, mint
tudományos segédmunkatárs, tudományos
munkatárs, tudományos o.v. (1971-80),
tudományos fôo.v. (1980-88), tudományos
ig.h (1988-91) dolgozott. 1991 és 1994
között az amerikai-magyar vegyesvállalat, a
Villamos Hajtások és Jármûelektronikai Kft.
ügyvezetô igazgatója volt. Ezt követôen a
privatizált EKA Rt. vezérigazgatója, majd
1996. évi nyugdíjazását követôen a cég
mûszaki-gazdasági fôtanácsadója lett.
1998-2002 között a Gazdasági Minisz-
térium Belgazdasági Blokk helyettes állam-
titkára titkárságát, majd Tájékoztatási
Kabinetjét vezette. Közben 1999-ben minisz-
teri biztosként a Nemesfém Vizsgáló és
Hitelesítô Intézetben válságmenedzselést foly-
tatott. Ezt követôen 2004 márciusáig az
ITDH-ban volt különbözô beosztásokban. 

1964-tôl a Magyar Elektrotechnikai Egye-
sületnek, 1992-tôl az IEEE-nek, 1993-tôl
1997-ig pedig az IEEE-IES AdCom bizottság
tagja. 1993-ban a „The New York Academy
of Sciences” aktív tagjai sorába választotta.
Szakmai munkája elismeréseként az IEEE-tôl
1994-ben megkapta a megtisztelô „Senior
Member” címet, itthon pedig 1999-ben és
2001-ben a Miniszteri Elismerô Oklevelet.
Az IEEE-IES és a CRC Press Inc. közös gon-
dozásában 1998-ban megjelent „The
INDUSTRIAL ELECTRONICS Handbook”
társszerzôje, fejezet társ-fôszerkesztôje. Az
„International Advisory Board” tagja volt.

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::  DDrr..  AAnnttaall  IIllddiikkóó
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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület hivatalos közlönye az
„Elektrotechnika”, 1908. február 1-jén jelent meg elõször. A lap
küldetésének négy alappillérét a szerkesztõség az olvasókhoz
írott üdvözlõ sorokban fogalmazta meg:
„Az Egyesület lapjának fõfeladata az, hogy a központból a
tagok felé kiinduló és az onnan visszaáramló szellemi köl-
csönhatásnak hû közvetítõje legyen.”,
„...kérjük…olvasóinktól, hogy lapunk tartalmát szellemük ter-
mékeivel gazdagítsák és mások czikkeit kritika tárgyává
tegyék…”,
„…elektromos iparnak és karunknak érdekeit czéltudatosan
elõmozdítsuk…”, s végül
„…a külföldi szakkörök legalább kivonatosan megismerjék a
lapunkban megjelenõ eredeti czikkeket és híreket”. Az
Elektrotechnika fõszerkesztõje Stark Lipót lett.

A lap megindulásakor az egyik legégetõbb probléma az elek-
tromos energiával kapcsolatos állami és hatósági intézkedések
kezdeményezése volt: „Stark Lipót és Jakobovits Dániel
gépészmérnök tagjaink… a törvényhozás útján való szabályo-
zása ügyében a kereskedelemügyi miniszter úrhoz felterjesz-
tést intéztek...” (Elektromosságügyi törvényhozás. 1910. 27.o.)
Két évvel késõbb egy cikkben megjegyzik: „…a kereskedelmi
minisztérium még csak nem is foglalkozik ez idõ szerint e
törvénytervezet elõkészítésével.” (Elektrotechnikai jogesetek.
1912. 275.o.) 

Az Egyesület erõsáramú elektromos berendezésekre
vonatkozó szabályzata 1904-bõl eredt, de hatósági jóváhagyást
egyáltalán nem nyert. A Felten és Guilleaume kábelgyár igaz-
gatójának szavaival: „Igen sajnálatra méltó jelenség, hogy az
évrõl évre szaporodó elektromos telepek dacára Magyarorszá-
gon ma sincs még általános érvényességû elektromos sza-
bályzatunk…” (Erõsáramú elektromos berendezések szabályza-
ta. 1910. 4.o.)
A hazai vezetés iparpártoló politikája, a magyarországi gyártók,
szakemberek itthoni elismertetése, a hazai anyagszükséglet
osztrák importtól óvása érzõdött az egyes cikkeken is. Perci
Károly „…felhívná körlevél útján a magyar mûépítészek
figyelmét, hogy egyrészt a hazai ipar megvédése érdekében,
másrészt pedig saját érdekükben, … szabványszerû anyagok
szereltessenek be. Ha ez sikerülne, akkor egy csapással meg-
tisztulna a hazai piac az osztrák anyagtól, ami különben köz-
gazdasági érdek is…”. (Perci Károly: A szigetelt vezetõdrótok
és kábelek színes fonalakkal való kötelezõ jelzése. 1910. 78.o.).

Magyarország a század elején csekély mértékben képviseltette
magát nemzetközi kiállításokon. Ennek a közönynek az okát
elemzik a lap hasábjain, s egyben felhívják a figyelmet a kiállí-
tások fontosságára. „Egyáltalán ideje volna, hogy a világkiállí-
tások nagy költségeit végre skartba helyezzük és ha a világ-
versenyek tetszetõs eszméje még galvanizálható, szorítsuk azt
elsõsorban nagyszabású nemzetközi szakkiállításokra.
…Tagadhatatlan, hogy egy budapesti nemzetközi elektrotechni-
kai kiállítás a magyar elektrotechnikai iparnak nagy erkölcsi és
anyagi sikert juttatna…” (Elektromos kiállítás Budapesten. 1911.
9-12.o.).
A nagyvasúti vontatás kérdése is erõsen foglalkoztatta a szak-
embereket: „A vontatás jelentõsége emelkedni fog elõttünk,
ha lehetséges oly megoldást találni, hogy a vasúti hálózat a
vontatáson kívül a környék ipari és világítási energia-szükség-
letét is ellátni képes legyen.” (Weltzl Károly: Nagyvasutak
elektrifikálása. 1911. 13.o.)
A lapban megjelentek a szakmabeli cégek hirdetései. Ennek
még nagyobb súlyt adva, az Elektrotechnika kiadója kérte a
választmányt, hozzon olyan határozatot, hogy „…az egyesület
tagjai szíveskedjenek az egyesület hivatalos lapját hirdetése-
ikkel intenzívebben támogatni”. (Egyesületi hírek. 1911. 41-42.o.)
A századvégi reklámkezdeményezések is megjelentek a rova-
tokban. Egy fõvárosi divatáru kereskedõ azt indítványozza,
hogy a „…kereskedõk vasárnap is tartsák nyitva és világítsák
ki üzleteik kirakatait. …. Budapesten vasárnap a legszebb
üzleti utcák sötétek.” (Az üzletek kivilágítása. 1909. 16.o.) Egy
másik cikk megemlíti, hogy három amerikai nagy cég részben
a reklámnak köszönheti sikerét az export terén. „Úgy gondol-
juk, hogy azok az eljárások, a melyeket eme czégek az üzlet-
ben, hirdetéseikben követnek, célszerû tanulságokat rejtenek
magukban hazai gyárosaink részére is.” (Modern hirdetések.
1911. 60-61.o.)

A visszajelzések alapján az olvasók is élénk érdeklõdést
tanúsítottak a hirdetésügy iránt: „Az Elektrotechnika hirdetései
közül a legsikerültebb egyikének a Magyar Gázizzófény Rt.
hirdetését tartjuk. A klisé fotografia után készült; a lámpába
kapaszkodó gyermek Lange (Beck-társaság) igazgató fiacská-
ja. Mint látja, modellekért soha sem kell olyan messzire fárad-
ni.” (Szerkesztõi üzenetek. 1911. 128.o.) A témához kapcso-
lódóan írja az újság: „Amíg nálunk a központi elektromos
telepek hirdetését sehol sem láthatni, Angliában külön társa-
ság foglalkozik azzal, hogy az elektromosság használatának

AZ ELEKTROTECHNIKA ELSÕ TÍZ ÉVE (1908. február 1. - 1918. február)

Hirdetés 1909-bôl

Modern hirdetés 1911.
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minél inkább való elterjedését elõsegítse.” (Modern hirdetések.
Angol hirdetési módszerek. 1911. 153-154.o.)

A Lapszemle rovatban külföldi, többnyire erõsárammal fog-
lalkozó szaklapokból közöltek fordításokat. Gáti Béla szerkesz-
tõségi tag 1910-ben egy külön gyengeáramú rovatot indított el.
Felmerült egy országos ipari kísérleti intézet felállításának gon-
dolata is. Példaként említi a lap a bécsi mûszaki kísérleti
hivatalt: „Sajnos, technikai téren Magyarországnak ilyen
intézményei nincsenek. ….Örvendenénk, ha ilyen kísérleti állo-
mások létesítésére irányuló mozgalom hazánkban is mielõbb
megindíttatnék.” (Mûszaki kísérleti hivatal Bécsben. 1910. 55.o.)
Egy másik cikkben is sürgetik e kísérleti állomás létesítését.
„…Míg gyáriparosaink a kérdésen még csak vitatkoznak, a
magyar posta már cselekszik is. …A posta távirda intézet
kísérleti állomásának ez az új épülete valószínûleg még 1911-
ben fölépül….” (Az ipari kísérleti állomás. 1910. 155-156 o.)
Stark Lipót konstantinápolyi elektromos mûvek vezérigazgatói
kinevezése folytán a megüresedett Elektrotechnika fõszer-
kesztõi állást 1911-tõl Jakobovits Dániel töltötte be. 

Az Egyesület életében súlypon-
ti kérdés lett az elektromosság-
gal kapcsolatos szabványok,
elõírások megalkotása. 1911-tõl
az Elektrotechnikában megjelen-
tették az Egyesület megbízásá-
ból készített elõadói terveze-
teket, melyek az elektrotechnika
egyes szabványainak, biztonsági

elõírásainak kidolgozására tettek javaslatot. „Reméljük, hogy a
biztonsági elõírások megalkotásával meg fognak szûnni az
erõsáramú szerelõi ipar terén tapasztalt anomáliák és bizo-
nyára meg fog szûnni az ezen iparágban igen gyakran észlelt
tisztességtelen verseny is…” (Díszközgyûlés. 1912. 349.o.)
A lap olyan társadalmi problémákra is felhívja az olvasók
figyelmét, ahol az elektrotechnikai ipar vívmányainak alkalma-
zása megoldást jelenthet. Kéri a szakembereket, hogy: „… az
elektrotechnikai ipart, a közérdeket és a közegészségügyet
egyaránt elõmozdító mozgalmunkban tehetségükhöz képest
részt venni szíveskedjenek”. (Az ózon szerepe a kolera elleni
védekezésben. 1911. 269.o.)
Az Egyesület fontosnak tartotta, hogy a beléletre vonatkozó
hírek, elõadások, összejövetelek ne csak a lap hasábjain és
posta útján jussanak el a tagokhoz: „…Sikerült megál-
lapodásra jutnunk a „Telefon Hírmondó” szerkesztõségével, s

így ez … közölni fogja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületre
vonatkozó híreket.” (Az Egyesületre vonatkozó hírszolgálat.
1911. 271.o.)
Fodor István meghívására Edison ellátogatott Magyarországra:
„…egy napot töltött  Budapesten, mely alkalomból napilap-
jaink részletes tudósításokat közöltek érdekes személyiségérõl
és ismertették világraszóló találmányait.” (Thomas A. Edison
Budapesten. 1911. 274.o.)

Kultúrtörténeti furcsaságok is helyet kaptak a lap hasábjain:
„Amikor szóba került az utcák megvilágítása, a „Kölnische
Zeitung” 1828. év április 23-án ez ellen a legerélyesebben
kikelt teológiai okokból. Szerinte meg nem engedett dolog,
hogy az Isten által sötétnek rendelt éjszaka megvilágítassék.”
(A Zunkunft c. folyóirat alapján, 1911. 290.o.)
Az Egyesület megbízásából Straub Sándor elkészítette
Magyarország és Horvát-Szlavon országok közcélra szolgáló
elektromos áramfejlesztõ telepeinek és elektromosan meg-
világított helységeinek statisztikáját. „A statisztika adatai most
már rendelkezésünkre állanak és rajtunk a sor, hogy ezeket
feldolgozzuk és értékesítsük.” (Jakobovits Dániel: A magyar
elektromos központi telepek statisztikája. 1911. 293-294.o.)
1910-ben a szerkesztõség megnyitotta „Pályázat” rovatát. A
kiindulási pont az volt, hogy a magyar elektrotechnikusok is
informálódjanak és részt vegyenek a pályázatokon. „Sajnos, a
pályanyertesek sorában magyarokra, eltekintve a kis összegû
belföldi pályázóktól, egyáltalán nem akadtunk. ...A balsiker okát
abban keressük, hogy a pályázatok kiírásai hazánkfiai elõtt is-
meretlenek maradnak.” (Vegyes. Pályázatok. 1910. márc.15.
80.o.)
A 19. század nagymérvû fejlõdése, mely szociális, gazdasági,
tudományos és mûszaki tekintetben is éreztette hatását, a
mezõgazdaságot sem hagyhatta érintetlenül. A hazai mérnöki
és szakembergárda ezt felismerve jelentõs lépéseket és kez-
deményezéseket tett a kritikus helyzetbe jutott mezõgazdaság
fellendítésére. Több szakcikk jelent meg ennek a témának a
feldolgozására és elemzésére jelezve, hogy az Egyesület
programjának egyik sarkalatos pontja az elektromosság alkal-
mazásának propagálása a mezõgazdaságban. „Zachara Lajos:
Az elektromosság a mezõgazdaságban” címû tanulmánya az
1912-es év legjobb cikke lett, mely elsõként részesült a
Zipernowsky-díjban. A díjról a következõt tudhatjuk meg:
„Zipernowsky Károly az Egyesület 10 éves fennállása alkal-
mából 5000 koronás alapítványt tesz, melynek mindenkori évi
kamatja jubileumi díj gyanánt az Elektrotechnikában megjelent

A Magyar Gázizzófény hirdetése 1911.

Az Egyesület 1911-ben új
jelvényt kapott

A lap leközölte Edison és családjának aláírását
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legjobb cikknek ítéltessék oda…” (Egyesületi élet. 1912. 98.o.)
A lapon keresztül számos neves szaktekintély tett javaslatot
egy mûszaki múzeum létrehozására. Tihanyi Nándor a
müncheni Deutsches Museumban tett tanulmányútjának beszá-
molójában részletesen megemlékezik a múzeumban felhal-
mozott óriási mennyiségû elektromos berendezésrõl. Felvetette
azon eszmét, „… hogy az Egyesület és az Országos Ipar-
egyesület karöltve tegyék meg a kezdeményezõ lépést egy
hasonló magyar múzeum felállítására, ahol a magyar elek-
trotechnikai ipar fokozatos fejlõdése meg lenne örökítve, de
ahol képviselve volna a világ összes elektrotechnikai ipara is.”
(Ifj. Stern Sándor: Tanulmányúti jelentés. 1910. 164-165.o.) Az
Egyesület alapszabályában leszögezte egy könyvtár és egy
szakmúzeum létesítését is. A gondos kutatómunka és gyûjtés
eredményeként a Magyar Elektrotechnikai Múzeum és szak-
könyvtára ennek ellenére csak közel 60 évvel késõbb, 1975-
ben nyitotta meg kapuit a látogatók elõtt.
1912-tõl a lapban elindult a „Szabadalmi rovat”, melyben a
Szabadalmi Közlöny elektrotechnikai vonatkozású bejelentéseit,
valamint a megadott szabadalmakat közölték.
Az 1907-ben elkezdõdött gazdasági fellendülés 1912-ben
véget ért, és a következõ évben a gazdasági válság jelei is
mutatkoztak. Ezt támasztják alá a lap hírei, a cégek üzleti
jelentései. Példának említve a kábelipart: „…a kábelgyárak a
múlt esztendõbõl megrendeléseket alig hoztak át az új esz-
tendõre és még most is szûkölködnek megrendelésekben.”
(Perci Károly: A magyar kábelipar 1913-ban. 1914. 122.o.)
A közelgõ háború is éreztette hatását, ez az Egyesület életére
is kihatott. Az elektrotechnikai vállalatok átiratot intéztek az
Egyesülethez, hogy „a jelenlegi külpolitikai helyzetre való tekin-
tettel interveniáljunk a kereskedelemügyi miniszternél, hogy a
villamos telepek üzembiztonsága szempontjából háború esetén
az üzem fenntartásához nélkülözhetetlen személyzet ne hivas-
sék be katonai szolgálattételre. A kereskedelemügyi miniszter
arról értesített bennünket, hogy a honvédelmi miniszternél
történt eljárása negatív eredménnyel végzõdött.” (Egyesületi
hírek. 1913. Feb.15. 61.o) 
1913-tól Dr. Szilas Oszkár lett a lap fõszerkesztõje. Ebben az
idõszakban elõtérbe került az elektrotechnikai iparnak az ok-
tatás révén való terjesztése, valamint az iskola és ipar köz-
vetlen együttmûködése. Felmerült a középiskolai oktatás
reformjával kapcsolatosan a szakoktatás kérdése, melyhez fel-
vetik az Egyesület által rendezendõ szerelõi tanfolyamok szer-
vezését is. (Egyesületi hírek. 1914. 60.o.)

A háború kitörése után az Elektrotechnika megjelentetését
felfüggesztették. 1914. december 24-én egy szám erejéig újra
megjelent a lap, melyben sajnálattal közlik, hogy „… nincsen
lehetõség arra, hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesület ren-
des hivatásának, a csendes, tudományos munkálkodásnak, a

céltudatos közgazdasági tevékenységnek éljen.”. A lap beszá-
mol, hogy az Egyesület a maga módján kivette a részét a
háború okozta károk, feszültségek enyhítésében: otthont adott
a bevonuló katonáknak, gyûjtést indítottak a harctéri sebesült
katonák ellátására, kivette részét a Mûegyetemen felállított
hadikórház berendezésében. Bizakodóan zárja a lapot: „És ha
a fegyverek elvégezték munkájukat, ha a vérzõ sebek
behegedtek, mi is visszatérünk régi kötelezettségeink körébe,
a csendes és tudományos tevékenységhez, a közgazdasági
munkálkodáshoz és lelkesedéssel hordjuk majd mi is a
köveket egy erõben meggyarapodott, tekintélyes, megnö-
vekedett új Magyarország felépítéséhez.” (1914. dec. 24.)

A remény, hogy a háborúnak hamarosan vége szakad, téves-
nek bizonyult. 1915. március 1-jén az újraindított lap a háborús
feladatokra összpontosított. A hadianyagként használt réz,
alumínium, gumi behozatala korlátozódott, így az Egyesület
más szervezetekkel szükségesnek látta, hogy „ezen anyagokat
a legtakarékosabban, csak a legszükségesebb esetekre
szorítkozva alkalmazzuk.” Így a kereskedelmi miniszter
felkérésére szabványmódosítási javaslatokat készítettek a réz
és gumi helyettesítésére. (Ideiglenes intézkedések szigetelt
vezetékekre és készülékekre és átmeneti szabványmódosítá-
sok. 1915. 1.sz.)
Végül az elsõ évtized befejezéseként, Zipernowszky Ferenc
szavai éreztetik már a háború befejezését, de az elkövetkezõ
évek nehézségeit is, melyek a szakemberekre hárulnak majd:
„…az a tudat vezéreljen bennünket, hogy a harctéri küzdelmek
befejezése után ha nem is lesz kimondott gazdasági háború,
lesz határozott gazdasági küzdelem, amelyben Magyar-
országnak nem lesz egyetlen egy õszinte szövetségese sem,
akire támaszkodhatnék. Ezért vagyunk a gazdasági
tevékenység minden ágában a legnagyobb intenzivitásra utal-
va. Mi elektrotechnikusok tehát az ország érdekeit szolgáljuk,
amidõn a remélhetõleg mihamarabb eljövendõ átmeneti gaz-
daságban a magunk munkarészét kivesszük.” (Z.F.:Az átmeneti
gazdaság az elektrotechnikában, különös tekintettel villamos
mûveinkre. 1918. jan.15. 15.o.)

Dr.. Antal Ildikóó
A cikk kibõvített, teljes terjedelmû vál-

tozata a MEE honlapján lesz olvasható.
HZ

Hadikórház a Mûegyetemen
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FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKA 1928 ÉS 1938 KÖZÖTTI IDÕSZAKÁBÓL

Az 1928 és 1938 közötti években a lap és az Egyesület élete
szorosan összefüggött a gazdasági élet változásaival. A hábo-
rút követõ hosszú inflációs idõszak után a pengõ bevezeté-
sével, külföldi kölcsönökkel a gazdasági életet valamennyire
megerõsítették, sõt - mint ahogy azt az elõzõ részben
Zipernowsky Károly bizakodó szavai is tükrözik - 1929 elsõ
feléig úgy látszott, hogy Magyarország gazdasági élete
fejlõdésnek indul.
Az ország villamosításának elõmozdítása a kereskedelmi
kormányzat munkaprogramjának egyik sarkalatos pontja volt.
Részben ennek köszönhetõ, hogy a villamos energiagazdasá-
gi kérdésekkel a hazai hatóságok, valamint a szakmai szerve-
zetek behatóan foglalkoztak. Az Elektrotechnikában sorra jelen-
tek meg az ezzel kapcsolatos cikkek.
Az ország energiaellátásának fejlõdését a nagyfeszültségû
távvezeték-építés mérve jellemzi a legjobban, mely az össze-
omlást követõ években - 1924-ig - csökkenõ irányzatú volt, s
csak „…1926-ban emelkedett latba esõ értékre. Ekkor kezdték
meg a bányavállalatok és a helyközi telepek az ország cél-
tudatos energiaellátását célzó távvezetékek kiépítését.”
(Adatok Csonkamagyarország energiaellátásának fejlõdéséhez.
1928. 50.o.) Azonban ez a fejlõdés 1929-ben már visszaesést
mutat, mely részben a nemzetközi gazdasági válság hazai
következménye volt.

A magyar gyáripar helyzete
1929-ben a minden téren mu-
tatkozó gazdasági válság miatt
kedvezõtlen volt. A veszteség-
gel dolgozó gyárak száma
megnõtt, az építési tevékeny-
ség csökkent, a munkanél-
küliség növekedett. A gyáripar
ennek dacára aránylag szép
eredménnyel küzdött a válság
ellen. „A magyar erõsáramú
villamos ipar életképességét
bizonyítja, hogy dacára magá-
rahagyottságának, teljesen ön-
erejére támaszkodva, nagy
anyagi áldozatokkal az utóbbi
évek folyamán több új piacot

szerzett magának…További javulást csak akkor várhatunk, ha
a magyar kormány mindaddig, amíg külföldön a védelmi
gazdasági rendszer uralkodik, villamos iparunk védelmére a
külföld idevágó intézkedéseihez hasonlókat alkalmazna.” (A
magyar erõsáramú villamos ipar az 1928 évben. 1929. május
15. 93.o.)
A hazai cégek sok esetben nehezményezték, hogy az itthon
is beszerezhetõ árucikkek helyett külföldi árut hoznak be:
„…belföldi fogyasztóink nem tulajdonítanak elég fontosságot a
honi ipar védelmének és olyan külföldi gyártmányokat is
vásárolnak, aminõket kifogástalan minõségben és
versenyképes áron itthon is beszerezhetnének…” (Ganz-féle
Villamossági Rt. 1928. 104.o.) Részben a hazai ipar megóvása
érdekében tett kezdeményezések, részben Magyarország

külkereskedelmi mérlegének romlása kényszerítette ki, hogy a
kormány az iparvédelemmel behatóan foglalkozzék. Meg-
kezdõdtek az iparfejlesztési törvény elõkészítõ munkálatai. A
törvénytervezet „…az exportáló cégeknek nagy vám- és
adókedvezményeket biztosít, szabályozza a kiviteli hitelbiz-
tosítás kérdését, végül intézkedéseket tartalmaz …a kisipar
támogatására.” (Az iparfejlesztési törvény elõkészítõ munkálatai.
1930. 166.o.)
A hazai villamosítás további fejlõdésének egyik fontos pontja
volt a fogyasztás fokozása. Ehhez olyan intézkedésekre volt
szükség, melyek a villamos energia számára új alkalmazási
lehetõségeket teremtettek. A háztartások villamosenergia-
fogyasztása a külföldhöz viszonyítva igen alacsony volt, így
annak „...fokozásához az olcsó díjszabáson kívül olcsó fölsze-
relési tárgyak is kellenek.” (A villamos energiagazdaság és a
világválság. 1932. 49.o.) Ezért a fogyasztás növelése
érdekében olcsó árszabást, a fogyasztási tárgyakhoz való
kedvezõ hozzájutást biztosítottak az áramszolgáltató társasá-
gok. Ezzel egyidejûleg erõs propagandát indítottak el, mely
teljesen beleillett az 1930-as évek hazai iparpártoló politikájá-
ba, valamint a magyar áruk vásárlására ösztönzõ mozgalmak-
ba. 1930 tavaszán a Budapesti Nemzetközi Vásáron a
Budapest Székesfõváros Elektromos Mûvei villamos háztartási
készülékek egész sorát mutatta be, majd „…1932. november
21-én nyitotta meg …állandó kiállítását a Honvéd utca 22 sz.
alatti nyugdíjintézeti bérpalotájában.” (Budapest Székesfõváros
Elektromos Mûvei állandó bemutató kiállítása. 1932. 235.o.) 

Az Elektrotechnika a hazai és a nemzetközi gazdasági
helyzettel is behatóan foglalkozott a gazdasági válság idején.
Vitéz Pétery István jelentésében keserûségének ad hangot:
„Az állandó tõkeszükséglet, a propaganda teljes hiánya és a
tervszerûtlenség, az a három tényezõ, amely a magyar
villamosításra ezidõ szerint rányomja a bélyegét. Lehet, hogy
a jövõ, talán a villamosságügyi törvény, talán a gazdasági
viszonyok megjavulása, változást fognak hozni…” (Egyesületi
Közgyûlés, Vitéz Pétery István jelentése. 1930. 251.o.)
Az áhított villamosságügyi törvénytervezet 1930-ra elkészült,
melyet a kereskedelmi miniszter az Egyesületnek is elküldött
hozzászólás végett. Ennek részletei ellen több kifogás merült
fel: „A villamosenergia törvénynek egyik fontos rendeltetése
az, hogy az ország jövõ villamosítását határozott célkitûzésû,

15 kV-os 
oszlop-transzformátorállomás Villamos üzemû konyha a Honvéd utcában
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egységes rendszerben igyekezzék megoldani….Ennek alapja
egy általános villamosítási tervezet, amely….megállapítja azokat
a létesítményeket, erõmûveket és vezetékhálózatokat, amelyek
az ország egységes és takarékos villamos energiaellátásához
ez idõ szerint szükségesnek látszanak.” (Országos általános
villamosítás tervezet elkészítése. 1930. 223.o.) Az 1931. évi
Villamosságügyi Törvény 1934. október 1-jével történt hatályba-
lépése villamos energiagazdálkodásunk szempontjából nagy
fontosságú esemény volt. 
1931-ben a magyar erõsáramú villamosipar, s annak foglalkoz-
tatása a mindjobban súlyossá vált világválság hatása alatt
állott. A külföldi nyersanyag beszerzéseket kedvezõtlenül
befolyásolták a devizarendelkezések. A megrendelések jelen-
tõsen csökkentek. Zipernowsky Károly a következõképp jel-
lemzi a válság idõszakát: „A nehéz és hosszantartó válság,
amelyet átélünk és amely remélhetõleg már elérte mélypont-
ját, általános világhelyzet, melyet egy ország kormányának
intézkedései legföljebb enyhíteni tudnak. A magyar királyi kor-
mány, hivatalba lépése óta világos meglátással használta ki a
gazdasági élet megszilárdítása érdekében a rendelkezésre álló
lehetõségeket…A helyzet gyökeres megváltoztatásához azon-
ban az volna szükséges, hogy a háború utáni békeokiratok
szövegezõi belássák a „jóvátétel” jelszava alatt egyes nemze-
teken és a gazdaság természetes törvényein elkövetett
erõszak végzetes hatásait, és az elmúlt 14 év eltévelyedéseit
az igazi jóvátétel kövesse.” (MEE közgyûlés. 1933. 243 o.)
1933-ra a Kormány gazdaságpolitikájának köszönhetõen javult
az állam pénzügyi és külkereskedelmi helyzete, az ország
külföldi eladósodása csökkent. A beruházások és új munkaal-
kalmak megteremtése szerény keretek között mozgott. A sta-
tisztikai jelentésekbõl kitûnik, hogy 1933-ban még kevés új vil-
lamos berendezés létesült és kismértékû volt az új fogyasztási
területek bekapcsolása is, ami a gépek, transzformátorok,
készülékek és a vezetékanyagok forgalmának kedvezõtlen
alakulásában jutott kifejezésre.
Az elkövetkezõ években a villamosipar kezdett életre kapni és
helyzete évrõl-évre javult. Talán a magyar villamos lámpa- és
gyengeáramú ipar tudott a nehézségekkel legjobban megküz-
deni: „…villamos lámpaiparunk, jelentõs fejlõdöttsége követ-
keztében, 1934–ben is fontos tényezõje volt külkereskedelmi
forgalmunknak. Az utóbbi években egy további gyártási ág, a
rádiókészülékekben használt lámpák még növelték ez ipar fog-

lalkoztatottságát.” 
(M a g y a r o r s z á g
k ö z g a z d a s á g a
1934-ben. 1935.
125.o.)
Az Egyesült Izzó-
lámpa és Villamos-
sági Rt. Újpesti
kutatóintézetében
ismerték fel elõ-
ször a kriptongáz
izzólámpagyártás
céljára való gya-
korlati alkalmazásá-
nak elõnyeit: 

„…miután a kriptongáz az izzólámpagyártás további fejlõdése
szempontjából alapvetõ fontosságú lesz, a vezetõség e gáz-
nak belföldön való elõállítását tartja szükségesnek.” (Üzleti
hírek. 1936. 152.o.) Az olcsó villamos energia fejlesztése
céljából a vállalat megszerezte az Ajkai Kõszénbánya Rt.
összes részvényeit. Ennek tudható be, hogy 1936-ban
Magyarország izzólámpa kivitele messze túlszárnyalta az elõzõ
évek kiviteli mennyiségét.
A Világítástechnikai Állomás új fényépítészeti bemutatóter-
mének 1935-ben való létesítése Európában is egyedülálló volt.
Itt a világítástechnika fontosabb alkalmazásait mutatták be
tanulságos, mûvészi példákon keresztül. (A Vil. Állomás
mûködésének elsõ évtizede. 1937. 210.o.)
Az erõsáramú villamosipar foglalkoztatottsága jelentõs mérték-
ben a vezetéképítés terén növekedett. A m. kir. Iparügyi
Minisztérium villamosítási munkatervet dolgozott ki, melynek
keretében 1937-ben 80-90 község villamosítása szerepelt.
(Erõsáramú vezetékhálózatok fejlõdése Csonka-Magyar-
országon az 1936 évben. 1937. 191.o.) Ennek jegyében a lap
üzleti hírek rovatában a községek villamos energiaellátására
kiírt versenytárgyalási hirdetéseket is megjelentette.
Az ország gazdasági helyzete 1936 folyamán lényegesen
javult, melyben két gazdasági tényezõnek volt szerepe: „…az
1935 évi jó közepesnek mondható termés és annak megfelelõ
értékesítési árak, továbbá a Magyar Nemzeti Banknak 1935.
november 27-én történt áttérése az egységes rendszerû
deviza- és valutafölárakra.” (A magyar erõsáramú villamos ipar
az 1936 évben. 1937. 159.o.)
A tárgyalt idõszak összes nehézsége ellenére az Egyesület
tette a dolgát. Tagjaival képviseltette magát a hazai és
nemzetközi konferenciákon, a szakmai és tudományos élet
aktív részese volt. Hivatalos lapja, az Elektrotechnika révén
mindezt nyomon követhetjük.

Az Egyesület szabványbi-
zottsága már 1924-ben
megalkotta az erõsáramú
szigetelt villamos vezeté-
kek szabványait, azonban
még hiányzott az a szerv,
amely hivatva lett volna a

gyártmányokat ellenõrizni, hogy szabványosak-e. Ezért az
Egyesület „…a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet

keretében kábelvizsgáló
állomást létesített.” (A
szigetelt vezetékek ellen-
õrzése és a kábelvizsgáló
állomás mûködése. 1931.
25.o.) Az intézmény a
szélesebb alapokra helye-
zett Vizsgáló Állomássá
bõvült ki, amely mûködé-
sét 1933. január 1-jével
kezdte meg. Az Egyesület
Jedlik Ányos emlékére a
Magyar Tudományos Aka-
démián ünnepi ülést tar-
tott. Az emlékbeszédhezTungsram reklám Vizsgáló állomás
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kapcsolódva Verebélÿ László „….elõadásban ismertette Jedlik
Ányos alkotásait és bemutatta a tudós eredeti készülékeit.”
(Jedlik Ányos emlékünnep. 1928. máj. 15. 99.o.)

A CIGRÉ elnöksége a konferencia magyar csoportjának meg-
hívására 1932. szeptember 18-án, Budapesten tartotta ülését.
Az egyesületi élet kimagasló eseménye volt az Egyesület
fennállásának 25. évfordulójára megrendezett díszközgyûlés,
melyrõl részletes leírást közöltek az 1929. évi júniusi szám-
ban. Az Elektrotechnika 1931-es évfolyama különösen szép
eredményt mutatott fel. Ebben az évben jelent meg öt nyel-
ven a lap jubileumi száma „Numéro festival” címmel, valamint
az elektromágneses indukció fölfedezésének századik évfor-
dulójához a Faraday ünnepi szám. Az Elektrotechnika
szerkesztése és annak magas színvonala Wilczek Ernõ és
munkatársainak (többek között Gohér Mihály, Lenkei Andor,
Polgár Marcell) érdeme.
Sokat fogalakozott a lap a Bánhidai Erõmû áramszolgál-
tatásával, a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal villamosításá-
nak elõrehaladásával. „A m.kir. Államvasutak …megindította a
fõvonal villamosítását. A villamosítás a Kandó-féle, un.
fázisváltós rendszerben történik...” (A Budapest k.p.u. -
Hegyeshalom-i fõvonal villamosítása. 1931. 63.o.) 1932. szep-
tember 12-én pedig megkezdõdött Budapest és Komárom
között a rendes villamos közforgalmú üzem. Magyarország
Kormányzója is megtekintette az állami villamosítás munká-
latait: „…a vonat elindulása után a Kormányzó termeskocsijába
kérette Verebélÿ mûegyetemi tanárt, aki részletes elõadásában
ismertette a villamos vontatás hazai történetét, a Kandó-féle
rendszer jelentõségét és az üzemben lévõ mozdonyok szer-
kezetét…” (A Kormányzó látogatása a Budapest-Komárom-i
villamosított fõvonalon és a Bánhida-i erõtelepen. 1932. 233.o.)

A fõváros villamos befektetéseivel, fejlesztéseivel is foglalko-
zott a lap: „Budapest Székesfõváros illetékes ügyosztálya

elhatározta, hogy a Sikló jelenlegi gõzgépeit villamos
motorokkal cseréli ki….a fölsõ állomás faépületét lebontják és
helyébe új, a Vár stílusához alkalmazkodó kõépületet emelnek.”
(A Buda-i sikló villamosítása. 1928. márc. 15. 52.o.)
Nem feledkezett meg a lap az elektrotechnika elméleti és
gyakorlati eredményeinek közlésérõl sem. Gábor Dénes cikke
ismertette a katódoszcillográf elméletét, szerkezetét,
mûködését és alkalmazását a gyors lefolyású villamos jelen-
ségek följegyzésére. (Gábor Dénes: A katódoszcillográf és a
vándorhullámok oszcillografálása. 1928. ápr. 15. 53.o.) 
Gyakran olvashatunk a szemle hírei között a hírszórásról, a
távközlés fejlõdésérõl. Egy hír 1928-ból: „A Lakihegy-i nagy
rádióállomást április 29-én helyezték üzembe…a leadóállomás
lehetõvé teszi Csonka-Magyarország majdnem egész terüle-
tén… a kristálydetektorral való vételt. (Üzleti hírek. 1928.
104.o.)
Az európai fõvárosokat összekötõ nemzetközi távkábel hálózat
tervezete alapján a magyar posta elsõ ízben a Budapest-
Prága és Budapest-Bécs vonalak magyar részét építette ki.
Wicar Reinhold cikkében a Felten és Guilleaume, a Magyar
Standard és a Magyar Siemens-Schuckert Mûvek által
elkészített, elsõ magyar távkábel berendezés leírását közli.
(Wicar Reinhold: Az elsõ magyar távkábel. 1928. 231.o.) 

Az Egyesület által létesítendõ múzeum továbbra is sokakat
foglalkoztatott: „Létesítsük a magyar villamossági múzeumot a
múlt megõrzésére, a jelen okulására, a jövõ irányítására;
létesítsük eddigi dicsõséges úttörõ munkánk igazolására, meg-
becsülés szerzésére, honfitársaink önbizalmának fokozására; a
tanulóifjúság és a nagyközönség oktatására, ismereteinek
fejlesztésére.” (borosjenõi Szabó Kálmán: Létesítsünk villa-
mossági múzeumot! 1934. 189.o.)
Zipernowsky Károly az Egyesület 1938. évi közgyûlésén kife-
jezi örömét, hogy Magyarország gazdasági élete, az államház-
tartás helyzete, az ország külkereskedelmi mérlege egyértelmû
fejlõdést mutat, s a sikerek elérésében óriási szerepe volt az
Egyesületnek is. Az Elektrotechnikáról pedig a következõket
írja: „….hivatalos közlönyünk e 30 év alatt hazánk mûszaki iro-
dalmában vezetõ helyre került.” Majd elnöki megnyitóját e
szavakkal zárja: „… arra kérem tagtársaimat, munkálkodjanak
a jövõben is közre a magyar elek-
trotechnika és Egyesületünk fölvirágoz-
tatása érdekében.” (MEE rendes köz-
gyûlés. 1938. 129.o.)

Antal Ildikóó

Földkábel fektetése

A gyorsvonati mozdony
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Mielõtt rátérnénk a következõ tíz év tárgyalására, bevezetõként

idézzük Verebélÿ László egyesületi elnök gondolatait, melyek

röviden összefoglalják az elmúlt évek eseményeit: „Múlt évi köz-

gyûlésünk óta eltelt esztendõ világtörténelmi erõk országalakító,

nemzeteket fölemelõ és összezúzó megnyilvánulásának örökre

emlékezetes idõszaka volt. ...Az ország gazdasági helyzetének

alakulása az 1938 év folyamán - a nemzetközi helyzet ismételt

káros hatású feszültsége ellenére is - kedvezõ irányzatot muta-

tott. …A magyar pénzügyi politika részben új utakra tért. Az

1931-32 évi válságot követõ idõben minden igyekezet az

államháztartás egyensúlyának helyreállítását célozta. …Miután

nagy erõfeszítések és áldozatok árán az államháztartási mérleget

az 1937-38-as költségvetési évben sikerült kiegyensúlyozni és a

Népszövetség által az ország pénzügyei fölött gyakorolt

ellenõrzést megszüntetni, Kormányunk elérkezettnek látta az idõt

arra, hogy 5 esztendõre szóló terv keretében a megvalósítás

útjára terelje a legégetõbb honvédelmi, valamint gazdasági és

szociális terveket.” (MEE 36. Közgyûlés, 1939. 189.) A pénzü-

gyi mozgékonyság fokozását célozta a Nemzeti Bank alapsza-

bályainak módosítása is, miszerint a Bank aranyalapja a külföl-

di tartozások fedezetéül szolgált, míg a pengõ értékét

függetlenítették az aranyfedezettõl. 

Mindezek az intézkedések,

továbbá az ország belsõ gazda-

sági területének megnöve-

kedése ellensúlyozták azt a

kedvezõtlen hatást, amelyet az

állandó nemzetközi feszültség,

valamint a külföldi gazdasági

helyzet kedvezõtlen alakulása

Magyarország gazdasági viszo-

nyainak fejlõdésére gyakorolt. A

beszámolókból megtudjuk, hogy

a jó termés ellenére sem volt

kielégítõ a villamosipar és a vil-

lamosenergia termelés fejlõdése

és nem érték el az átlagos

növekedés ütemét. Az ország

villamosítására kedvezõen hatott, hogy az új mátravidéki erõmû

és az azt Budapesttel összekötõ távvezeték elõmunkálatai

megkezdõdtek: „… Az új erõmû a Mátravidék lignitjének

kihasználására épül, teljesítménye kb. a bánhidai erõmû teljesít-

ményével lesz egyezõ. Megfelelõ 100kV-os távvezetékkel szerves

együttmûködést fog kifejteni Budapest Székesfõváros

Elektromos Mûvei kelenföldi erõmûvével, valamint a tatabányai

és bánhidai erõmûvekkel.” (MEE 36. Közgyûlés, fõtitkári jelentés,
1939. 192.) Az új mátravidéki erõmû építésén kívül további

munkalehetõséget jelentett a „…felvidéki erõmûvek csatlakozása

az országos nagyfeszültségû hálózatra, továbbá a Kárpátaljára

tervezett vízerõmûvek kiépítése is.” (MEE 36. Közgyûlés, fõtitkári
jelentés, 1939. 192.)
Az Energia Világkonferencia 1938-ban Bécsben tartotta

részülését, melynek megkezdése elõtt egy magyarországi tanul-

mányi kirándulásra hívta meg a résztvevõket: „A Bizottság célja

volt elsõsorban betekintést nyújtani a külföldieknek a magyar

ipari életbe és energiagazdaságba.” (Az Energia Világkonferencia

bécsi részülése, 1939. 221.o.) Az érdeklõdõk megtekinthették

Zipernowsky-Déri-Bláthy korszakalkotó találmányai közül a

köpenytranszformátor és a magtranszformátor egy-egy múzeumi

példányát. Ezekhez a felvilágosítást maga Bláthy Ottó Titusz

adta meg. 

A villamos mûvek és építészek közötti együttmûködés elõ-

mozdítására az Egyesület javaslatot tett egy kiadvány elké-

szítéséhez, mely az „…építészek részére tartalmazza mindazokat

a fontos és hasznos tudnivalókat, amelyekre az épületek villa-

mos berendezéseinek tervezésénél figyelemmel kell lenni.”

(Egyesületi hírek, 1940. 21.o.)

A 37. rendes közgyûlés jegyzõkönyve nem a lapban jelent meg,

hanem azt az Egyesület külön kiadványban nyomatta ki. Verebélÿ

László szavaival Magyarország gazdasági helyzetének alakulását

1939-ben három nagy feladat irányította: „…a visszatért magyar-

lakta Felvidéknek és Rákóczi földjének a magyar gazdasági élet

vérkeringésébe való bekapcsolása, a dolgozó tömegek életszín-

vonalának a kormány erre irányuló tervei értelmében való

emelése, végül a honvédelem szükségleteinek gyorsított ütemû

kielégítése”. (A MEE 37. rendes közgyûlése. 1940. 4.o.) A

háború kitörésével még egy negyedik feladat is csatlakozott, „a

megváltozott nemzetközi gazdasági viszonyokhoz való alkal-

mazkodás”. (u.o.) Ami a villamosenergia-gazdálkodás viszonyait

illeti, „…azok is visszatükrözik gazdasági életünk élénkebb lük-

tetését és igen örvendetes fejlõdésrõl tesznek tanúságot. (u.o.)
Az összefoglalókból kiderül, hogy növekedett a villamos gyáripar

foglalkoztatottsága, valamint a termelt és fogyasztott energia-

FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKA 1938 ÉS 1948 KÖZÖTTI IDÕSZAKÁBÓL

Orion rádiók a világ élvonalában

Bláthy Ottó Titusz a mag- és köpenytranszformátorral, 
valamint indukciós fogyasztásmérõjével

Reklám 1939-bõl
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mennyiség is. Viszont a közvilágítási fogyasztás Budapest

területét leszámítva csökkent, a magánvilágítási fogyasztás szinte

változatlan maradt, növekedés a háztartási és ipari fogyasztás-

ban mutatkozott. A vezetéképítés terén ugrásszerû növekedés

következett be, minek következtében az ország villamosítása is

újból jelentõs lépéssel haladt elõre. 

1939-ben a Zipernowsky Károly-féle jubileumi díjat Szieghart

Vendel: A korszerû villamos energiaelosztás problémái Buda-

pesten” címû cikk nyerte. A díj odaítélésénél figyelembe vették,

hogy „…a tanulmánynak az elosztórendszerek gazdaságosságát

tárgyaló fejezete messze kiható közgazdasági jelentõségû és

hogy a javasolt új rendszerre való áttérés fontos nemzet-

gazdasági elõnyökkel és hasznos eredményekkel biztat”. (A MEE
37. rendes közgyûlése. 1940. 12.o.)

A külkereskedelmi forgalom az elsõ háborús év folyamán nagy-

mértékben növekedett. Az ipar foglalkoztatottsága is emelkedett,

de „…az év második felében már több iparágban némi vissza-

esés volt tapasztalható, a külföldi nyersanyagok beszerzési

nehézségeinek hatásaként.” (MEE, 38. rendes közgyûlés, 1941.
4.o.) A háborús viszonyok a villamos energiagazdálkodás

fejlõdését is jelentõsen befolyásolták. A vezetéképítési

tevékenység, valamint az új községek bekapcsolása visszaesést

mutatott, s ugyancsak kisebb megtorpanás figyelhetõ a

fejlesztett villamos energia mennyiségében is. 

Az iparügyi minisztertõl átirat érkezett az Egyesülethez:

„…nemzetgazdasági szempontok és a jelenlegi kötött nyers-

anyag-gazdálkodás egyaránt indokolttá teszik, hogy villamos

vezetékek építésénél a vörösréz helyett a hazai nyersanyagból

elõállítható alumínium használata minél szélesebb körben

bevezettessék.” (Egyesületi hírek, 1941. 142.o.) Egyben az Egye-
sület felkérést kapott ezzel kapcsolatban egy utasítás kidolgo-

zására is. 

1942-ben az Egyesület tagtoborzási akciót indított el:

„…Egyesületünk tagjai közé szeretnénk besorozni mindenkit, aki

Magyarországon elektrotechnikával foglalkozik…Minden tagunkat

arra kérjük, hogy legalább egy új tagot szerezzen az

Egyesületnek…” (Pétery István: A MEE tagjaihoz és barátaihoz.
1942. 17.o.)
A Magyar Siemens-Schuckert Mûvek Villamossági Rt. igaz-

gatósági jelentésbõl kitûnik, hogy „…a gazdasági fejlõdést a

honvédelmi jellegû és egyéb állami beruházások, valamint továb-

bi elszakított magyar területeknek az anyaországhoz való vissza-

térése kedvezõen befolyásolták. Kedvezõtlen hatása volt a ten-

gerentúli nyersanyagok majdnem teljes hiányának. E hiányt a vál-

lalat új gyártási anyagok alkalmazásával - minõségi hátrány nélkül

- pótolta.” (Üzleti hírek. 1942. 110.o.) 
Székelyföld villamosítása érde-

kében „…elkészültek az egész

Székelyföldet felölelõ villamosí-

tási tervek, amelyeket az ipar-

ügyi minisztérium a visszatért

keleti- és erdélyi országrészek

villamosítása érdekében az

elmúlt évben kidolgozott”

(Energiagazdaság. 1942.
135.o.) A kérdések megoldása

érdekében a kormány megala-

kította a Székelyföldi Villamos-

mûvek Részvénytársaságot.

Az Egyesület 39. rendes közgyûlése, melyet 1942. május 28-án

tartottak meg, már kevésbé foglalkozott a gazdasági helyzet

kérdéseivel, mivel ekkor már maga az ország is háborúban

állott: „…Egyesületünk közgyûlését is még a világégés idejében

tartjuk meg. Távolkeleten, messze a határainktól a magyar hon-

védek hõsi harcaikat vívják hazánk biztonságáért és

boldogságáért.” (MEE 39. rendes közgyûlése, Elnöki megnyitó.
1942. 218.o.)
Varga József iparügyi miniszter kifejtette, hogy „….helyes ipar-

politikát….akkor tudunk követni, ha energiagazdálkodásunk

kérdését nem csak állandóan szem elõtt tartjuk, hanem

fokozatosan, lépésrõl-lépésre, elõre átgondolt tervek alapján

fejlesztjük is.” Továbbá kiemeli: „Nem csak tervezési munka

folyik, hanem ezen messze túlmenõen - az anyaggazdálkodás

mostani nehéz helyzete ellenére - hazánk villamos hálózata

bõvül.”. (MEE 39. rendes közgyûlése. 1942. 218.o.) A további

beszámolókban az energiatermelés, valamint a vezetéképítési

tevékenység növekedését, az újonnan bekapcsolt községek

számának szaporodását jelentették. 

Az Elsõ Magyar Szaksajtókiállítást 1943-ban rendezték meg a

Városligeti Mûcsarnok termeiben. Az „Elektrotechnika” is részt

vett ezen és a „…kiállítás bírálóbizottsága lapunkat elismerõ

oklevéllel tüntette ki.” (Az Elsõ Magyar Szaksajtókiállítás. 1943.
104.o.)
Az Egyesület továbbra is fontos feladatának tekintette az

„Elektrotechnika” folyóirat fejlesztését: „…iparkodnunk kell, hogy

a lapkiadás tekintetében felmerülõ nehézségeket, fõleg a ter-

jedelem korlátozását át tudjuk hidalni. Gondoskodni kívánunk

arról, hogy lapunk magas szellemét továbbra is fenntartsuk és

tagjainknak az „Elektrotechnika”-ban a ma elérhetõ legtöbbet

nyújtsuk.” (Egyesületi hírek. 1943. 202.o.)
A szabványbizottságoknak továbbra is fontos szerep jutott az

Egyesületi életben: „Meg nem szûnõ fölvilágosító munkával oda

kell jutnunk, hogy az ipar és a kereskedelem érezze a szab-

ványosság és vele a védjelzés fontosságát és hasznát….A szab-

ványoknak az idõvel változó gyakorlati igényekhez való alkal-

mazásáról, idõszakos módosításaik útján történik gondoskodás,

az anyagellátás mai nehézségeit pedig esetrõl-esetre kiadott

megfelelõ szükségszabványok igyekeznek enyhíteni.”. (dr. Frohner
József: Villamos- és egyéb, a gépészet körébe tartozó- beren-
dezések tervezésérõl. 1942. 177.o.) 

A Központi Teherelosztó

Siemens reklám
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Ebben az idõszakban az iparügyi minisztérium rendezte az

országos szabványügyet. A Magyar Szabványügyi Intézet önálló

egyesületté alakult. Az átalakulás célja „…a Magyar

Racionalizálási Bizottságtól papíron is teljes szétválasztás és

függetlenítés volt.” (Egyesületi hírek. 1943. 203.o.) Az új

Szabványügyi Intézet alapszabály-tervezete

több intézkedését az Egyesületre nézve

sérelmesnek és helytelennek találták a

tagok, mivel az Egyesület szabványalkotó

önállóságát szüntette volna meg. Az

Egyesület módosító javaslatokat dolgozott

ki, melyeket a tárgyalások folyamán sikerült

elfogadtatni: „Egyesületünk megkapta  az

új szervezetben az õt megilletõ helyet,

szabványalkotó tevékenységünk önállósága

intézményesen biztosíttatott, végül kimaradtak azok az

intézkedések, amelyek a szabványalkotást általában akadályozták,

ill. lassították volna.” (Egyesületi hírek. 1943. 204.o.)
A háború ipari erõfeszítése a villamos ipartól mind többet kívánt

villamos felszerelés, készülékek és áramtermelés szempontjából:

„A polgári igények területén tehát megalkuvásokra volt szükség.

Mutatja ezt hazánk nagy- és kisfeszültségû hálózatépítésében

beállott csökkenés is.” (MEE közgyûlés, 1943. 303.o.) Viszont a

községvillamosítás a megnehezedett viszonyok ellenére is

fejlõdést mutatott: „A legnagyobb feladat ezen a téren a

vezetékanyagokban mutatkozó hiány áthidalása volt. A jövõben

remélhetõleg az alumíniumgyártás fokozódása révén a

vezetékanyagokban mutatkozó hiány bizonyos mértékig csökkeni

fog.” (u.o.)
A tárgyalt idõszakban a lap utolsó száma 1944. november 1-jén

jelent meg, a decemberi szám megjelenését a háborús helyzet

lehetetlenné tette. Ezután a lap és az Egyesület életében hosz-

szabb szünet következett. Az idõszakról az Egyesületre

vonatkozóan az 1944. évi fõtitkári jelentésbõl tájékozódhatunk: „Az

év elsõ hónapjaiban szakosztályainkban, Szabványbizottságunk

szakbizottságaiban, Vizsgáló Állomásunkon élénk élet folyt.

Egyesületünk életét azonban a március végén….megjelent bénító

rendeletek, ezenkívül az országnak légierõk által való jelentõs

mérvû bombázása mindjobban megakasztották.” 

(Az 1944 évre vonatkozó
fõtitkári jelentés. 1946.
május 31. 7.o.)
1946. február 28-án jelent

meg a „Magyar Elektro-

technikai Egyesület Köz-

leményei” 12 oldal terje-

delemmel, melybõl meg-

tudjuk, hogy a Vizsgáló

Állomás mûködést még

1945 közepén megkezdte.

A laboratóriumot 1945 decemberében a „…Moszkvai Mértékügyi

Minisztérium szakközegei …akik jelenleg a villamos ipar jóvátételi

szállításai kapcsán tevékenykednek Magyarországon - megláto-

gatták és különösen a szerelési anyagok vizsgálati módjai iránt

érdeklõdtek behatóan.” (A Vizsgáló Állomás Közleményei. 1946.
9.o.) A Világítástechnikai Állomás is „a rendszeres munkát

akadályozó háborús károk helyreállítása után, 1945. november

végén …újra megkezdte oktató és ismeretterjesztõ mûködését.”

(Világítás. 1946. 9.o.) A Közlemény hírt ad a villamosipari cégek
újjáépítési és jóvátételi munkálatairól is.

A lap 1946. május 1-jén jelent meg újra, összevont számokkal,

28 oldal terjedelemmel. Bay Zoltán a hazai mikrohullámú kísérle-

tek eredményeirõl számolt be tudományos cikkében. A késõb-

bi számokban a lap megemlékezik azon egyesületi tagokról kiket

a háború alatt vesztett el: „Kegyeletteljes kötelességünknek

tartjuk, hogy a vészes évek minden egyes áldozatának

mûködését külön méltassuk.” (Személyi hírek. 1946. 26.o.)
Az Egyesület és a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad

Szakszervezete közösen pályázati felhívást intézett a magyar vil-

lamos energia fejlesztési tervének elkészítésére. A tervpályázat-

tal kapcsolatban az Erõsáramú Szakosztály a „…pályázók

munkájának megkönnyítése érdekében az õszi évadban elõadás-

sorozatot kezd…” (Egyesületi hírek. 1946. 52.o.)
Attól kezdve, hogy a szakosztályok újra megkezdték

mûködésüket, az elektrotechnikai mûszaki irodalom igen ter-

mékeny volt. Sajnos azonban a lap terjedelme 1946-ban és

1947-ben nem volt elég ahhoz, hogy az elhangzott elõadásokat

mind közölje. A lap szellemi tartalmából említésre méltóak

Magyarország energiaellátásával, valamint az együttmûködõ

erõmûvek és távvezeték-hálózatok fejlesztésével foglalkozó cik-

kek. (Dr. Kovács Károly Pál: Magyarország együttmûködõ erõmû-
vei és távvezetékhálózata. 1947. 66.o., Gregor Aladár: Teendõk

villamos energia-
ellátásunk újjászer-
vezése terén. 1947.
47.o., Pálos Ferenc:
Budapest villamos
energiaellátásának
idõszerû kérdései.
1947. 21.o.)

A tárgyalt idõszakot Bay Zoltán egyesületi elnök útmutató

szavaival zárva: „Az állam és az ipar igen tisztelt képviselõinek

is tudatában kell lenniük, hogy a tudományos munka

lehetõségén és sikerén áll vagy bukik országunk. … ne gondol-

kozzunk kicsiny távlatokban; gondoljunk a holnapra is; a ma

gondjai mellett ne feledkezzünk meg a holnap szellemi szintjé-

nek ápolásáról, mert különben a mai mélypontról csak mélyebb-

re süllyedhetünk, a felemelkedés reménye nélkül…a Magyar

Elektrotechnikai Egyesületet pedig arra kérem, haladjon tovább

ideális céljai felé, az eddig megkezdett úton.” (MEE 43. köz-
gyûlése. Elnöki megnyitó. 1948. 23.o.)

DDrr..  AAnnttaall  IIllddiikkóó
jat@enternet..hu

Figyelmeztetõ táblák

Üdvözlõ sorok az Olvasókhoz, 1946. február 28.

Pályázati felhívás, 1946 augusztus 15.
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Az elõzõ részt Bay Zoltán egyesületi elnök útmutató, de egy-

ben bizakodó szavaival zártuk: „…a Magyar Elektrotechnikai

Egyesületet pedig arra kérem, haladjon tovább ideális céljai felé,

az eddig megkezdett úton.” (MEE 43.közgyûlése. Elnöki meg-
nyitó. 1948. 23.o.)
Sajnos a kor politikai nyomása, a szocializmus ideológiájának

erõltetése rányomta bélyegét az egyesületi életre is, megkese-

rítve ezzel a hazai mûszaki értelmiség munkáját. Ennek esett

áldozatul kiváló fizikusunk, Bay Zoltán is, akit évtizedekre meg-

bélyegeztek mûszaki-tudományos hitvallása miatt. Sajnos az

Egyesület közgyûlései az ilyen és hasonló hozzászólásoktól sem

volt mentes: „Bay Zoltán professzor nyugatra távozott, ahonnan

nem tért vissza. …állásfoglalásában megnyilvánuló dekadencia

kozmopolitizmus és dicstelen távozásában megnyilvánuló népel-

lenesség ikertestvérek… Bay Zoltán nem mutatkozott méltónak

a tagság bizalmára, nem vállalta a magyar dolgozó nép szol-

gálatát… Le kell gyõznünk tagságunk jelentékeny részénél még

mutatkozó kozmopolita vonásokat, mert azok - ahogy Bay Zoltán

esete is mutatja - az imperialisták elõtti behódoláshoz, a háborút

elõkészítõk kiszolgálásához, népellenességhez vezetnek. Ehhez

szükség van arra, hogy szakembereink, szaktudásuk kiegészítése

mellett sajátítsák el a hatalomra került munkásosztály diadalmas

materialista világnézetét, a marxizmus-leninizmust…” (A MEE 45.
rendes közgyûlése 1949. aug. 5-én. Karádi Gyula fõtitkár jelen-
tése. 1949. 260.o.)
A háború okozta károkat az ország még nem heverte ki:

„Magyarország évtizedek folyamán… létesített energiafejlesztõ,

átviteli és elosztóberendezései a háború alatt jelentõs károkat

szenvedtek. Az országból visszavonuló német hadseregek sok

berendezést megbénítottak, leromboltak, illetve leszereltek, más

létesítmények hadicselekmények következtében szenvedtek jelen-

tõs károkat. A berendezések egy harmadik csoportját azok

képezik, amelyeket jóvátételi követelések kielégítésére kellett

leszerelni.” (Wilczek E. - dr. Kovács K. Pál: Magyarország
erõsáramú villamos berendezéseinek újjáépítése és a további
fejlesztésre vonatkozó tervek. 1949. 33.o.)

1948 októberében írták alá Moszkvában a szovjet-magyar

kereskedelmi szerzõdést, amely az 1949-54 közötti idõszakra

szabályozta a két ország árucsereforgalmát: „Magyarország

nehézipari gyártmányokat, textilárut, fogyasztási javakat és

mezõgazdasági ipari termékeket szállít. A szovjet szállításainak

85%-a nyersanyag, elsõsorban a magyar ipar szempontjából

fontosságú koksz, vasérc és más fémérc.” (Lomb Pál: A szov-
jet-magyar kereskedelmi szerzõdés. 1949. 24.o.) A magyar ipar

termékeit az orosz vállalatok a jóvátételi szállításokból jól

ismerték, így számos esetben ugyanazokat rendelték. A

szerzõdés keretében lekötött néhány villamosipari gyártmány: vil-

lamos bányamozdonyok, hegesztõgépcsoportok, villamos tar-

goncák, 10-70LE-s háromfázisú motorok, motorvédõ-olaj-

kapcsolók, darumotorok, transzformátorok, röntgenkészülékek

anyagvizsgálat céljára, egyéb nehézgépipari szállítmányok (diesel-
villamos vonatok, lokomobilokkal és dieselmotorokkal kapcsolt,
háromfázisú generátorok, stb.)

A lap szellemi tartalma fõként a hároméves, majd az ötéves

tervvel kapcsolatos feladatokra összpontosított, valamint az

energiafejlesztéssel kapcsolatos problémákat elemezte: „A

hároméves terv eredményeinek kiértékelése… után bizalommal

nézhetünk az új nagy munkatervre, amely a mérnökök és szak-

munkások elé az ötéves terv keretében hárul… A villamos-

energia-fejlesztés gyors felfutása nehéziparunk szempontjából

nélkülözhetetlen.” (Osztrovszky György: A magyar energiagazdál-
kodás és villamosítás feladatai az ötéves tervben. 1949. 189.o.) 
Az 1950-es évektõl az intenzív iparfejlesztéssel együtt sora épül-

tek a nagy erõmûvek és sorra alakultak ki a villamos alaphálóza-

tok. A 20MW-os és nagyobb teljesítõképességû erõmûvek, s a

távvezetékek államosítására vonatkozó törvényt az országgyûlés

még 1946-ban megszavazta. E törvény a nagy villamos

erõmûvek létesítését állami feladatnak minõsítette. 

Dr. Kovács Károly Pál rávilágított, hogy „az ötéves terv során

FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKA 1948 ÉS 1958 KÖZÖTTI IDÕSZAKÁBÓL

2x600 lóerõs, hatrészû dieselvillamos motorvonat 
az „egyik baráti állam számára”

Építõmunkánk dokumentumaiból: Az inotai (November 7) erõmû
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a villamos energiaszektorban történõ beruházásoknak mintegy

fele erõmûvek építését, a másik fele egyéb beruházásokat foglal

magába… Hazánkban az utolsó években két nagyszabású,

korszerû erõmû épült: az ajkai és a mátravidéki. Az elõbbi a

háborús beavatkozások következtében nem szenvedett kárt, az

utóbbit a háború után újra kellett építeni, amely építés - mint

ismeretes - folyamatban van és véglegesen ötéves tervünk

során fog befejezéshez jutni.” (Osztrovszky György: A magyar
energiagazdálkodás és villamosítás feladatai az ötéves tervben.
Dr. Kovács K. Pál hozzászólása. 1949. 191.o.)
Mint tudjuk, az 50-es évek erõltetett iparfejlesztésében nagyon

sok hibát követtek el, de a villamosenergia fejlesztés évtizedek

távlatából visszatekintve minden kritikát kibír és megállja a

helyét: „Az ötéves terv eredményeképpen Magyarország mezõ-

gazdasági-ipari jellege megszûnik és ipari-mezõgazdasági

országgá lesz, vagyis olyanná, amelynek nemzetgazdaságában

az ipar súlya a döntõ, de amelynek mezõgazdasága is korsze-

rû, fejlett.” (Wilczek E.: Magyarország hároméves tervének eddi-
gi eredményei és ötéves terve. 1949. 318.o.) 
A lap hasábjain napirendi téma volt a faluvillamosítás. A három

éves terv során 400, a további 10 évben pedig 1400 falu villa-

mosítását tûzék ki célul: „A magyar kormány elhatározta, hogy

Magyarország még nem villamosított mintegy 1800 községének

lakosai számára biztosítja a villamos energia felhasználásának

lehetõségét.” (Wein Elemér: A faluvillamosítás vezetéképítésének
lényeges mûszaki tanulságai. 1949. 35.o.)

Az Egyesület 1950. évi tervkong-

resszusát a Magyar-Szovjet

Barátság hónapjában rendezte

meg, amin a villamosítás 5 és 10

éves terveivel és az ezekkel

kapcsolatban felmerülõ csúcs-

problémákkal foglalkoztak. Hatá-

rozati javaslatként többek között

megfogalmazták a „nagyteljesít-

ményû és nagyfeszültségû labo-

ratóriumok felállításának mielõbbi

megvalósítását”. (A MEE Terv-
kongresszusa 1950. február 17-
18-án. 1950. 98.o.)

Az elsõ ötéves terv elsõ négy évének irreálisan magas

követelményei után az ötödik évben végre enyhülés következett

be. A párt Központi Vezetõségének ülésén leszögezték: „Az

iparfejlesztés lassúbb üteme végre lehetõvé teszi a gazdasági

vezetõk számára, hogy körültekintsenek gazdaságuk táján..., több

gondot fordítsanak a gépek karbantartására. Biztosíthatják jó,

folyamatos üzemeltetésüket, jobban megszervezhetik a munkát,

megjavíthatják a minõséget, csökkenthetik az önköltséget, a

selejtet, takarékosabban bánhatnak az anyaggal, energiával.” (A
MEE 1954. évi feladatai. 1954. 1.o.)
Az Egyesület 1949. június 15-én megtartott választmányi ülésén

határozta el szándékát, hogy csatlakozik a Mûszaki és

Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez: „A …csatla-

kozást ezévi közgyûlésünk hivatott kimondani, amely elé azt a

javaslatot terjesztjük, hogy járuljon hozzá, miszerint Egyesületünk

- önállóságának teljes fenntartása mellett - a Szövetség tag-

egyesületei sorába lépjen.” (Egyesületi hírek. 1949. 206.o.) Így

a lap kiadását a MTESZ vette át, az Egyesületnek a lap szelle-

mi részének összeállításával kellett foglalkoznia.

A MEE 45. közgyûlésén hangzott el Karádi Gyula fõtitkár jelen-

tésébõl „kritikaként” az Egyesületre és a lapra vonatkozóan,

hogy „…bár jelentek meg az „Elektrotechniká”-ban a Szovjetunió

villamossági technikájáról kisebb ismertetõ cikkek, hangzottak el

az elõadásokban is utalások a Szovjetunióra, lényegében Egye-

sületünk tagságával nem sikerült megismertetnünk a Szovjetunió

fejlett, korszerû villamossági tudományát és iparát. Így nagyrészt

megmaradt tagságunk jelentékeny részében a káros, egyoldalú

nyugati kultúrára támaszkodó, a nyugati kultúrát túlbecsülõ beállí-

tottság. Ez annál veszélyesebb, mert… az imperializmus mérgét

akarják becsempészni fejlõdõ országunkba.” (A MEE 45. rendes
közgyûlése 1949. aug. 5-én. 259-260.o.) A Szerkesztõség is

önkritikával élt: „A közelmúltig kevés cikket hoztunk a szovjet,

vagy a népi demokráciák mûszaki lapjaiból és nem foglalkoz-

tunk eléggé az élenjáró szovjet technika eredményeinek ismer-

tetésével. (Önkritika és tennivalók. 1949. 305.o.)
A MEE választmányának 1953. évi elsõ közgyûlésén többek

között az Elektrotechnikával is foglalkoztak. Hangsúlyozták, hogy

a „…lap feladatát jól ellátja. A megjelenõ cikkek, amelyek döntõ

többsége magyar szerzõk tollából kerül ki, számos önálló

tudományos eredményt tartalmaz, másrészük nemzetgazdasági-

lag fontos témaköröket tárgyal.” (Egyesületi hírek. 1953. 127.o.)
A felszólalásban azonban megjegyzik: „Ami hiányzik - és ez nem

csak a lapra, hanem tudományos életünk egyéb területeire is

vonatkozik - az a kritikának a hiánya.” Frigyes Andor a lap

felelõs szerkesztõje megjegyzi, hogy „a cikkekrõl beérkezõ lek-

tori vélemények a legritkább esetben tartalmaznak határozott

állásfoglalást, de különösen akkor nem, amikor negatív

véleményadásról van szó.” (u.o. 128.o.)
A fõtitkári beszámolóból és néhány hozzászólásból valamiféle

érdektelenségre figyelhetünk fel. Elhangzott: „Az elnökség tagjai

és az elnökség mellett mûködõ bizottságok… nem ismerik az

Egyesületben folyó munka részleteit, az Egyesület vezetésében

igen csekély mértékben vesznek részt.” (u.o. 127.o.) Vajon mi

volt az érdektelenséget kiváltó ok? Az idõszak túlpolitizáltsága?

1953 augusztusi számában a lap köszöntötte az Egyesület új

lapját, a Villamosságot: „Iparágunk mûszaki értelmiségének régi

igényét sikerül kielégíteni azzal, hogy a napokban megjelenik

egyesületünk új lapja a Villamosság. Ez az igény abból fakad,

hogy… az Elektrotechnikának hasábjain kevés olyan cikk került

közlésre, amely közvetlenül a termelésben dolgozó mérnökök,

mûvezetõk mindennapi munkáját volt hivatva segíteni.”

(Köszöntjük a Magyar Elektrotechnikai Egyesület új lapját a
„Villamosságot”. 1953. 217.o.) 

A tárgyalt idõszakban nyílt

meg a Mûszaki Könyvesbolt,

melyrõl a lapban is tudósí-

tottak: „A nagy tervhez

kapcsolódunk mi is, amikor

megnyitottuk Mûszaki Köny-

vesboltunkat. Segítségére akarunk sietni annak a mûszaki

értelmiségnek, amelynek kezébe van elsõsorban letéve az

ötéves terv végrehajtása… Külön színt jelentenek mûszaki

könyvesboltunkban az orosz könyvek. A szovjet mûszaki könyvek

- nyugodtan mondhatjuk - a világ legjobb mûszaki könyvei…”
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(Mûszaki Könyvesbolt. 1949. 218.o.) 
A Budapesti Nemzetközi Õszi Vásárokon nagy feltûnést keltet-

tek a magyar kiállítási csarnokok: „A magyar erõsáramú villa-

mos ipar és híradástechnikai ipar újdonságainak bemutatása

méltó volt az elsõ ötéves népgazdasági tervben részünkre

elõirányzott feladatokhoz.” (Lomb Pál: A magyar villamos ipar az
1949. évi Budapesti Nemzetközi Õszi Vásáron. 1950. 22.o.)

Az 1949. évben megindított mûszaki egyetemi reform egyik

törekvése a szakirányú oktatásfejlesztés és a helyesen megál-

lapított szakosítás volt. Ennek jegyében létesítették a Budapesti

Mûszaki Egyetemen a Villamosmérnöki Kart, amely gyenge- és

erõsáramú tagozatokra oszlott. (Dr. Kovács K. Pál: A mûszaki
felsõoktatás új útjai. 1952. 64.o.)
A MEE vezetõsége méltán emlékezett meg Zipernowsky Károly

munkásságáról születésének 100. évfordulója alkalmából megren-

dezett emlékkiállítással. (Zipernowsky emlékkiállítás a MEE-ben.
1953. 300.o.) 
A MEE 52. Közgyûlésén a fõtitkári beszámolókon túl már

bizonyos kritikai hozzászólások is elhangzottak: „ …a

mérnökök… sajnos az utóbbi esztendõk folyamán még elég sok

frázist hallottak. Ezalatt nemcsak a nagyhangú szólamokat kell

érteni, hanem mindazt az ígéretet, beszédet, amit nem támasz-

tottak alá, vagy nem követtek tettek. Sokat beszéltek a mûsza-

ki értelmiség nagyfokú megbecsülésérõl, munkájának elismeré-

sérõl, de ez sok esetben távol állt a valóságtól.” (A MEE 52.
Küldöttközgyûlése. Gábor Endre: Fordítsunk nagyobb figyelmet
a mûszaki értelmiség véleményére”. 1955. 55.o.)
Az évtized ideológiai nyomása alól a szerkesztõség munkája

sem volt kivétel, ennek ellenére olyan elektrotechnikai cikkeknek

adott helyet a lap, melyek lényegében alapját képezik a mai

tanulmányoknak is.

A Villamosítási Kutató Bizottság

egyik súlyponti feladata volt a

korszerû távvezetékoszlopok

kifejlesztése és kikísérletezése,

valamint a kor oszlopszerkeze-

teinek továbbfejlesztése. A lap-

ban megjelent cikk talán elsõ-

ként foglalkozott a hazai fából

készült, elsõsorban a 35 kV-os

oszlopszerkezetek pótlására al-

kalmas vasbetonoszlopok kiala-

kításával. A szerzõ leszögezi,

hogy „…népgazdaságunk szempontjából, ezen belül pedig

ötéves tervünk villamosítási programjának szempontjából az

elõfeszített vezetéktartóoszlopok széles körben való alkalmazása

mind anyag-, mind pedig devizagazdálkodási vonatkozásban

rendkívüli elõnyt biztosít.” (Lomb Frigyes: Elõfeszített vasbeton
távvezetékoszlopok. 1953. 13.o.) 
Több cikk foglalkozik a daruvillamosság problémáival, mint a

munkavezetékek anyagaival, a darumotorok üzemének leg-

jellemzõbb sajátosságaival, a daruk kormányzásával háromfázisú

indukciós motorhajtásnál, daruberendezések automatizálásával, az

ezekre vonatkozó legújabb magyar szabványokkal, valamint az

úszódaruk villamosberendezéseivel. 

Számos cikk a tudományos intézetekben folytatott kutatómunka

eredményeként jelent meg. A kutató intézetek között szerepel-

tek a Villamosipari Kutató Intézet, Villamos Energetikai Kutató

Intézet, Központi Fizikai Kutató Intézet, a Mûszaki Egyetem tan-

székei. Az itt folyt kutatómunkákról és az eredményekrõl a lap

rendszerességgel beszámolt: „A Villamosipari Központi Kutató

Laboratórium (VKKL) a MEE helyiségeiben és az egyesülettel

közös rendezésben mutatta be öt év kutatómunkájának ered-

ményeit és azok ipari felhasználásának lehetõségeit.” (A Villamos
Központi Kutató Laboratórium kiállítása. 1956. 149.o.)

Az 1952-ben megtartott küldöttközgyûlésén az Egyesület hiva-

talos lapját, az Elektrotechnikát a következõképp jellemzik, mely

egyúttal a tárgyalt idõszakra összegzésképp is elmondható: „A

havonta….megjelenõ lap a tervcélok megvalósítása szempont-

jából fontos súlyponti kérdések elméleti tisztázásával foglalkozik,

de emellett szemléket és fordításokat közöl a Szovjetunió szak-

mai tudományos folyóirataiból. Ismerteti a legújabban megjelent

bel- és külföldi szakkönyveket, továbbá a szabványosítás

munkájáról és az Egyesület életérõl rendszeres ismertetéseket

közöl. Vezércikke az aktuális politikai és gazdasági események

mûszaki és társadalmi összefüggéseivel foglalkozik.” (Beszámoló
a MEE küldöttközgyûlésérõl. 1952. 187.o.) Ennek ellenére

késõbb, az Egyesület választmányi ülésén kritikaként megjegyzik:

„….feladatként kell megjelölni az Elektrotechnika színesebbé

tételét olyan témákról szóló közleményekkel, amelyek szélesebb

körben tarthatnak érdeklõdésre számot, amelyek a mûszaki

fejlesztés aktuális kérdéseit és a magas színvonalú mûszaki pro-

pagandát szolgálják…” (Egyesületi élet. 1956. 125.o.)

Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. kiállításának részlete

Úszódaru próbaterhelés alatt

A Villamosipari Központi Kutató Laboratórium kiállítása

DR. ANTAL ILDIKÓ

OMM - Elektrotechnikai Múzeuma

MEE tag

jat@enternet.hu
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Az Egyesület az 53. Közgyûlését 1959 áprilisában tartotta meg.

Négy és fél év munkáját kellett értékelni, mivel az ezt megelõzõ

utolsó közgyûlését 1954 novemberében tartották meg: „Ha az

egyesületünk életét vizsgálva visszatekintünk az utolsó köz-

gyûléstõl az 1956-os ellenforradalmi eseményekig eltelt idõszak-

ra, megállapíthatjuk, hogy az egyesületi munkára rányomták

bélyegüket az elmúlt idõk hibái. Az egyesületben tevékenykedõ

mûszaki értelmiség sok esetben nagy aktivitással és lelkesedés-

sel foglalkozott a különbözõ mûszaki gazdasági kérdések vizs-

gálatával, és több részletes javaslatot dolgozott ki az ötéves

terv, a mûszaki fejlesztés vonatkozásában. A lelkesedés és a

társadalmi munka lendülete azonban a különbözõ állami

szervekhez benyújtott, de meg nem valósított javaslatok

következtében alábbhagyott és elkedvetlenedés lett úrrá az

egyesület tagságán. Amint mindnyájunk elõtt ismeretes, az ellen-

forradalom leverése idején a magyar mûszaki értelmiség is

súlyos válságot élt át. A mûszaki értelmiség zöme azonban

átvészelte ezt a válságot…és hozzálátott a károk eltün-

tetéséhez…” (MEE Küldöttközgyûlése, Fõtitkári beszámoló. 1959.
243.o.)

Végigtekintve az Elektrotechnika 1958-tól 1968-ig terjedõ szá-

mait megállapítható, hogy a megjelent cikkek és közlemények

híven tükrözik azt a nagyszabású, mûszaki-tudományos vonat-

kozású társadalmi munkát, amely az Egyesület keretében folyt.

A cikkek és a közlemények

tájékoztatást adtak a Villamos-

gépgyártási Szakosztály, a

Villamosenergia Szakosztály, a

Villamos Fogyasztóberendezé-

sek Szakosztály munkáiról.

Hasonló cikkek jelentek meg a

Világítástechnikai Szakbizottság,

a Villamos Hõtechnikai Szak-

bizottság, a Villámvédelmi Szak-

bizottság és a Radiológiai

Szakcsoport tématerületét érin-

tõ egyes problémakörökrõl. 

Ha részletesebben átnézzük a

cikkeket, azt látjuk, hogy a lap-

nak az erõsáramú elektro-

technika csaknem egész terü-

letét sikerült átfognia. Így pl.

több cikk foglalkozott a villa-

mos gépek és transzformátorok

szerkesztési, gyártási és üzem-

viteli kérdéseivel. A cikkek egy

másik csoportja a villamos ké-

szülékek témakörébe tartozott. 

Több esetben új technikai eljá-

rásokat mutattak be a szerzõk

és viszonylag tág teret kaptak

az újszerû mérési módszerek. Több cikk az automatizálás, a

szabályozástechnika témakörével foglalkozott. (Kovács Ferenc: A

villamos hálózati automatizálás jelenlegi helyzete és fejlõdésének
irányai. 1964. 1.o.)
Különösen kiemelendõ, hogy a lap hasábjain az eddigiekhez

képest fokozottabb mértékben került sor gazdasági jellegû prob-

lémák tárgyalására. Az Országgyûlés 1961 októberében fogadta

el az új ötéves tervet, amely keretében az „…ipari termelést 5

év alatt 48-50%-kal kell növelni és ezt a növekedést, s az

esetleges túlteljesítést olyan termékekben kell elérni, amelyek

gyártása gazdaságos, értékesítése a nemzetközi és hazai pia-

con biztosított.” (A MEE 54. küldött közgyûlése. 1962. 104.o.)
A MEE Villamosenergia Szakosztálya 1958 szeptemberében

ankétot tartott az ipar villamosenergia-ellátásával kapcsolatos

kérdéseikrõl, különös tekintettel az energiagazdálkodási szem-

pontokra. (Ankét, 1959. 1.o.) A lap különösen fontosnak tartot-

ta, hogy ezzel a témával behatóan foglalkozzék: „A rohamosan

növekvõ villamosenergia igények kielégítése céljából egyrészt az

új erõmûvek egész sorát kellett felépítenünk, másrészt a

meglevõ erõmûveket nagyfeszültségû távvezeték hálózattal kötöt-

tük össze és így alakult ki az együttmûködõ villamosenergia

rendszerünk, amely lehetõvé tette az erõmûvek jobb

kihasználását és az energiaszolgáltatás biztonságának növelését.”

(Együttmûködõ villamos energiarendszerünk 10 éves fejlõdése.
Ünnepi megnyitó. 1959. 465.o.)

Több cikk Magyarország villamosenergiaiparának kooperációs

hálózatáról, különös tekintettel a nemzetközi szerepérõl tárgyalt.

„A villamosenergiaipar most készíti 20 éves távlati terveit…

Jelentõsen fejlõdik a 220 kV-os hálózat is… és lassan átveszi

a kooperációs hálózat szerepét, amíg a 120 kV-os hálózat

fokozatosan elosztó jellegûvé válik. 1970 után szükségessé válik

hazánkban a 220 kV-nál nagyobb feszültségszint bevezetése. E

feszültségszint vagy 380 kV, vagy 500 kV lesz attól függõen,

hogy a környezõ államok hálózatával melyik feszültségszint

illeszkedik jobban ebben az idõben.” (dr. Papp lászló: Az
energiaipar igénye az erõsáramú ipar egyes gyártmányainak
fejlesztésével kapcsolatban. 1962. 133.o.)
Számos cikk nemzetközi vonatkozásokat tárgyalt és a kül-

kereskedelmi tendenciákat ismertette: „…a magyar villamosipar-

nak az egész világon hosszú évtizedeken keresztül kifejtett

export tevékenysége révén jól megalapozott hírneve van. Ilyen

elõzmények után kellett a magyar villamosipari külkereskedelmet

a második világháború befejezésekor újból felépíteni…” (Farkas
Mihály: Az erõsáramú ipar import-export problémái. 1959. 53.o.)

A külkereskedelem államosítását követõ években a magyar

erõsáramú villamos ipar gyártmányainak exportját több kül-

kereskedelmi vállalat végezte (Technoimpex, Nikex, Elektroimpex).

Azonban az akkori Kohó- és Gépipari Minisztérium az

erõsáramú villamosiparág számára egy külön külkereskedelmi

vállalat létrehozását kérte, „…mely az iparág exportja mellett az

ebbe a gyártási körbe tartozó cikkek importját és az iparági

gyártáshoz szükséges speciális alapanyag importját is lebonyo-

lítja. Így jött létre a Transelektro, mely az erõsáramú villamos-

ipar gyártmányait exportálja és import anyagokkal fedezi külön-

leges igényeit.” (u.o.)

FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKA 1958 ÉS 1968 KÖZÖTTI IDÕSZAKÁBÓL

Ganz Villamossági Mûvek reklámja

Transzvill transzformátor 
és villamoskészülékgyár reklámja
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A modern technika eredményeinek alkalmazását mutatja az a

körülmény, hogy a kismintákon végzett mérési módszerek

ismertetése mellett helyet kaptak az analóg és digitális számoló-

gépekkel végzett számítások is. (Kovács K. Pál: Analóg szá-
mológép programozása aszinkron motor tranzienseinek vizs-
gálatára a telítés figyelembevételével. 1962. 188.o.)
A lap folytatta eddigi hagyományait és lehetõséget adott

történelmi visszapillantásokra is technikatörténeti írások

keretében. Néhány kiemelkedõ cikk: Dr. Liska József tollából „A

75 éves transzformátor” (1960. 97.o.), Dr. Horváth Tibortól a
„100 éves a Jedlik-féle dinamó” (1961. 529.o.), Dr. Vajda Páltól
a „75 éves a budapesti villamos” (1962. 481.o.),  Turán György-

tõl a „Az ikervári, 1896-ban létesített, egyenáramú soros elosztó-

rendszer” (1963. 215.o.), de meg kell említeni Edvi Illés Pétertõl

és Dr. Téglás Györgytõl „Az indukciós fogyasztásmérõ 75 éves

jubileumára” írott cikket is. (1964. 325.o.)

A szabadsághegyi fogaskerekû vasút villamosításának 30 éves

évfordulója alkalmából felvetik a vasút felújításának kérdését is:

„…Igen alapos gazdasági számításnak kell tehát eldöntenie,

hogy nem lenne-e elõnyösebb a fogaskerekû vasút helyett egy,

vagy több trolibuszvonalat építeni. Reméljük azonban, hogy a

trolibusz nem versenytársa, hanem kiegészítõje lesz a

fogaskerekû vasútnak…” (Gábor Péter: Jubilál a Szabadsághegyi
Fogaskerekû Vasút. 1959. 392.o.) 

Zipernowsky Károly, a Mûszaki Egyetem professzora szobrának

leleplezése alkalmából a Mûegyetemen emlékkiállítást rendeztek.

A tárlat fontosságán és jelentõségén túl kiemelik annak

hiányosságait is: „…nem állt rendelkezésre olyan szemléltetõ

anyag, nincsenek olyan kisminták, amelyek - jelen esetben az

elektrotechnika és elektrotechnikai iparunk kifejlõdésének bemu-

tatására is alkalmasak lennének. Nincsen olyan anyagunk, mely

a fejlõdés keresztmetszetét adhatná: ábrázolni tudná a múlt

kapcsolatát a jelennel.” (Károlyi Zsigmond: Az elektrotechnika
magyar úttörõi. 1961. 519.o.) 

A lap beszámol arról, hogy két, Amerikában élõ magyar mérnök

az AIEE Transactions 1961 júniusi számában írott cikkükkel

„eloszlatták azokat az Amerikában elterjedt nézeteket, amelyek

G. Westinghouse-t tartották a

transzformátor feltalálójának….”.

A transzformátor feltalálásának

80 éves jubileuma alkalmából a

„washingtoni Smithsonian Insti-

tution kiállítást rendezett a

Museum of History and

Technology új épületében.

Ezen bemutatták a transzfor-

mátorrendszer fejlõdését és

kiállítottak két korabeli Ganz

transzformátort is a magyar

elsõbbség teljes elismerése

mellett.” (Asztalos Péter: Ma-
gyar transzformátor-jubileum
Amerikában. 1965. 110.o.) 

A lap szerkesztõbizottsága arra törekedett, hogy a lapot színe-

sebbé és olvasmányosabbá tegye. Ennek a célnak az

érdekében igyekezett a rövidebb közlemények számát fokozni.

Csaknem rendszeresen jelent meg a „Hírek”, a „Külföldi hírek”,

a „Szemle” és a „Könyvszemle” rovat. Az alábbiakban két hírt

emelünk ki. 1960 decemberében új nagyfeszültségû vizsgáló-

állomást adtak át rendelteté-

sének a Ganz-gyárban. „A

nagyfeszültségû vizsgáló állo-

más - amely lökõfeszültség

vizsgálatok végzésére készült -

…tervezése már 1955-ben

elkezdõdött. A tervezési, építési

és üzembe helyezési munkákat

a Klement Gottwald Villamos-

sági Gyár Központi Laborató-

riuma végezte…” (Hírek. 1961.
143.o.) 
„Az atomenergia termelése

konkrét jelek szerint 1970 körül

Villamos a Nyugati pályaudvarnál

A Szabadsághegyi Fogaskerekû Vasút

A kiállítás egy részlete

A washingtoni kiállítás 
megnyitása alkalmából tartott

elõadások meghívója

Az 1200 kV-os lökésgerjesztõ 
és a mérõ gömbszikraköz



E L E K T R O T E C H N I K A - T Ö R T É N E T

17

2 0 0 7 .  9 . s z á m E L E K T R O T E C H N I K A

már versenyképes lesz a többi hagyományos energiaforrással

szemben. Számolnunk kell hazai viszonylatban azzal, hogy ener-

giaellátásunk keretében az atomenergiának is szerep jut.”

„…mûszaki felsõoktatásunk keretében  a már mûködõ számos

külföldi létesítményhez hasonlóan - lehetõség nyílik majd leendõ

mérnökeinknek és tudósainknak arra, hogy az elméleti oktatás

mellett nukleáris gyakorlati kiképzésben is részesülhessenek.”

(Oktatási célt szolgáló reaktor épül a Budapesti Mûszaki
Egyetem területén. 1965. 214.o.) „A reaktor tervezése 1965-ben

lezárul és az építés 1966 elején megkezdõdik. A reaktorüzem

indulása 1967 közepén…várható.” (u.o.)

Az „Egyesületi élet” rovat keretében rendszerességgel tájékoz-

tatták az olvasókat a legújabb egyesületi eseményekrõl.

Elindította a lap a „Vita” rovatot, amely a megjelent cikkekhez

érkezett hozzászólásokat, kiegészítéseket, vagy ellen-

véleményeket tartalmazott.

A lap szerkesztõbizottsága behatóan foglalkozott a helyes

mûszaki nyelv kérdéseivel is: „A helyes magyar mûszaki nyelv

ismerete minden mérnök számára fontos…” (Nyelvmûvelés.
1960. 263.o.) Ezért a lap szerkesztõsége „Nyelvmûvelés” cím-

mel rovatot indított, mely egy-egy mûszaki nyelvi kérdéssel, vagy

jellegzetes hibával foglalkozott.

Az Elektrotechnikában elindították az „Ifjú mérnököknek” rovatot

is, amelyben a továbbképzés lehetõségeirõl kívánt a lap

szerkesztõsége gondoskodni: „...különösen hasznosnak tartanánk

ha sikerülne kiszélesíteni cikkíróink táborát és örömmel vennénk,

ha törzs-cikkíróink mellett újabb szerzõknek, különösen az ifjúság

körébõl adhatnánk lehetõséget mûszaki-tudományos eredményeik

ismertetésére.” (Dr. Csáki Frigyes: Beköszöntõ. 1963. 1.o.)

Szerepet kapott a villamos vasúti vontatással kapcsolatos témák

tárgyalása is. „A magyar nagyvasúti villamosítás újabb,

kiemelkedõ ténye a 3000 LE-s szilícium egyenirányítós mozdony

sorozatgyártása….A szilíciumdiódás egyenirányítók fejlesztési

munkája teljesen önálló utakon járt és szakembereink jó

felkészültségét bizonyítja.” (Berényi László: Beváltak az új ma-
gyar gyártmányú, nagyteljesítményû, vasúti szilícium-
egyenirányítók. 1965. 434.o.)
A félvezetõtechnika példátlan fejlõdést ért el ebben az idõszak-

ban. Ez a fejlõdés a felhasználás rendkívül nagy körre való kiter-

jedésével járt együtt. Egyik ilyen terület a már elõbb említett

vasúti vontatás, „amelyen a félvezetõk bevezetése eddig is

valóságos forradalmat keltett, egy nagy strukturális átalakulás

megindulását eredményezte.” (Dr. Kövessi Ferenc: Tirisztirok a
vasúti vontatásban. 1968. 41.o.)

Befejezésképp egy kis mûszaki érdekesség Zipernowsky

Károlytól, melyet az Elektrotechnika nem újszerûsége miatt

közölt le, hanem Zipernowsky halálának 25. évfordulója alkal-

mából. „Ez a ma is merésznek tûnõ terv 77 éves. Ismertetése

most nem idõszerûsége miatt került sor. Azóta új országhatárok

létesítése és a légi közlekedés kifejlesztése következtében a

kivitel aktualitása talán sohasem tér vissza. Egyrészt a

Stuttgartban megjelenõ LOK Magazin 1967. júliusi, 25. számá-

ban K. Jägger tollából közölt elismerõ méltatás és ismertetés,

másrészt Zipernowsky halálának 25. évfordulója teszi indokolttá

az érdekes ötletekben bõvelkedõ terv fölelevenítését.” (Gohér
Mihály: Zipernosky terve 250 km/ó sebességû gyorsvasútra.
1968. 74.o.)

DR. ANTAL ILDIKÓ

OMM - Elektrotechnikai Múzeuma

MEE tag

jat@enternet.hu

A reaktor épületének metszete

Az 1400 V-os, 2800 A-es fõegyenirányító a Ganz Villamossági Mûvek 
próbatermében

3000 LE-s, Si-egyenirányítós mozdony

Zipernowsky Károly 250 km/ó sebességû gyorsvasút terve
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Végigtekintve a tárgyalt idõszak számait megállapítható, hogy
a mûszaki-tudományos szakcikkek tekintetében egy termékeny
idõszaka volt a lapnak. Sajnos az egyesületi életrõl sokkal
kevesebb hírt közöltek, de ezt ellensúlyozzák az elektro-
technika csaknem egész területét felölelõ cikkek, melyek közül
is a legterjedelmesebbek az automatika, szabályozástechnika,
az egyenirányítók és félvezetõk, az erõmûvek és hálózatok,
valamint az elméleti elektrotechnika témakörébõl kerültek ki. 

Magyarországon az 1970-es években a 400 kV-os feszültség-
szint fejlesztését határozták el a 220 kV-os feszültségszint
helyett. „A döntést jelentõsen elõkészítette, hogy a 400 kV-
os feszültségszintet a villamosenergia import miatt alkalmazni
kellett, és a 220 kV feszültségû belsõ hálózat még csak
korlátozott mértékben volt kialakulva. (Tersztyánszky Tibor: A
750-1200 kV-os feszültségszint magyar szempontból. 1974.
225-229.o.)
Ennek eredményeként készült el a gödi 400 kV-os alállomás,
melynek munkálatairól, kivitelezésérõl, a kapcsolatos szakmai
tapasztalatokról több cikk is megjelent. „Vállalatunk, a Magyar
Villamos Mûvek Tröszt Országos Villamostávvezeték Vállalata,
a 400 kV-os létesítmények beruházója és üzemeltetõje, öröm-
mel tájékoztatja az „Elektrotechnika” olvasóit, hogy az elsõ
hazai Munkács - Országhatár - Göd 400 kV-os távvezeték
és a gödi 400 kV-os alállomás 1969. április 8-tól kezdõdõen,
a tervezett jellemzõknek megfelelõen, folyamatosan üzemel.
(Csikós Béla: 400 kV Magyarországon. 1969. 157.o.)

A távvezeték a munkácsi 400 kV-os transzformátorállomásból
indult, az országhatárt Lónya község határában keresztezte,
megközelítette a sajószögedi 220 kV-os transzformátor állo-
mást, majd a Gödi 400 kV-os transzformátorállomásnál
végzõdött. „A Munkács - Országhatár közötti szovjet szakasz
hossza 26,7 km. A 400 kV-os távvezeték magyarországi tel-
jes hossza 259, 5 km.” (Szigeti Jenõ: Az elsõ hazai 400 kV-
os távvezeték tervezés. 1970. 254.o.)

Elmondható, hogy Magyar-
ország a 400 kV-os alállomás
teljes erõsáramú berendezését
hazai gyártású készülékekkel
oldotta meg. A gödi erõsáramú
berendezések többségét a
Ganz Villamossági Mûvek szál-
lította. (Kiss László: A 400 kV-
os transzformátor fejlesztési
kérdései. 1970. 259.o.)
Pár éven belül a külföldön
megvalósított 750 kV-os átvitel,
valamint az 1000-1500 kV-os
berendezések kutatási ered-
ményei felvetették ezen feszült-

ségnek távlati, hazai alkalmazását. „A 750 kV-os távvezeték
célja a meglevõ négy db 400 kV-os rendszerközi távvezeték-
kel együtt a KGST országos villamosenergia rendszereiben a
villamosenergia termelés és felhasználás költségeinek
csökkentése.” (A 750 kV-os távvezetékrõl. MVMT-OVIT
tájékoztatás. 1975. 238.o.)
Az erõmû-építkezések is folytatódtak Magyarországon: „Az
1970-ben üzembe kerülõ Gyöngyösi Hõerõmû berendezéseire
fokozott mûszaki követelményeket írtak elõ, melyek nemcsak
a turbogenerátorokra, hanem a segédüzemû motorokra is
vonatkoztak. Az I-V. blokkhoz összesen 800 MW teljesítményû
turbogenerátor kerül leszállításra. Mindkét típus teljes egészé-
ben a Ganz szerkesztése. (Mit szállít a Ganz Villamossági
Mûvek a Gyöngyösi Hõerõmû részére. 1969. 83.o.)

Egy másik hír a Tisza Erõmû beruházásáról tudósít: „…a
nehézipari miniszter 1971 júliusában kiadta a Tiszai Hõerõmû
I. beruházás engedélyokmányát…” (Hazai hírek. 1973. 24.o.)

FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKA 1968 ÉS 1978 KÖZÖTTI IDÕSZAKÁBÓL

A kor reklámjai

A Gödi 400 kV-os alállomás

Tiszapalkonyai Hõerõmû

A 400 kV-os feszítõoszlop
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A kutatókat, mérnököket egyéb energiaforrások hasznosításá-
nak a lehetõsége is foglalkoztatta: „A francia hatóságokat az
energiaválság arra ösztönözte, hogy meggyorsítsák a nap-
energia hasznosításának munkálatait… Azt kívánják meghatá-
rozni…, hogy viszonylag kedvezõtlen idõjárási körülmények
között is hasznosítható-e a napenergia.” (Napenergia haszno-
sítási próbák. Külföldi hírek. 1974. 283.o.)
„...a magyar villamosenergetikának minden hazai primer
energiaforrásra szüksége van és minden olyan energia impor-
tot meg kell ragadnia, amelyet felkínálnak vagy a világpiacon
gazdaságosan igénybe vehet.” (Kerényi A. Ödön: A magyar
villamosenergia-rendszer fejlõdése. 1975. 321.o.) Már említést
tesznek a készülõ paksi atomerõmû létesítésérõl: „A szovjet
– magyar kormánymegállapodás rögzíti a 4x440 MW-os VVR
reaktorokkal épülõ Paksi Atomerõmû programját és kedvezõ
hozzáállást tapasztaltunk a folytatás iránt is…” (Kerényi A.
Ödön: A magyar villamosenergia-rendszer fejlõdése. 1975.
321.o.). A vázolt programból kiderül, hogy „a villamosenergia-
ipar távlati forrásoldali fejlesztésének, minden hazai energia-
hordozó felhasználás mellett is az atomenergia lesz legfõbb
bázisa és 2000-ben közel egyharmadát adja a hazai villamos
energia termelésnek.”. (Kerényi A. Ödön: A magyar villamos-
energia-rendszer fejlõdése. 1975. 321.o.)

A nemzetközi Atomenergia Ügynökség 1976 májusában
rendezte meg „Az atomenergia és a nukleáris-tüzelõanyag-
ciklus” témában nemzetközi konferenciáját. A lapban össze-
gezték ezen konferencia legfontosabb eredményeit: „A konfe-
rencia egyértelmûen bebizonyította, hogy a nukleáris erõmûvek
gyorsütemû fejlesztése a világ energiaszükségletének kielégí-
tése szempontjából jelentkezõ szükségszerûség, és ehhez a
fejlesztéshez a technikai lehetõségek megvannak.” Tovább
leszögezi: „.igényli, hogy újszerû, jelentõs mértékben nemzet-
közi együttmûködésen alapuló intézkedések történjenek.” (Szili
Géza: Az atomenergia és a nukleáris tüzelõanyag-ciklus
helyzete a világon és fejlesztési kérdései. 1978. 3.o.)
Az olajválság újra elõtérbe helyezte a dunai vízlépcsõrendszer
elõkészítését. Az Állami Tervbizottság által 1975. június 23-án
elfogadott beruházási javaslat a vízlépcsõrendszer megvalósí-
tási idejét kilenc évben határozta meg. „A kivitelezési
munkákat 1979. július 1-én kell megkezdeni, a beruházás tel-
jes befejezésének elõirányzott idõpontja 1987. június 30. A vil-
lamosenergia-szolgáltatás 1983-ban kezdõdik a Gabèíkovo-i

vízerõmû I. sz. gépegységének belépésével.” (A Duna komp-
lex hasznosítási programja. 1976. 327.o.)

Az Egyesület 1973-ban költözött mostani helyére: „Értesítjük
kedves olvasóinkat, hogy a MTESZ székház átköltözése során
egyesületünk is új helyiségekbe költözött. …új címe: Budapest
V., Kossuth Lajos tér 6-8.” (Értesítés. 1973. 33.o.)
A MEE Mûszaki Filmbizottsága 1960 óta rendszeresen film-
vetítéseket rendezett, melyen a hazai és külföldi elektrotech-
nikai filmeket mutatták be az Egyesület tagsága és más
érdeklõdõk számára. A filmvetítéseken kívül a Bizottság „min-

den év október második
felében megrendezi a Buda-
pesti Elektrotechnikai Film-
napokat… évenként egy or-
szág 15-20 filmje kerül
bemutatásra, az elektrotech-
nika és a kapcsolódó tudo-
mányok területérõl.” (BEF’69.
1970. 77.o.) A Filmbizottság
Kandó Kálmán születésének
századik évfordulója alkalmá-
ból filmvetítést rendezett
„Kandó-rendszerû villamos-
mozdonyok” tárgyú oktató-
film bemutatásával. (Gohér

Mihály: Kandó Kálmán emlékezete. 1969. 364.o.)
Az Egyesület több évtizedes kezdeményezése egy Elektro-
technikai Múzeum érdekében a tárgyalt idõszakra körvonala-
zódott ki: „A Magyar Elektrotechnikai Egyesület megkezdi a
Magyar Elektrotechnikai Múzeum elõkészítését. Kérjük t.
Olvasóinkat, hogy az országos érdekû célkitûzést támogassák
és nyújtsanak segítséget a múzeum kiállítási anyagának
felkutatásával, gyûjtésével és rendelkezésre bocsátásával…”
(Felhívás. 1970. 125.o.)

A kezdeti anyaggyûjtést egy budai raktárhelyiségben kezdték
el, ahova nagyszámú elektrotechnikai ritkaságot: gépet,
készüléket, dokumentumot, fényképet gyûjtöttek össze. A gyûj-
temény az Elektromos Mûveknél mûködõ helyi csoport gondo-
zásában gyarapodott, „…bármilyen, az elektrotechnika tárgy-
körébe tartozó, muzeális jellegû anyag lelõhelyét csak közölni
kell az egyesülettel, minden további teendõt elvégez a
múzeum szervezésével foglalkozó lelkes gárda. Ha sikerül a
következõ három év alatt a múzeum anyagát teljesebbé tenni,

Erõmûépítési koncepció 1976-2000 között

Paksi atomerõmû, modell

Kandó Kálmán 1926-ban, Saronnoban
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akkor 1975-ben, egyesületünk jubileumi évében megnyílhatna
az elektrotechnikai múzeum.” (Egyesületi Élet. 1972. 144.o.)

Az Egyesület megalakulásá-
nak 75 éves évfordulóját „fel
kívánja használni arra, hogy a
sajtó, a rádió és a televízió
útján széleskörû tájékoztatást
adjon az erõsáramú elektro-
technika szerepérõl és jelen-
tõségérõl és fejlõdésének
irányairól.” (A MEE 75 éves
jubileumi éve. 1975. 79.o.)

Így a központi rendezvényeken túl több más rendezvénnyel,
illetve eseménnyel is megemlékeztek a jubileumról. Emléktáblát
helyezett el az egyesület, részben az illetékes nagyvállalatokkal
közösen a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elsõ székházá-
nak épületén, a Jókai utcában. „Ugyancsak emléktábla hívja
fel a figyelmet a Rákóczi úton arra, hogy itt gyulladt fel
elõször a villamos közvilágítás Budapesten…” (A MEE 75
éves jubileumi éve. 1975. 79.o.) A Magyar Posta emlék-
bélyeget adott ki az egyesület alapításának 75 éves évfordu-
lójára. „Egy elektrotechnikai múzeum létrehozása céljából…
szervezett gyûjtõ-munka folyik. ...Az elektrotechnikai múzeum
jubiláló kiállítását a Budapesti Elektromos Mûvek üzemen kívül
helyezett Kazinczy utcai alállomásában nyitjuk meg. A kiállítás
bemutatja a villamos gépgyártás, készülékgyártás, a villamos
energiaszolgáltatás, a fogyasztói berendezések, a villamos
mûszerek és az elektrotechnika oktatásának történetét…” (A
MEE 75 éves jubileumi éve. 1975. 79.o.)
A „Külföldi hírek” rovatban a technikai újdonságokról szá-
moltak be. „A színpad kulisszái mögött színes lézer-fénnyel
kísérleteznek. A Müncheni Nemzeti Színházban nemrégiben
balettszerû vetítést tartottak az újonnan elõállított színpadi
lézerrel… egy hangerõsítõ membránján keresztül vezetett zene
ritmusa és dinamikája vezérli a lézer-figurákat…” (Külföldi hírek.
1972. 211.o.)

A lap többször ismertette Magyarország jelentõsebb export-
termékeit: „Elkészültek a nyugatnémet Bosch céggel közösen

kifejlesztett új Lehel hûtõgépcsalád mintapéldányai. A Bosch
cég licence alapján évi 300 ezer új típusú kompresszoros
készülék gyártását tervezik Jászberényben. A Bosch - Lehel
emblémával ellátott hûtõgépeket 1976-tól gyártják, s a megál-
lapodás szerint évente 50 ezer darabot szállítanak az NSZK-
ba.” (Hazai hírek. 1975. 200.o.)
Mint tudjuk a magyar transzformátorgyártás története azonos
a Ganz gyár transzformátor gyártásának történetével. A gyár
fejlesztési tervei keretében a szerzõ felsorolja, hogy „felkészü-
lünk legnagyobb transzformátoraink lökõfeszültégpróbáira,
…korszerûsítjük a szigetelõ-elemek gyártását és általában
felkészülünk a … nagyobb teljesítményû és feszültségû transz-
formátorok korszerû gyártására. (Dr. Kiss László: A magyar
transzformátorgyártás fejlõdése 1900-1975 között és a jövõ
fejlesztési tervei. 402.o.)

1978-ban 100 éves fennállását ünnepelte a magyar erõsáramú
ipar, hiszen az iparszerû elektrotechnikai tevékenység a Ganz-
gyár Elektrotechnikai Osztályának létrehozásával 1878-ban
vette kezdetét. „Az erõsáramú villamosgép- és készülékgyártó
ipar ma hazánkban több mint 78000 embert foglalkoztat és
2 önálló kutatóintézet, 17 gyártó vállalat, valamint 6 szövet-
kezet tartozik hozzá.” (Papp György: 100 éves a magyar
erõsáramú ipar, 1978. 1.o.)

Ezen 100 éves múlt tapasztalatai, s eredményei tükrében a
lap már a következõ tudós-mérnök generáció felé intézett biz-
tató szavakat: „Szeretnénk lelkesíteni azokat a fiatalokat, akik
az elõttünk álló igen szép, nem kevésbé nehéz, új feladatokat
fogják megoldani és a hazai gépgyártás… jövõjét kell, hogy
alakítsák, szebbé tegyék.” (Papp György: 100 éves a magyar
erõsáramú ipar, 1978. 2.o.)

DR. ANTAL ILDIKÓ

Az OMM Elektrotechnikai Múzeum Igazgatója

MEE tag

jat@enternet.hu

Kísérletek lézerfénnyel

A Ganz elsõ 400 kV-os transzformátora
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Az Egyesület XXVI. Vándorgyûlését Szegeden tartotta 1979
augusztusában, „Energiarendszerünk közép- és nagyfeszültsé-
gû elemeinek kiválasztása, üzemeltetése és fejlesztése” cím-
mel. A vándorgyûlésnek az volt a célja, hogy áttekintést nyújt-
son a közép- és nagyfeszültségû villamos berendezések fej-
lesztési tendenciáiról, a hazai eredményekrõl és tervekrõl:
„Megépült az albertirsai 750 kV-os alállomás, az ország
nagyfeszültségû alaphálózatát 400 kV feszültségen fejlesztjük,
és ezzel együtt a 120 kV-os hálózat elosztó jellegûvé válik.
Korszerû nagyfeszültségû alállomásokat létesítünk városok
belsejében és ipartelepeken, mûszakilag korszerûbb kivitelben
jelennek meg a középfeszültségû alállomások is. Mindehhez
hozzájárultak azok a korszerû transzformátorok és készülékek,
amelyek az említett új rendszerek részét képezik.” (Egyesületi
élet. 1979. 294.o.)

Az elõbb említett albertirsai 750 kV-os alállomás transzfor-
mátorcsoportját 1978 novemberében helyezték elõször feszült-
ség alá: „Ezekkel a transzformátorokkal, amelyek joggal nevez-
hetõk transzformátorgyártásunk csúcsteljesítményének, de
amelyek világviszonylatban is jelentõsek, méltó módon ünne-
peltük gyárunk fennállásának 100. évfordulóját.” (Dr. Újházy
Géza: A Ganz Villamossági Mûvek 750 kV-os transzformá-
torának fejlesztése. 1979. 105.o.)

A Ganz gyár gyár-
történeti összefogla-
lójában a lap hasábjain
rámutatnak, hogy ezen
100 év fejlõdése „a biz-
tos alapja annak, hogy
a Ganz márka hírneve
a második száz évben
is hirdesse mérnökeinek
és munkásainak alkotó
erejét, egész kollektí-
vánk szorgalmát és
tehetségét.” (Dr. Aszta-
los Péter: A 100 éves
Ganz Villamossági Mû-
vek a gyártmányok fej-
lõdésének tükrében.
1980. 48.o.)

Király Árpádnak, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum igazgató-
jának tollából szerezhettek tudomást a lap olvasói, hogy „A
Mûvelõdési Minisztérium az NK/d/19 nyilvántartási szám alatt
kiadott és 1982. április 21-én kézhez vett mûködési engedély-
ben a Magyar Elektrotechnikai Gyûjteményt Múzeum rangra
emelte. A múzeum gyûjtõköre a magyarországi erõsáramú
elektrotechnika fejlõdéstörténetét dokumentáló tárgyi és egyéb
muzeális emlékekre terjed ki. A Múzeum gyûjtõterülete:
Magyarország. A Múzeum fenntartója a Budapesti Elektromos
Mûvek. Felügyeleti szerve az Ipari Minisztérium. A Mûködési
engedélyt a Mûvelõdési Minisztérium államtitkára írta alá.”

(Közlemény. 1982. 228.o.) Ez alkalomból a Magyar Elektro-
technikai Egyesület, a Magyar Villamos Mûvek Tröszt és a
Budapesti Elektromos Mûvek 1982. június 23-án ünnepséget
rendezett a múzeum Zipernowsky termében. „Ekkor került sor
a múzeum újonnan kialakított könyvtárának megnyitására is.”
(Dr. Baka Sándor: Új múzeum-új könyvtár. 1982. 415.o.)

Az 1982. év több elektrotechnikai vonatkozású jubileumi
megemlékezésre is alkalmat adott, melyekrõl a lap hasábjain
is megemlékeztek. „100 évvel ezelõtt, 1882 elején indult meg
a rendszeres termelés a Ganz és Társa cég Fõ utcai, újon-
nan berendezett, sorrendben második villamossági gyár-
telepén. Ugyanebben az évben kezdett hozzá a cég a buda-
pesti Nemzeti Színház villamos világító berendezésének
elkészítéséhez, majd az év második felében lépett a gyár
szolgálatába Déri Miksa, a transzformátorrendszer egyik kifej-
lesztõje. 50 évvel ezelõtt, 1932. augusztus 17-én volt az elsõ
Kandó-féle, 2500 LE-s, fázisváltós egységmozdony ünnepé-
lyes, mûszakrendõri próbája. E két évszám között éppen
középen helyezkedik el az 1907. esztendõ, amelynek június
14-ik napján hunyt el a gyár híres megalapítója: Mechwart
András.” (Mechwart András emlékezete. Halálának 75. év-
fordulójára. 1982. 262.o.)

Az Elektrotechnika megje-
lenésének 75 éves évforduló-
ja alkalmából a lap az 1982.
évi számaiban rendszeresen
közölt szemelvényeket a ré-
gebbi évfolyamok közleménye-
ibõl. Az eltelt idõszakról a
következõket írta a lap: „Az
eltelt 75 esztendõ fényesen
igazolta az Egyesületben tö-
mörült mérnökök és elektro-
technikusok elõrelátását, a-
mellyel szükségesnek látták a

virágzó egyesületi élet folytatása mellett az önálló sajtó-
orgánum megindítását is. Hazánk elektrotechnikai életében a
75 év folyamán mindig nagy jelentõsége volt az Elektro-
technikában megjelent közleményeknek. Ismerik a lapot az
egész világon, cikkeit a legnagyobb dokumentáló folyóiratok
és külföldi szakfolyóiratok rendszeresen ismertetik. A lap
hasábjain hûen nyomon követhetjük a hazai és a külföldi
elektrotechnikai ipar, a gyakorlati és az elméleti kutatás idõ-
szerû kérdéseit és mindenkori fejlõdését.” (Dr. Asztalos Péter
és Dr. Kovács K. Pál: 75 éves az Elektrotechnika. 1982.
441.o.)
Az Elektrotechnika szerkesztõ bizottsága jelentõs erõfeszí-
téseket tett, hogy a lap cikk- és híranyaga idõszerû és színe-
sebb legyen: „Az energiatakarékosság a lámpagyártó ipart
arra ösztönzi, hogy minél energiatakarékosabb fényforrásokat
gyártson, a világítótest-gyártókat pedig arra, hogy optimális
megoldásokkal jelentkezzenek a világpiacon, amelyek színkom-
pozícióban is az ideális hatást biztosítják.” (Tendenciák az
izzólámpák és világítótestek világpiacán. 1983. 154.o.)

FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKA 1978 ÉS 1988 KÖZÖTTI IDÕSZAKÁBÓL

A 750 kV-os transzformátor a próba-
teremben, a vizsgálatok befejezése után

Mechwart András idõs korában
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Fontos eseményhez érkeztek
1980. december 23-án a
metróépítõk: „A Deák tér és
Élmunkás tér között haladó
fúrópajzs a baloldali von-
alalagútban áttörte az utolsó
métereket és elérte az
angyalföldi állomást. Ma már
összefüggõ alakút köti össze
Kispestet az Élmunkás térrel”.
(Épül a metró II/B szakasza.
1981. 130.o.)

A sikeres üzemi próbák után „…az 1981. december 30-án
14 órakor kezdõdött ünnepséggel felavatták az észak-déli
metróvonal új, 2,4 km-es, Deák tér - Élmunkás tér közötti sza-
kaszát. A menetrendszerû forgalom december 31-én indult el.”
(Új metrószakaszt avattak a fõvárosban. 1982. 308.o.)

Hírt adtak a Paksi Atomerõmû újabb beruházásairól: „A közel-
múltban a Paksi Atomerõmû elsõ blokkja is megkezdte rend-
szeres üzemét. A jelenlegi építkezés összesen 4 db 440-es
blokk létesítésére irányul, ezek üzembe helyezése után, a
80-as évek közepére az atomenergia részesedése a villamos-
energia termelésben nálunk is meg fogja haladni a 25%-ot.”
(Dr. Vajda György: Az atomenergetika helyzete. 1983. 124.o.) 

A Paksi Atomerõmû építése 1984-ben is nagy ütemben foly-
tatódott: „Ennek eredményeként a második 40 MW teljesít-
ményû blokk párhuzamos kapcsolása az országos hálózatra
1984. szeptember 6-án megtörtént…” (A magyar villamos-
energia-rendszer fejlõdése 1983-ban és 1984-ben. 1985.
318.o.)

Szükségessé vált a számítástechnika alkalmazása a tervezõ-
irodákban, számítógéppel támogatott és automatizált tervezési
formában: „A számítástechnika széles körû elterjedése hazánk-
ban olyan területeken is érezteti hatását, mint a villamos ter-
vezési tevékenység. A tervezés egyrészt jelentõs tervezõi,
szerkesztõi, tusmásolási kapacitásokat köt le, másrészt nagyon
idõigényes munka, hosszú átfutási idõvel. Ennek tudható be,
hogy a villamos szakemberek részérõl már régebben felmerült
az igény, hogy a munkaigényes számításokat…minél kevesebb
munkaráfordítással és minél rövidebb idõ alatt végezzék el.”
(Számítástechnika a tervezõirodákban. 1981. 140.o.)

Az 1980-as évek ele-
jén a villamos készü-
lék- és gépgyártás
területén a CAD-mód-
szerek iránt egyre job-
ban növekedett az
érdeklõdés. A fejlesz-
tési eredményekkel
több cikk is foglalko-
zott. A Genovai Egye-
tem Villamosmérnöki
Karának munkatársai a
„CAD-módszeren ala-
puló térszámítási prog-
ramcsomagot ismer-

tetik, különös tekintettel a villamos gépek tervezésénél
felmerülõ problémákra.” (P.Girdinio-P.Molfino-G.Molinari-
A.Viviani: CAD a villamos-gépgyártásban. A pólusprofilok opti-
malizálása, a paraméterek és a veszteségek meghatározása.
1985. 125.o.)

A Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Rt. 
Z1 típusú közvilágítási lámpatestje

Új metrókocsik kezdték meg vonali próbáikat 
1987. február folyamán Budapesten

Számítógépek reklámja

„Ev” típusú motorkocsi 
a forgalomban

A Paksi Atomerõmû 1983-ban

Reklám
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A szabadon programozható vezérlések, a mikroprocesszorok
és a robottechnika terén fellépõ megnövekedett információs
igény kielégítésére szükség volt a magyar nyelvû tájékoz-
tatásra, a nemzetközi információknak a hazai körülményekhez
illesztett adaptálására, a hazai alkalmazások és referencia-
helyek felkutatására, felkészült tanácsadó szakemberek igény-
bevételére. Ezt az információ fórumot az Egyesület is képvi-
selte, s ezért „a Méréstechnikai és Automatizálási Tudo-
mányos Egyesülettel közösen munkabizottság felállítását
kezdeményezte”. (Mikroprocesszorok és programozható logikai
vezérlõk alkalmazásával, valamint robotok vezérlésével és alkal-
mazásával foglalkozó információs fórum. 1983. 204.o.)
A Nagyfeszültségû Laboratóriumokat egyesítõ Mûszaki
Bizottság tíz éves munkájáról számolt be a lap. Tevékeny-
ségét az intenzív mûszaki-tudományos fejlõdés jellemezte. „A
Bizottságban képviselt 20 intézmény belsõ- és szabadtéri
laboratóriumainak felszereltsége nemzetközi viszonylatban
egyedülálló mûszaki-tudományos potenciált jelent.... Ultranagy-
feszültségû szabadtéri vizsgáló állomással bõvült …a Villamos-
energiaipari Kutató Intézet (VEIKI) Budapesten.” (Dr. Krómer
István: Az Interelektroteszt Nagyfeszültségû Mûszaki Bizott-
ságának 10 éves tevékenysége. 1984. 186.o.)

A tárgyalt idõszakban
Magyarországon az elõál-
lított kémiai áramforrások
több mint 70%-át az
1893-ban alapított Akku-
mulátor- és Száraz-
elemgyár állította elõ. Egy
cikk „bemutatja a nagy
múltú gyár termékeinek
fejlesztésében elért fon-
tosabb eredményeket.

Részletesebben elemzi a gépjármûindító ólomakkumulátorok
korszerûsítésének helyzetét, rámutatva a jelenleg folyó
fejlesztésekre is…” (Dr. Ágh János: A kémiai áramforrások fej-
lesztése az Akkumulátor- és Szárazelemgyárban. 1986. 284.o.)

1985-ben volt 100 éves a transzformátor: „Az idén ünnepeljük
a századik évfordulóját annak, hogy a budai Ganz Vasöntõ
és Gépgyár három fiatal mérnöke Zipernowsky Károly, Bláthy
Ottó Titusz és Déri Miksa sikeresen megoldotta a villamos
energia elosztásának problémáját.” (100 éves a transzformá-
tor. 1985. 191.o.) 
A lap az évforduló kapcsán számos technikatörténeti tanul-
mányt közölt le. (Dr. Újházy Géza: Ganz transzformátorok az
1885. évi országos kiállításon. 1985. 272.o., Dr. Újházy Géza:
Száz éves a transzformátor. 1984. 376.o., Dr. Kiss László: A

magyar transzformátorgyártás története 1885-1985. 1985. 442.o.)
A Ganz Villamos Mûvek
és a Magyar Elektro-
technikai Egyesület nagy-
szabású konferenciával
emlékezett meg a
transzformátor feltalálásá-
nak 100 éves évfordu-
lójáról: „A konferencia
250 résztvevõje közül
78-an jöttek el külföldrõl,

ezek közül 42-en a szocialista országokból, 36-an pedig
Nyugat-Európából és Japánból.” (A „100 éves a transzformá-
torgyártás” konferencia. 1985. 473.o.)
A Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet közleményei
keretében új, korszerû hazai termékeket mutatott be a lap,
melyek megfeleltek a vonatkozó szabványok követelményeinek.

A MEE Villamosenergia
Szakosztálya XXXIII.
Vándorgyûlését 1986 au-
gusztusában rendezte
meg Egerben. A konfe-
rencia célkitûzése az
volt, hogy „áttekintse a
villamos hálózatok VII. öt-
éves terv fejlesztési
lehetõségeit és az ehhez

kapcsolódó aktuális feladatokat, különös tekintettel a villamos-
energia-iparág és a népgazdasági célkitûzések egyensúlyának
megteremtésére.” (Egyesületi Élet. 1987. 31.o.)
A hetedik 5 éves terv kutatási-fejlesztési koncepcióinak kidol-
gozása szükségessé tette, hogy „kitekintsünk, megnézzük azt,
hogy mit csinálnak mások, mi történik a nagyvilágban, felmér-
jük saját helyzetünket, mert csak ezeknek az ismereteknek a
birtokában tudunk felelõsséggel javaslatot tenni jövõbeni fela-
datainkra”. A szerzõ további gondolati akár irányadóak is lehet-
nek az elkövetkezendõ idõszakra: „Az elmúlt évtizedekben jelen-
tõs hazai szellemi tõke halmozódott fel kutató-fejlesztõ
intézeteinkben, illetve ipari üzemeink fejlesztõ bázisain. Bár az
ország devizális helyzete feltétlen visszahúzó erõt jelent a
fejlesztésben több okból is, ennek ellenére meg kell hogy
találjuk az útját és módját olyan fejlesztéseknek, amelyek ered-
ményeként a létrejövõ termékek újszerûségét és korszerûségét
nem a „csúcs” elemek alkalmazása, hanem a szellemes mûsza-
ki megoldások jellemzik. Erre már eddig is számos példa volt…
Szorgalmazni kell az ipar technológiai színvonalának,
gyártáskultúrájának növelését és javítását, hogy a fejlesztés
eredményei korszerû, megbízható gyártmányok formájában
jelenjenek meg.” (Bencze János: Villamos hajtások fejlesz-
tésének jelenlegi helyzete és lehetséges távlatai. 1988. 14.o.)

DR. ANTAL ILDIKÓ

OMM - Elektrotechnikai Múzeum igazgatója

MEE tag

info@emuzeum.hu

Köpenytranszformátor 1885.

Az Akkumulátor- és Szárazelemgyár szárazelemtípusai

A Budapesti Rádiótechnikai Gyár 
új fejlesztésû diktafonja

A VEIKI szabadtéri nagyfeszültségû 
laboratóriuma
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