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Kedves Olvasó!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

Vannak olyan nemzeti stratégiai ügyek, amelyek célkitűzései és azok 
megvalósítása jóval túlmutatnak egy-egy kormányzati cikluson. Ide sorol-
ható többek között az energiastratégia és az oktatás is. A MEE rendezvé-
nyein, különböző fórumain, az Elektrotechnika szaklap cikkei között több 
ízben hallhattunk, olvashattunk már az energiapolitikával kapcsolatos 
véleményekről, de kevesebb szó esik az oktatás kérdéséről. Egyesületünk 
nem alkot közvetlen módon állásfoglalást a közoktatással, felsőoktatással 
kapcsolatos kérdésekben (a szakképzésben annál inkább). Küldetésében 
azonban kiemel olyan pontokat, amelyek szoros kapcsolatban állnak az 
oktatással: 

Tagjai együttműködésére támaszkodva munkálkodik az elektrotechni-•	
ka színvonalának emelésén. 
Segíti a pályaválasztás előtt álló fiatalok érdeklődésének felkeltését az •	
elektrotechnika iránt. 
Segíti a fiatal szakemberek beilleszkedését, sikeres pályafutásuk elindí-•	
tását. 
Az alábbiakban néhány vonatkozó adatot idézek az Európa 2020 straté-

gia végrehajtását megalapozó Nemzeti Intézkedési Tervből. 
A képzettségi szint javítása érdekében EU szintű számszerű célkitűzés, hogy 

a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányát a 30-34 
évesek körében 2020-ig 40 százalékra kell emelni (a 2008. évi 31,1 százalékról). 
Magyarországon a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettségűek aránya a 
30-34 évesek körében 2009-es adatok alapján 23,9 százalék, ami 8,5 százalék-
ponttal elmarad a 32,3 százalékos EU-átlaghoz képest. Az elmúlt néhány év 
adatai ugyanakkor pozitív tendenciát mutatnak, mivel az elmúlt húsz évben 
jelentősen megnövekedett az egyes, közoktatásból kilépő korosztályokban a 
felsőoktatásba továbblépők aránya. Magyarország a felsőfokú vagy annak 
megfelelő végzettséggel rendelkezők arányát 2020-ig vonatkozóan 30,3 szá-
zalékos szintre kívánja növelni.

A célkitűzés megvalósításában nagy kihívás, hogy ezt a jelentős rész-
arány-növekedést a felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudásának 
szakmai színvonalának növelése, de legalább a jelenlegihez képesti 
szintentartása mellett lehessen elérni. A cél megvalósítása nem szabad, 
hogy az „átlagképzés” irányába mutasson. Ennek érdekében fontos, hogy 
figyelmet fordítsunk a tehetséggondozásra. De mi is a tehetség? „Tehet-
ségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos 
fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység 
egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítmé-
nyeket tud létrehozni.” (Harsányi István)

A középiskolás kor vízválasztó lehet a fiatalok szakmai jövőjét illetően, 
amelyben fontos szerepet játszik a tehetségek felkutatása és a tehetségfej-
lesztés. A középiskolás korszak végére meg kell találni a tanuló igazi érté-
keit. A tehetség kibontakozására a felsőoktatásban teret kell engedni, majd 
meghatározó, hogy a tanulmányok után milyen munkahelyi feltételeket 

biztosítunk a tehetség továbbfejlődéséhez. Nemzetgazdasági érdekektől 
eltérően a fiatalok figyelme és érdeklődése túlnyomóan aktuálisan felka-
pott divatszakmákra irányul, amely területeken pár év múlva így álláskere-
sői oldalról túlkínálat mutatkozik.

 Az elektrotechnika olyan szakterület, amely több évtizede és hosszú tá-
von is stabil, kiszámítható munkaadói keresletet biztosít, ezért jó szívvel és 
bátran ajánljuk minden érdeklődő fiatal számára. Ez egyfajta pályamodell, 
amelyben a Magyar Elektrotechnikai Egyesület szerepet vállal, mivel kiváló 
kapcsolatot ápol a szakirányú felsőoktatási intézményekkel, az iparág meg-
határozó vállalataival. 

A középiskolákkal való kapcsolatépítésben és az elektrotechnika nép-
szerűsítésében előrelépést jelent az év elején meghirdetett „Hobbim 
az elektrotechnika” című pályázat. A pályázati kiírásban arra kértük a pá-
lyázókat, hogy küldjék el számunkra saját fejlesztésű, az elektrotechnika 
lehetőségeit felhasználó munkájuk ismertetését, amely még élvezete-
sebbé tette számukra hobbijukat. Bizakodással, de némi aggodalommal 
vártuk a jelentkezőket a téma nehezen megfogható mivolta és az anyagi 
szempontból szerényebb díjazás miatt. Mára már büszkén jelenthetjük, 
hogy 19 rendkívül izgalmas pályamunka érkezett be hozzánk.  Néhány 
közülük a teljesség igénye nélkül: Nixie-csöves óra elkészítése, Elekt-
rosztatikus sugárhajtómű, UV-LED-es nyák levilágító, „HHH” THEMERIN 
– Házi Hobby Hangszer, Lánctalpas járművek (mikrokontrollerekkel)… 
A díjátadásra 2011. május 17-én az ELECTROcom szakkiállítás keretein be-
lül megrendezésre kerülő "Fiatal tudósok az elektrotechnikában" c. rendez-
vényünkön kerül sor, amelyre ezúton is hívunk minden érdeklődőt. Az ese-
ményről további részleteket a havi programunkban és tájékoztatónkban, 
illetve honlapunkon olvashatnak. A pályázati kiírásnak megfelelően, vala-
mint a bíráló bizottság döntése szerint több pályázót is felkértünk munkáik 
kiállításainkon, konferenciáinkon, illetve az Elektrotechnika szaklapunkban 
történő bemutatására. A MagyarRegula és Construma kiállítások már mö-
göttünk vannak, ahol a zömében középiskolás pályázók büszkén mutatták 
be a nagy érdeklődésnek örvendő munkájukat. Az újdonságnak számító 
kapcsolódó cikksorozatot terveink szerint nyáron indítjuk, amely remé-
nyeink szerint az érdeklődés függvényében hosszú távon kap majd helyet 
lapunk rovatai között. 

Lehetőség nélkül a tehetség nem sokat ér, ezért a Magyar Elektrotechni-
kai Egyesület „Hobbim az elektrotechnika” valamint „Diplomaterv és szak-
dolgozat” pályázatain keresztül lehetőséget kíván nyújtani azon fiatalok 
számára, akik az elektrotechnika iránt elkötelezettek, valami kiemelkedőt 
alkottak, de nem áll módjukban ezt szélesebb szakmai körben bemutatni. 
Bízunk abban, hogy ezáltal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy pártoló tagvál-
lalataink bevonásával ezek a tehetséges fiatalok tanulmányaikat befejezve 
megfelelő munkahelyen kamatoztathassák és fejleszthessék tudásukat.

„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit 
kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és a családjának. De ha a 
tehetséges gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoz-
tassa, az már társadalmi tragédia.” (Gallagher) 

Végezetül hagy idézzem az egyik pályázó Kiss Dávid, a Mechatronikai 
Szakközépiskola és Gimnázium tanulójának szavait, aki talán legtalálóbban 
fogalmazta meg pályázatunk ars poétikáját:

 
„Szerintem sokaknak szükségük lenne erre, hogy ilyen dolgokkal foglalkoz-

zanak, ami gyakran ajándékozza meg az embert sikerélménnyel, mert a siker 
nagyon fontos dolog az életben, ennek hatására tűzünk magunk elé egyre 
nagyobb és nagyobb célokat. Az elektrotechnika pedig sokak számára elérhe-
tő, nem kell óriási összegeket befektetni, az egyetlen baj az, hogy ezzel sokan 
nincsenek tisztában, amit nagyon sajnálok, mert az én életvitelemre is pozitív 
hatással volt a témával való megismerkedés.” 

Günthner Attila
irodavezető
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Bevezetés

A jelenlegi villamosenergia-rendszer erősen fosszilis ala-
pú energiatermelésre, nagy kiterjedésű, központosított 
átviteli hálózatokra és passzív végfelhasználókra épül. A 
szemléletmódváltás megkezdődött. Növekszik a megújuló 
energiák felhasználásának részaránya, a hálózatok elemei-
nek kapcsolata megváltozik, és a végfelhasználók is aktívvá 
válnak.

A fogyasztók bevonása az ún. AMI (Advanced Metering 
Infrastructure) kiépítésével történik. Az AMI többet jelent, 
mint egyszerű távleolvasható mérők telepítése, ez egy 

komplex, integrált együttműködő hálózat, eszközökkel, 
kommunikációs rendszerekkel, és szoftvertechnológiák ösz-
szességével.

Az E-mobility és az okos hálózat kapcsolata

Az Európai Unió 2020-ig elérendő energetikai célja, amit 
röviden csak 20-20-20 célnak neveznek a következőket 
tartalmazza:
	20%-kal kell növelni a megújuló energiák részarányát a primer 

energiafelhasználás területén (villamos, gáz, hő, közleke-
dés) - Magyarországon ez az érték 14%.

	20%-kal kell csökkenteni a CO2-kibocsátást.
	20%-os hatékonyságnövekedést kell elérni az energiafel-

használás területén.

Fókuszban az E-MOBILITÁS
Vitatatlan tény, hogy az autózás számos környezetkárosító tényezővel jár együtt. Felelős a városi levegő- és zajszennyezésért.  
Az alternatív meghajtású járművek tervezését és fejlesztését egyaránt generálja a fosszilis energiahordozók mennyiségének 
rohamos csökkenése és a környezetvédelmi célok felértékelődése. Ha tudatosan és felelősen használjuk az autónkat, akkor 
jelentősen csökkenthetjük a káros hatásokat, amivel nem csak a saját környezetünket, hanem a jövő generációk környezetét 
is élhetőbbé tehetjük. Az e-mobilitás az energiahatékony közlekedés, azaz olyan energiahatékony járművek, amelyek legfőbb 
tulajdonsága a nulla szén-dioxid-kibocsátás és a környezetbarát működés. 

2011-ben kiemelt szerepet kapnak a fenntartható közlekedés járművei. Nemcsak a hazai médiában, hanem a külföldi 
szaksajtóban is egyre gyakrabban lehet olvasni az e-mobilitásról, a különféle elektromos járművek fejlesztéséről és a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúráról. Az e-mobilitási fejlesztéseknek három fő iránya van. Ezek egyike a járművek meghajtása, amelyhez 
a tervezők és gyártók egyre újabb és újabb megoldásokat dolgoznak ki, nem elfeledve, hogy egy elektromos jármű akkor lesz 
igazán zöld, ha a meghajtásához szükséges áramot megújuló energiaforrásból állítják elő. A fejlesztések második irányvonala 
a jármű konstrukciójának könnyebbé tétele, míg a harmadik a megfelelő színvonalú infrastruktúra, vagyis az e-töltőállomás 
megoldások kialakítása, mivel ezek nélkül nehezen elképzelhető a környezetbarát e-mobilitás széles körű elterjedése. 
Energetikai szakértők a következő két évtizedre már milliós nagyságrendűre becsülik az európai utakon futó elektromos autók 
számát, a robogókéról nem is beszélve.

Május első hete az Energia Hete, ezért mi is az e-mobilitást helyeztük a fókuszba, a teljesség igénye nélkül, több oldalról 
bemutatva. E fókusz keretében olvashatnak a villamos autókról és az okos hálózat kapcsolatáról, magyarországi fejlesztési példákról, 
megismerhetik német társszervezetünk, a VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) egyik szóvivőjének 
összefoglalóját, amelyet az E-Mobility 2020 című VDE tanulmány alapján készített. Mivel az elektromos autózás, motorozás az 
e-mobilitás gondolata nem új keletű – hiszen hosszú évek óta foglalkoztatja a kutatókat és a gyártó cégeket – ezért mi is egy színes 
technikatörténeti visszatekintéssel zárjuk a cikkek sorát, felidézve az 1930-as éveket.

Tóth Éva

Villamos autókról 
és az okos hálózatokról 

közérthetően
2008 decemberében indítottuk el e lapban azt a sorozatot, 
amelyben egy aktuális témáról közérthető módon írtunk. 
Sorozatunk következő írása  egy újabb aktuális témát,  az okos 
hálózatokatokat(smart grid) és elektromos autókat mutatja 
be, közérthetően. Reméljük, sok hasznos információval szolgál 
ez a cikk, amely  egy nagy nemzetközi okos hálózatokról szóló 
konferencián elhangzottakat  oszt meg az olvasókkal.

A new actual issue published in a way of easy to understand 
in a series that  was launched in December of 2008. We hope 
you find a lot of useful information about the Smart Grids 
and electric vehicles. The article contains information that 
were presented at a major international conference about 
Smart Grid to share with the reader.

Haddad Richárd

E-MOBILITÁS

Lehetséges megújuló energiaforrások



Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió 2050-re az ener-
giatermelés 40%-át kívánja megújuló energiaforrásokból fe-
dezni. 

Ismerve a jelenleg széles körben használt forrásokat (nap, 
szél, geotermikus) Európa számára a következő megújuló 
energiaforrások elérhetőek:

	Nagy mennyiségű szélenergia az Északi-tengernél
	Geotermikus energia Oroszország felől
	Napenergia az észak-afrikai régióból nyerhető 

Magyarország jelentős biomasszaforrással, mint hő – vagy 
kapcsolt hőforrással rendelkezik.

Az okos hálózatban a különböző műszaki kihívásokra a 
megoldásokat a villamosenergia-tároló rendszerek adják. 
A tároló rendszerek nem mindig valódi tárolást jelentenek, 
hiszen számos lehetőség van a hálózat kiegyenlítésére:

	Megújuló energiák szabályzása
	Energia kereskedelmi eszközökkel történő szabályozása
	Feszültségszabályozás
	Energiaminőség javítása
	Frekvenciaszabályozás
	Hálózati stabilitás növelése
	Csúcsok levágása
	Kapacitások, teljesítmények átütemezése
	Beruházás menedzsment 
	Villamos autó tárolókapacitásának felhasználása

Az e-mobility egyik legfontosabb műszaki és gazdasági 
kérdése, hogy hogyan tud hasznos részévé válni az okos há-
lózatnak.

Természetesen van egyszerű válasz, miszerint ha a 
hálózat szabványos csatlakozást biztosít, és megfelelő 
infokommunikációs rendszert építünk ki, úgy az villamos au-
tók energiatároló kapacitása felhasználható a terhelés-terme-
lési egyensúlyozásban. 

A csatlakozás kialakításánál figyelembe kell venni a jármű-
használati szokásokat. Ehhez tudnunk kell a megtett km-eket, 
az állásidőt és az állás helyeinek jellegét.

A szokásokat tekintve az autók parkolását három csoport-
ba oszthatjuk:
	Otthoni, munkahelyi, stb. ellenőrzött helyen történő par-

kolás
	Publikus helyen (pl.: bevásárlóközpont parkolója)
	Utcán nem ellenőrzött helyen

Az első pontban említett helyen átlagosan 6-8 órát töltünk, 
míg a második helyen mindösszesen 1-3 órát. Ezek elegendő 
időnek tűnhetnek egy rövidebb útra történő feltöltődéshez. 
Az utcán várakozó járműveknek töltőállomásokon van lehe-
tőségük a feltöltésre, ám itt már a 20 perces időzés is hossza-
dalmas lehet.

Az e-mobility standardokhoz a következő gyártók, cégek 
és szervezetek már csatlakoztak:

ALPIQ, EDF, Endesa, ESB, EnBW, EDP, Essent, E.On, Enel, 
RWE, Iberdrola, Nissan, Renault, Mercedes, Peugeot-Citroen, 
Daimler Chrysler, Ford, Audi, Porsche, Fiat Group, Mitsubishi, 
Opel, VW, Volvo, Toyota.

Az energiaipar kihívásai

A szolgáltatók nagy kihívásokkal néznek szembe, hiszen 
az energia iránti igény folyamatosan nő, amivel együtt nő a 
szén-dioxid-kibocsátás is. Másik nagy elvárás az ellátásbiz-
tonság növelése.

Az Európai Unió területén a klímaváltozásért 33%-ban az 
energiatermelők felelősek, míg a közlekedés 25%-ban és 
18%-ban az épület energiafelhasználása.

Áramszolgáltatói szemmel az okos hálózatoknak két ké-
zenfekvő és gyorsan realizálható előnye van. Az egyik az ön-
gyógyító hálózat kialakításának lehetősége, illetve a hálózati 
veszteség csökkentése.

Ehhez szükség van az információs rendszerek minél maga-
sabb integráltságára. Ebbe tartozik a hálózatfelügyeleti rend-
szerek (SCADA), vállalatirányítási rendszerek, callcenterek, 
műszaki irányító rendszerek (GIS) szoros együttműködése.

Írország e-mobility motivációja

Írországban a CO2-kibocsátás összetétele nagyon hasonló 
az európaihoz. A közlekedésből származó káros gázok rész-
aránya viszont eléri a 30%-ot a 25%-os európai átlaggal szem-
ben (forrás ESB Networks www.esb.ie ), ezért modelleket 
készítettek az energia és az információ folyamat áramlására.

A folyamatvizsgálat kiterjedt a következő értékláncra:

** DG – osztott energia termelés,  EV- villamos jármű
 
Ezekből állították fel a villamos és informatikai hálózatfej-

lesztési prioritásokat.
Az ír kormány 2020-ig le akarja cseréltetni a járművek 10%-

át villamos hajtásúra. Ezek vagy akkumulátorosak vagy PHEV 
rendszerűek (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) lennének. A 
terv közel 230 ezer villamos járművet jelent. A töltési infrast-
ruktúra fejlesztésével nyilvános töltőállomásokat alakítaná-
nak ki.

Az ütemezés alapján 2012-ben már közel 6 000 villamos au-
tót és motort helyeznek üzembe, jórészt a tömegközlekedés-
ben. Ennek első lépése 2009-ben történt, amikor a kormány 
megállapodott az ESB szolgáltatóval, valamint a Renault-Nissan 
csoporttal. A megállapodás várhatóan kiterjed a Mitsubishi, 
Peugeot-Citroen és a Toyota gépjárműgyártókra is.

A nyilvános töltőállomások terjedésének egyik feltétele a 
szabványos csatlakozás, másik feltétele, hogy a kereskedelmi 
folyamatok illeszkedjenek a versenypiaci környezethez.

Az ír modellben napi 50 km-nél kevesebb autóhasználattal 
számolnak, úgy hogy a beépített energiatárolóval akár 160 
km is megtehető.

A kihívások és elvárások igen magasak, de Írországban fon-
tosnak tartják a megújuló energia felhasználásának növelését 
és az okos hálózatok (Smart Network) mihamarabbi kiépíté-
sét. Erre komoly kutatás-fejlesztési projektek is indultak, és a 
teljes költségvetést 6,5 milliárd euróra prognosztizálják.

Portugáliai EV

Portugáliában azt várják, hogy az villamos autók fogyasztá-
sa: 15-20 kWh/100 km lesz. Átlagos használatban, ami 10-
15 000 km/év/járművet jelent, 1 millió autó esetén (ez 20% 
penetráció) lassú töltési ciklusban (3,68 kW) - főleg munkaidő 
után 3,86 GW csúcsot eredményez. (Ez ~40%-a a portugál 
csúcsteljesítményének). Évente ez 1,5-3,0 TWh energiafo-
gyasztást jelentene, ami 3-6%-a a teljes fogyasztásnak.

Ezeket a számokat alapul véve 3 MW-os szélturbinával 
5 000 villamos autó töltését tudják megoldani.
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Olasz DSO üzleti megközelítése az villamos autókhoz

Az olasz Enel üzleti potenciált lát az villamos autók megje-
lenésében. Abban bíznak, hogy az emberek költség alapon is 
elindulhatnak az EV irányába.

Számításuk szerint évi 15 000 km futás mellett 900 L üzem-
anyagot használ fel egy hagyományos gépjármű. Ez 1,23 
EUR/liter üzemanyagár esetén 1 100 EUR költséget jelent évi 
szinten.

Ezzel szemben az villamos autó várható éves energiaigé-
nye mindössze csak 2 250 kWh, ami 0,12 EUR/kWh energiaár 
mellett 276 EUR. Ehhez természetesen komoly hálózatfejlesz-
tést kell végrehajtani, amelynek fedezete a két ár különbsége 
kell hogy legyen.

Ez villamos hajtású járművekre történő áttérés komoly ré-
sze lesz a 2020-ig elérendő 20%-os primer energiafelhaszná-
lás-csökkenésnek.

Erős kormányzati törekvés miatt az EV számát 2020-ig 3,8 
millióra prognosztizálják.

Az ír vizsgálatokkal megegyezően a 34%-nyi közterületen 
parkoló autók töltésének megoldásán dolgoznak, hisz a töb-
bi jármű, valamilyen zárt helyen könnyen csatlakoztatható a 
hálózathoz.

A töltéshez szükséges berendezéseket alapvetően a kör-
nyezet határozza meg. Csoportosításukban szerepel a:

	Háztartási, belső térben használatos töltőegység (ebből 
1,2M db-ot helyeznének üzembe);

	Nyilvános, de ellenőrzött helyen – töltőállomás, bevásárló-
központ, garázs, stb. – kül- vagy beltéri kivitelben (ezt 1,1M 
db-ra becsülik);

	Nyilvános helyen, kültéri használat - utcai töltőállomás, 
vagy töltőpólus, amelynek száma kb. 350e lenne.

EDISON program Dániában

Dánia két fontos sajátosságát emelnénk ki, ez egyik, hogy a 
szélerőművek aránya már most eléri a 20%-ot, a másik, hogy 
hálózata két részből áll. A déli fele az UCTE-hez, míg északi 
fele a NordEl rendszerhez csatlakozik.

Az Edison program keretei között vizsgálták az villamos jár-
művek töltésének stratégiáját. Két módszert vizsgáltak:

	Központosított gyorstöltés
	Osztott hálózati lassú töltés

Az elvárás az, hogy a töltés folyamata is legyen "smart", és 
illeszkedjen a meglévő adottságokhoz.

Hollandia törekvései az energiatárolásban

Hollandiában a KEMA vezetésével már az EU 6-os keret-
programban elindították a gazdasági és műszaki lehető-
ségek keresését a jelenlegi energiatárolás témakörében. 
Ennek fókuszában a nagy energiatárolókat, valamint a 
hálózat optimalizálásban rejlő lehetőségeket vizsgálták. 
A vizsgálatokban Li-ion és lendkerekes technológiákat 
teszteltek. Négy városban próbálták ki a különböző tech-
nológiákat, és a hálózatoptimalizálással együtt jelentős 
hatékonyságnövekedést értek el. A legnagyobb prob-
lémát a hálózati jellemzők (felharmonikusok, flikkerek 
szűrése) javítása okozta. A hálózat- és terhelésoptima-
lizálást egy időjárás-előrejelző modullal is segítették. 
Természetesen Hollandia sem marad le az EV terjedésében. 
Az elemzők 2020-ra kétszázezer és 2025-ben már 1 millió 

elektromos autót prognosztizálnak. Ehhez komoly infrastruk-
turális és disztribúciós rendszert kívánnak felépíteni. Utóbbi 
elemzéséhez vizsgálják a banki és telekommunikációs háló-
zatokat, amelyek működésüket tekintve hasonlóak.

Japán kereskedelmi villamos autó Németországban

A japán Mitsubishi i-MiEV intenzív kutató és fejlesztő mun-
kával már 1971 óta foglalkozik a villamos motoros személy-
autókkal. 

A gyár tervei szerint 2013-ig összesen mintegy 30 000 ilyen 
autót fognak legyártani. 

Németországban 2010 decembere óta kapható a japán Mi-
tsubishi-Motors MiEV típusú villamos autója. Az ára az ÁFÁ-
val (19%) együtt most 34 990 € (kb. 9,6 millió Ft). A lítium-
ionos akkumulátorokkal ellátott autóra 5 év garanciát adnak 
100 000 km hatótávolságra.

A négyüléses villamos autó hatótávolsága a feltételek függ-
vényében kb. 150 km. A legnagyobb sebessége 130 km/h. 
Maximális nyomaték 180 Nm.

A teljesen lemerült akkumulátorok feltöltéséhez hat óra 
szükséges. Fel lehet azonban tölteni 30 perc alatt is az akkumu-
látorokat 80%-ra egy 50 kW-os háromfázisú gyorstöltővel.

Ma Németországban a kb. 45 millió autó közül mintegy 
1600-at hajt villamos motor (et, 61. k. 2011. 1/2. sz. p.106.)

Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 63. k. 1/2. sz. 2011. p.48. dr. 
Stróbl Alajos „Segédletek, statisztikák, folyóiratábrák”.

Összegzés

Felmerül persze a tyúk-tojás probléma a töltőállomások és 
az villamos autók terjedését tekintve. A bemutatott európai 
törekvések nyilvánvalóvá teszik a fejlődés irányát, és a töltő-
állomások terjedése fogja elősegíteni a villamos autók terje-
dését.

Haddad Richárd
Ügyvezető igazgató
IPSOL Rendszerház Kft.
MEE EISZ vezetőségi tag; 
Okos hálózat, okos mérés MUBI titkára
richard.haddad@ipsol.hu
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ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 
az élhető Budapestért

„Elektromos Mobilitás Program” az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporttól
„Elektromos autóval a környezetért”

Az elektromos autózás hosszú évek óta foglalkoztatja a kör-
nyezetvédőket, az autógyártó cégeket. Az elektromos meghaj-
tású járművek már a 19. század végén megjelentek az Egyesült 
Államok, és Európa útjain is. Elsősorban azonban a kis kapaci-
tású akkumulátorok miatt – a belső égésű motorok hamar hát-
térbe szorították a villamos hajtású társukat. A 1970-es évektől 
– az első olajválság miatt - ismét lendületet vettek az elektromos 
autókkal kapcsolatos kutatások és fejlesztések.

A „szűk keresztmetszetet” első sorban az akkumulátorok jelen-
tették. E vonalon indult meg gyors technológiai fejlődés. Ma már 
a legtöbb járműben az ólom akkumulátornál sokkal hatékonyabb 
lítium-ion, illetve lítium-polimer áramforrásokat alkalmaznak. 

A korszerű akkumulátorokra alapozva a 21. század első évtizedé-
ben több elektromos autó sorozatgyártása is megkezdődött. 

Budapest újra fellélegezhet! A villamos energiával működő 
autók nagy előnye, hogy energiafelhasználásuk optimális, káros-
anyag-kibocsátásuk működés közben nulla, nem szennyezik a 
városok levegőjét és csendesek.

Miközben sorozatban készülnek az új és újabb elektromos 
autó modellek, az áramszolgáltatók fokozatosan kiépítik töltő-
hálózataikat, megteremtik az infrastruktúrát.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport – a magyarországi energiaszol-
gáltatók között elsőként és egyedüliként – 2010 szeptemberében, Bu-
dapesten nyitotta meg első nyilvános elektromosautó-töltőállomá-
sát. További pontok kiépítése jelenleg előkészület alatt van.

Tankolás – a konnektorból. A kulcskérdés az infrastruktúra 
megteremtése, töltőhálózat sűrűsége.

Budapesten az ELMŰ-ÉMÁSZ 2010 szeptemberében adta át első, 
közforgalmú töltőállomását, ahol 2011. szeptember 30-ig díjtalanul 
„tankolhatnak” az elektromos autók. A hálózatépítés folytatódik.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ ezzel a környezetbarát közlekedés úttörője Ma-
gyarországon.

Az ELMŰ – ÉMÁSZ nagyvárosi töltőállomás hálózati tervei
Ügyfelei és partnerei számára az ELMŰ-ÉMÁSZ egyaránt kínál hoz-
záférést a nyilvános töltőállomásokhoz, amelyek kiépítését a követ-
kező hónapokra tervezi. Az egyéni töltőállomás kiépítése tartalmaz-
za az üzembe helyezést, üzemeltetést, karbantartást éppúgy, mint 
az elektromos autók tankolásához szükséges áram biztosítását. 

ELMŰ-ÉMÁSZ flotta az elektromos mobilitás jegyében. A 
magyarországi energiaszolgáltatók közül az ELMŰ-ÉMÁSZ Társa-
ságcsoport elsőként döntött elektromos töltőhálózat kiépítésé-
ről és saját gépjárműflottája részeként elektromos autók üzem-
be állításáról.

Ezzel az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 2010-ben lerakta az 
elektromos közlekedés alapkövét Magyarországon.

Startolnak az autógyártók. Három évvel ezelőtt még csak 
álom volt, 2010-ben már tesztautók futnak az utakon. Egy év 
múlva sorozatban gyártják az elektromos autókat. Európa-szer-
te is lendületet vesz az elektromos töltőhálózatok kiépítése. Az 
elektromos autó ma még ugyan drága, de fenntartása, üzemel-
tetése már most is rendkívül kedvező! 100 kilométer megtétele 
csak 550-600 forintba kerül. Ez nem egészen két liter benzin ára.

A környezetbarát elektromos autó. Az elektromos autók hasz-
nálata nem jár közvetlen környezetszennyezéssel. Természete-

sen az elektromos áramtermelés szén-dioxid és egyéb mellék-
termék kibocsátásával jár. Azonban, az erőművek kibocsátása 
szigorúbban korlátozott, mint a legtöbb gépjárműé. Az autózás-
hoz használt áram persze termelhető megújuló forrásokból is.

Az elektromos autó hatótávolsága. Az elektromos autók ha-
tótávolsága alapvetően az akkumulátor teljesítményétől, illetve 
hatékonyságától függ. A napjainkban leggyakrabban használt 
korszerű akkumulátorokkal átlagosan 100-200 kilométer között 
mozog ez az érték, egyes modelleknél azonban ennél lényege-
sen hosszabb.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ töltőállomásai. Az ELMŰ-ÉMÁSZ által üzem-
be helyezett első nyilvános töltőállomás a Társaságcsoport 
budapesti székháza előtt, a Váci út 72-74. szám előtt található. 
Ennél a töltőoszlopnál 2011. szeptember 30-ig ingyenesen lehet 
feltölteni az elektromos autókat. Budapesten további töltőállo-
mások kiépítése van kilátásban.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ által telepített elektromos töltőállomások 
megfelelnek az összes jelenlegi műszaki-biztonsági követel-
ménynek. A töltőkábelekre és a csatlakozóikra vonatkozó egysé-
ges szabvány kialakítása folyamatban van. 

Adókedvezmény és ártámogatás az elektromos autókra Ma-
gyarországon. Jelenleg több kisebb mértékű kedvezmény is jár 
Magyarországon az elektromos autók után. Ilyen többek között 
a 190 ezer forintos egységes regisztrációs adó. Az elektromos au-
tók után nem kell gépjárműadót fizetni, továbbá a vagyonszer-
zési illeték a korábbi 800 helyett 400 forintot tesz ki a hajtómotor 
minden megkezdett 1 kilowattja után.

Magyarországon kaphatóak-e már elektromos autók? Ma-
gyarországon az elsők között szerepel az ELMŰ-ÉMÁSZ flottájá-
ban lévő villamos meghajtású Fiat 500 és a Fiat Fiorino. 

A következő hónapokban további európai autógyártó cégek 
fognak a magyar piacon is elektromos autókat kínálni.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport. Az ELMŰ-ÉMÁSZ jogelő-
dei több mint egy évszázada biztosítják a mindennapi élethez 
nélkülözhetetlen elektromos energiát Magyarországon. A tár-
saságcsoport mai, modern vállalati struktúrája lehetővé teszi az 
optimális működést és a piacvezető szerep megtartását. 

Az ELMŰ Budapest és Pest megye, az ÉMÁSZ Heves, Nógrád, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és részben Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye háztartásainak egyetemes villamosenergia-szolgáltatója, 
versenypiaci energiakereskedője. A két cég leányvállalata, a Ma-
gyar Áramszolgáltató Kft. a magyar vállalkozások áramszolgálta-
tó partnere az egész országban. 

A jelenkor egyik legfontosabb elvárásának megfelelve az ELMŰ-
ÉMÁSZ növekvő hangsúlyt fektet az energiatudatos és környezetba-
rát gyakorlatok meghonosítására és elterjesztésére. Ezen innovatív 
példák egyike a vállalat székházában felavatott energiahatékony-
sági tanácsadó iroda és bemutatóterem, amely ingyenes szakmai 
tanácsadással áll a fogyasztók rendelkezésére. A környezettudatos-
ság jegyében kötelezte el magát a vállalat az elektromos autózás 
hazai elterjesztése mellett is.

(X)
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E-mobility – 
A villamos autók hatása a 

villamos hálózatra 
                             1. rész    

A villamos autók töltésének 
várható hatásai a kisfeszültségű 

elosztóhálózaton

1.  Bevezetés

A közlekedést ma túlnyomórészt a belsőégésű motorok do-
minanciája jellemzi. A szénhidrogén alapú üzemanyagokat 
várhatóan olcsóbb, mesterségesen előállítható üzemanyag-
típusok fogják felváltani, valamint várható a közlekedési célú 
villamosenergia-felhasználás részarányának erőteljes növe-
kedése is.

A villamos hajtású, szabad pályájú, munkavezeték nélkü-
li járművek ígéretes megoldást jelenthetnek a közlekedés 
problémájára. Ilyen járműveket már az 1900-as évek elején is 
készítettek, akkor viszont alulmaradtak a belsőégésű moto-
rokkal folytatott versenyben.

Az 1990-es évek végén kísérleti jelleggel üzembe helyez-
tek elektromos meghajtású autókat, melyek a hozzájuk fűzött 
reményeket nem váltották be: a kellő fogyasztói érdeklődés 
hiánya miatt a koncepciót akkor elvetették.

A XXI. század elején a fejlesztések újra felgyorsultak, a len-
dület azóta töretlen.

A fogyasztói pontok ma jól ismert terheléseket jelente-
nek az elosztóhálózaton. Ezt a meglévő terhelést mó-
dosítaná a villamos autók elterjedése miatt várható 
pluszterhelés megjelenése, amely komoly problémák-
kal szembesítheti az elosztói engedélyest, de rendszer-
szinten is gondokat okozhat. El kell kerülni a hálózati 
elemek (kábelek, légvezetékek, fogyasztói transzfor-
mátorok) túlterhelődését, és kezelni kell a várható fe-
szültségminőségi problémákat, mert a szabványtalan 
feszültség tartása nem megengedett. 
A cikk célja az e-mobility koncepciójának rövid bemuta-
tása után az elektromos hajtáslánc számára szükséges 
energiát tároló főüzemi akkumulátorok töltése során 
fellépő hálózati hatások leírása, valamint ezen ha-
tások számítógépi szimulációk segítségével történő 
bemutatása.

Load profile is well-known on a LV distribution feeder. However, 
charging of electric vehicles will have a yet unforeseen impact 
on the system which must be dealt with. The appearance and 
wide penetration of this new load-type may cause problems 
on the distribution as well as on the transmission system. DSOs 
will have to deal with overloading protection and also power 
quality issues.
The paper gives a brief summary of the main characteristics 
of electric vehicles, then follows with modeling and prediction 
of distribution system voltage distortion and load demand 
due to electric vehicle battery charging by means of computer 
simulation. 

2.  Járműtípusok

A „villamos autó” (EV=electric vehicle) gyűjtőnév ma már 
többféle altípust takar:
– Hibrid villamos autók (HEV=hybrid electric vehicle): ezek 

az autók belsőégésű (szénhidrogén tüzelésű) motorral 
rendelkeznek, és az üzemanyag jobb kihasználására ak-
kumulátorokkal is ellátják őket. Az akkumulátorokat nem 
a hálózatról töltik, hanem a belsőégésű motor által hajtott 
generátor segítségével. A villanymotor ennél a konstrukci-
ónál tulajdonképpen csak „besegít” a belsőégésű motornak 
nagyobb igénybevételek (például gyorsítás) esetén.

– Hálózatra csatlakoztatható hibrid villamos autók 
(PHEV=plug-in hybrid electric vehicle): a PHEV-eket a háló-
zatról kell tölteni, ugyanakkor belsőégésű motorral is ren-
delkeznek. Az ilyen kombináció megnöveli az autó hatótá-
volságát, jelentősen csökkenti a felhasznált üzemanyag és a 
kibocsátott káros anyag mennyiségét. Két típusa van: az ún. 
párhuzamos hibrid autók, melyekben a villanymotor és a 
belsőégésű motor is tengelykapcsolatban van a kerekekkel, 
illetve a soros hibrid autók, melyeknél csak a villanymotor 
van tengelykapcsolatban a kerekekkel, és a belsőégésű mo-
tort csak az akkumulátorok töltésére használják fel. [1],[2]. 

– Tisztán villamos autók (EV=electric vehicle): az EV-ket vil-
lanymotor hajtja, melyet akkumulátorok táplálnak. Az ak-
kumulátorokat a hálózatra csatlakoztatva lehet feltölteni.

A technológia jelenlegi állása szerint a PHEV rendszerű au-
tók alkalmazása tűnik kézenfekvőnek, mert városi, rövid távú 
alkalmazás esetén tisztán villamos üzemmódban használ-
hatók, így a városi levegő- és zajszennyezés csökkentéséhez 
nagymértékben hozzá tudnak járulni, ugyanakkor a konst-
rukció megőrzi a benzinmotoros autók gyors és egyszerű 
tankolhatóságának lehetőségét.

A továbbiakban az egyes járműtípusok jelölésére az angol 
elnevezésből származó rövidítéseket használjuk.

3. Akkumulátortípusok, töltési módok

A villamos autók üzemeltetéséhez szükséges energiát a fő-
üzemi akkumulátor tárolja. Az alkalmazott akkumulátorok-
nak több típusa létezik. (2. ábra)

Jelenleg a lítium-ionos akkumulátorok tűnnek a leginkább 
használhatónak a villamos autók működtetéséhez.

A belsőégésű motoros autókat üzemanyaggal kell utántöl-
teni; hasonlóképp az akkumulátorok töltéséről is gondoskodni 
kell. Ez a folyamat lehet lassú, például 8 órás éjjeli vagy mun-
kahelyi töltés kisfeszültségű kommunális hálózatról, vagy lehet 
gyorstöltés a benzinkutakhoz hasonló töltőállomásokon.

Farkas Csaba, Szabó Kristóf István

1. ábra  Hibrid Toyota Prius PHEV üzemmódra átalakítva



Mindkét típusú töltésnek van létjogosultsága, viszont elté-
rő igényeket támasztanak a villamos hálózattal szemben. A [2] 
irodalomban bemutatott egyszerű számítás alapján ugyanis a 
„lassú töltés”-hez a háztartási 230 V-os kisfeszültségű villamos-
energia-elosztóhálózat áll rendelkezésre, 16-32 A-es egy- vagy 
háromfázisú terhelhetőséggel. Ez a hálózat nagyságrendileg 
megfelel a villamos autók akkumulátortöltési igényeinek. Egy 
személygépkocsiban elhelyezhető méretű és súlyú akkumulátor 
energiatároló képessége körülbelül 30 kWh. Ekkora mennyiségű 
energiának az akkumulátorba való juttatásához 8 óra időtarta-
mú egyenletes áramú töltést feltételezve 30/8=3,75 kW villamos 
teljesítmény szükséges. 85%-os hatásfokkal és egyenletes töl-
téssel számolva a töltőrendszernek legalább 4,4 kW névleges 
teljesítményűnek kell lennie. Ha a töltés nem egyenletes, akkor 
a töltés elején ennél több, a töltés vége felé pedig kevesebb 
teljesítmény szükséges. Ekkora teljesítmény a kisfeszültségű 
hálózaton – egyfázisú töltő esetén –  csak 32 A-es csatlakozás 
rendelkezésre állása esetén biztosítható, háromfázisú fedélzeti 
egyenirányítóval rendelkező villamos autó számára azonban 
16 A-es csatlakozás is elegendő. 

Az előbbi példát rövid idejű töltésre átszámolva a következő 
eredmény adódik: Ha a „gyorstöltés” kritériumaként elfogadjuk 
a 15 perces töltési időt, akkor az 
előbbi 85%-os hatásfokú töltés-
hez már 30/0,85/0,25 = 141  kW
villamos csúcsteljesítmény szük-
séges. Ez a teljesítmény rövi-
debb ideig szükséges, viszont 
azt is figyelembe kell venni, hogy 
egyszerre több autót is kell eset-
leg tölteni egy ilyen gyorstöltő 
állomáson. Ekkora teljesítmény 
a kisfeszültségű hálózaton jelen-
leg nem hozzáférhető.

Látható tehát, hogy az 
e-mobility-t kiszolgáló infra-
struktúra fejlődése két irányba 
képzelhető el:
– A saját garázzsal rendelkező 

fogyasztók számára reális 
lehetőségként merül fel az 
otthoni, éjszakai lassú töltés. 
Jelen cikkben ilyen hálózatra 
végeztünk szimulációkat. 

– A napközbeni gyors töltés az infrastruktúra (vagyis az utcán 
elhelyezett töltőpontok) hiányában a meglévő benzinku-
tak mintájára kialakítandó elektromos töltőállomásokat je-
lentené. Ez utóbbi koncepció jellemzőit a cikk II. része fogja 
tartalmazni.
Az előbbiekben bemutatott egyszerű számítással az 

akkumulátorok töltéséhez szükséges hálózati töltő teljesít-
ményére kaptunk egy tájékoztató értéket. Az üzem közben 
szükséges töltőteljesítmény nagyságát befolyásoló legfon-
tosabb tényező az akkumulátor töltöttsége, mely hason-
latos a benzin mennyiségét mutató benzinszintmérőhöz. 
A töltöttséget (SOC=state of charge) több tényező is be-
folyásolja, ezek közül talán a legfontosabb a járművezető 
vezetési szokásai.

A PHEV-eket kétféleképpen lehet szabályozni: elektromos 
járműként és vegyes szabályozással. 
– Elektromos autóként használva a járművet a meghajtást a 

villamos motor és az akkumulátora biztosítja mindaddig, 
amíg az akkumulátor a motor teljesítményigényét fedez-
ni tudja, illetve az akkumulátor töltöttsége egy adott szint 
fölött van. Ha ezen szint alá csökken a töltöttség, akkor a 
szabályozó a további csökkenést meggátolja a belsőégésű 
motor működtetésével. 

– Vegyes szabályozásnál a meghajtást a villanymotor és a 
belsőégésű motor közösen biztosítja. A villanymotor és a 
belsőégésű motor közötti teljesítménymegosztás úgy van 
optimálva, hogy a töltöttségi szint végig az előírt érték fö-
lött maradjon, és csak az út végére érje el ezt a minimális 
szintet. A vegyes szabályozás a priori ismereteket tételez 
fel az utazás körülményeiről, így meglehetősen kifinomult 
szabályozási algoritmusok szükségesek hozzá (szabályala-
pú algoritmusok, dinamikus programozás, GPS információk 
és a korábbi utakról eltárolt információk). [3]

4. A villamos autók töltésének hálózati hatásai 

A villamos autók akkumulátorainak töltése miatt több prob-
léma is felléphet a kisfeszültségű elosztóhálózaton:
– Az EV-k miatti többlet terhelés miatt a sugaras rendszerű el-

osztóhálózaton a betápláláshoz közeli pontokon túlterhe-
lődés, a betáplálástól távol eső pontokon pedig határérték 
alatti feszültség jöhet létre. [4] Ha a terhelés növekedése 
miatt a hálózat terhelése meghaladja a meglévő berende-
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3. ábra  A vizsgált hálózat modellje

2. ábra  Akkumulátortípusok és „jóságuk”
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zések terhelhetőségét, akkor szükségessé válhat a transz-
formátorok, kábelek nagyobb kapacitásúra való cseréje [5]. 
Ez azonban meglehetősen drága és sokszor nehezen kivi-
telezhető. Ha a túlterhelés csupán egyes napszakokban, 
1-2 óra időtartamig áll fenn, akkor az elosztói engedélyes 
üzemeltetheti az adott berendezést a névleges terhelhető-
ségénél nagyobb terhelésen is. Ez azonban a berendezés 
élettartam-csökkenését fogja eredményezni.

– Kialakulhat jelentős mértékű feszültség aszimmetria, mivel 
a villamos autók többsége jelenleg egyfázisú töltővel ren-
delkezik. [4]

– Harmonikus áramok jelenhetnek meg a hálózaton. A har-
monikus áramok káros hatása, hogy a transzformátorok, 
kábelek túlmelegedhetnek és ez az élettartamuk csökke-
néséhez vezet.
A villamos autózás hálózatra gyakorolt hatását a DIgSILENT 

Power Factory (www.digsilent.de) szimulációs program segít-
ségével vizsgáltuk. A vizsgált hálózat a következő volt:

A hálózati modell alapja egy kisvárosi KIF hálózat egy része, 
valós transzformátor-, vezeték- és fogyasztóparaméterekkel. 
A háztartások fogyasztási profilját mérési eredmények alap-
ján, a nagyfogyasztók fogyasztási profilját pedig jellemző 
értékek alapján vettük fel [6]. A villamos autók töltésekor 
egyenletes töltőteljesítményt tételeztünk fel.

4.1. A villamos autók lehetséges töltési módjai
Az autók hálózatról való töltésének különböző aleseteit lehet 
megkülönböztetni:
1. Szabályozatlan töltés (dumb charging): Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy az akkumulátorok töltése koordinálatlanul, az 
autó villamos hálózatra való csatlakozásának pillanatában 
megkezdődik. Ez az intelligencia nélküli töltési módot ta-
karja (jelenlegi üzemállapot).

2. A villamos hálózat és a hálózatra kapcsolt autók töltőrend-

szere közötti egyirányú kommunikációt feltételező eljárás. 
Ilyen módszer például az időben eltolt töltési profilt ered-
ményező eljárás (delayed charging), amikor a csatlakozta-
tott autók töltése időben eltolva, a DSO-k által kiadott és az 
intelligens fogyasztásmérők által vett tarifavezérlés alapján 
történik. Intelligens mérők hiányában az időben eltolt töl-
tés ösztönzése történhet két (vagy több) tarifa alkalmazá-
sával is. 

3. Teljes smart grid kiépítettség, intelligens szabályozással 
(smart charging). Ekkor az autók fedélzeti számítógé-
pe és a hálózat üzemirányító SCADA rendszere között 
folyamatos kommunikáció zajlik (4. ábra). Az akkumulá-
tortöltés programjának kialakítása ebben a rendszerben 
a gépjárművezetők utazási profilja, a következő napra 
valószínűsített, vagy általuk bevitt útitervhez szükséges 
energiaigény, valamint a villamos hálózat pillanatnyi ter-
helhetőségének együttes figyelembevételével történik.

4.1.1. Szabályozatlan töltés

A szabályozatlan töltés esetén vizsgálandó állapot viszonylag 
könnyen értelmezhető: az autótulajdonosok hazaérnek és au-
tójukat a hálózatra csatlakoztatják, hogy az akkumulátorokat 
feltöltsék (5. ábra). A töltés a hálózatra csatlakoztatás után azon-
nal megindul, és akkor fejeződik be, ha az akkumulátor teljesen 
feltöltődött, vagy ha a töltés egyéb külső ok miatt megszakad 
(ez lehet áramszünet, de a fogyasztó is megszakíthatja a töltést 
önkényesen).

4.1.2. Időben késleltetett töltés
Ma még az okos mérők (SM = smart metering) nem terjedtek 
el, így infrastruktúrát sem lehet rájuk építeni. Ezért átmeneti 
megoldásként foglalkozni kell a töltés időben eltolt késlel-
tetésével, ami már egy – igaz meglehetősen egyszerű –, de 
valamilyen szinten szabályozott töltési módot jelent. Ennek 
során a töltést részlegesen a völgyidőszakba lehet áttolni 
(6. ábra). Erre többféle ösztönző rendszert (pl. kéttarifás villa-
mosenergia-árképzés) lehet használni.

4.1.3. Intelligens töltés
Az okos energiamérés bevezetése az egyik lehetséges mód-
ja az intelligens töltés megvalósításának. Ezzel a módszerrel 
minimalizálni lehet a villamos autózás kedvezőtlen hálózati 
hatásait, és csökkenteni lehet a hálózati veszteségeket. A 
hálózatra csatlakoztatott autók töltése ekkor már nem fo-
lyamatos és nem is egyenletes: a töltőteljesítmény nulla és 
a maximum között változhat, a hálózat terheltségének és a 
tarifális beállításoknak megfelelően. Ha ilyen rendszert ve-
zetünk be, akkor a felhasználóknak nem lesz már lehetősé-
gük arra, hogy a töltési profilt tetszőlegesen befolyásolják; 
egy ilyen rendszerben az üzemeltető csupán azt fogja tudni 

4. ábra  Az intelligens töltés elvi sémája

5. ábra  Szabályozatlan töltés töltési időintervalluma

6. ábra Késleltetett töltés töltési időintervalluma
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előírni, hogy mikorra legyen teljesen feltöltve a gépjármű 
akkumulátora [7]. Az intelligens töltés egy szerényebb vál-
tozatát mutatjuk be itt: ennek során az egyedi töltési pro-
filokat az időben késleltetett töltéshez képest egymáshoz 
képest is eltoljuk, a töltőteljesítményt viszont továbbra is 
állandónak tételeztük fel (7. ábra). Három profil került kiala-
kításra: 

– 21:00-07:00
– 21:30-07:30
– 22:00-08:00 között.

4.2. Szimulációs eredmények
Három esetet vizsgáltunk meg mindegyik töltési módnál: 
10%-os, 50%-os és 100%-os villamos autó részarányt (a leg-
utolsót csak a worst case eset kedvéért). [8]

4.2.1. 10%-os villamos autó részarány
Ilyen kis villamos autó részarány mellett a szabályozatlan töl-
tési mód is elfogadható a kisfeszültségű transzformátor ter-
helése szempontjából.

4.2.2. 50%-os villamos autó részarány
50%-os részarány mellett láthatóan megnő a terhelés, de 
még nem éri el a transzformátor névleges teljesítményét.

4.2.3. 100%-os villamos autó részarány
100%-os villamos autó részarány esetén a transzformátor túl-
terhelődhet az esti órákban a szabályozás nélküli esetben. A 
100%-os részarány azonban az előrejelzések szerint az elkö-
vetkezendő évtizedekben biztosan nem fog megvalósulni, 
így azt mondhatjuk, hogy ez a túlterhelődés nem jelent reális 
fenyegetést.

4.3. A villamos autók töltése miatt bekövetkező feszült-
ségesés a kisfeszültségű hálózaton
A szimuláció során a transzformátortól legtávolabbi fo-
gyasztó feszültségét határoztuk meg. Ennek azért van jelen-
tősége, mert az MSZ EN 50160 szabvány szerint a feszült-
ségcsökkenés mértéke a tápponttól távol lévő csatlakozási 
ponton sem haladhatja meg a 10%-ot (MEH GSZ előírás sze-
rint a 7,5%-ot).   

4.3.1. Szabályozatlan töltés esetén
A legtávolabbi fogyasztó feszültsége 10%-os, 50%-os, 100%-
os villamos autó részarány mellett sorrendben 0.966 v.e., 0.95 
v.e., 0.918 v.e. a szabályozatlan töltés esetén.
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8. ábra Transzformátor terhelése 10%-os villamos autó 
részarány mellett

9. ábra Transzformátor terhelése 50%-os villamos autó 
részarány mellett

10. ábra Transzformátor terhelése 100%-os villamos autó 
részarány mellett

11. ábra A legtávolabbi fogyasztó feszültsége szabályozatlan 
töltés esetén

12. ábra A legtávolabbi fogyasztó feszültsége időben eltolt 
késleltetés esetén

7. ábra  Módosított időben késleltetett töltési profil



 Elektrotechnika  2 0 1 1 / 0 4 1 3

4.3.2. Időben késleltetett töltés esetén
A legtávolabbi fogyasztó feszültsége 10%-os, 50%-os, 
100%-os villamos autó részarány mellett sorrendben 0.966 
v.e., 0.964 v.e., 0.962 v.e. az időben eltolt késleltetésű töltés 
esetén.

4.3.3. Módosított időben késleltetett töltés esetén
A legtávolabbi fogyasztó feszültsége 10%-os, 50%-os, 
100%-os villamos autó részarány mellett sorrendben 0.966 
v.e., 0.966 v.e., 0.961 v.e. a módosított időben eltolt késlelte-
tésű töltés esetén.

5. Kitekintés: villamos autók felhasználása
energiatárolásra

Az intelligens töltés egy másik, igen jelentős lehetőséget 
is felvet. A teljesítményáramlás iránya ugyanis nem csak a 
hálózatból az autó akkumulátorába történhet (G2V, vagyis 
„grid to vehicle”), hanem fordítva is (V2G, tehát „vehicle to 
grid”). [9] Ez pedig azt jelenti, hogy a villamos autók akku-
mulátorai által képviselt kapacitást energiatárolásra is fel 
lehet használni, ami korábban szinte megvalósíthatatlan-
nak tűnt. 

A teljesítményáramlás megfordításával a sok ezer vil-
lamos autóból álló flottát üzemeltető vállalkozások új 
szereplőként jelenhetnek meg a rendszerszintű szolgál-
tatások piacán (pl. kiegyenlítő energia, frekvenciaszabá-
lyozás), illetve a flotta gépjárműveit elosztott energiatá-
rolóként is üzemeltethetik. Minderről a cikk folytatásában 
lesz szó.

6. Összefoglalás, további feladatok

Cikkünkben a villamos autók által képviselt technológiáról 
szóló rövid bevezető rész után a járművek akkumulátorai 
töltésének kisfeszültségű elosztóhálózatra gyakorolt hatását 
mutattuk be.

Az elvégzett számítógépi szimulációs vizsgálatok eredmé-
nyei alapján a következőket lehet megállapítani:

– A villamos autók töltése a napközbeni terhelést meg-
emeli, de ez nem eredményez transzformátor-túlterhe-
lődést.

– Az éjszakai töltés nem emeli meg nagymértékben a transz-
formátorok terhelését, akár 60-70%-os villamos autó rész-
arány esetén sem.

– Számíthatunk arra, hogy nem teljesen lemerült akkumulá-
torokat kell feltölteni, így a töltés időtartama lerövidül, s így 
a terhelésbeli növekedés is csökken.

További feladatként érdemes lenne egy nagyvárosi 
(Budapest belváros) területre is hasonló szimulációt elvégezni, 

mert az általunk vizsgált hálózatot döntően szabadvezetékek 
alkották, a városi területek viszont döntően kábelhálózatot 
jelentenek. 
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A német társszervezetünk a VDE szakemberei fenti 
címmel készítettek részletes tanulmányt,  a 2020-ig 
Németországban várható tendenciák és lehetőségek  
a villamos autók és az okos hálózatok alakulásáról. Kí-
váncsiak voltunk, hogy ezt a kérdést hogyan látják a 
németországi társegyesületnél. E tanulmány kivonatát 
Günther Volz úr a VDE  Baden_Württemberg szóvivője 
készítette lapunk számára.

E-mobilitás: Rendszerfejlesztés nagy lehetőséggel
Az e-mobilitás nagy lehetőségeket kínál: a klímavédelem, az  
erőforrások kíméletes felhasználása és az iparpolitika egymás-
sal történő ésszerű összekapcsolásával. Az elektromobilitás 
által például az áram decentralizált, megújuló energiaforrás-
okból – mindenek előtt szélenergiából - származó volatilis 
betáplálását okos hálózatok és okos mérés(smart grids, smart 
metering) segítségével a villamos autók mobil akkumulátorába 
lehet tárolni.

Ez a szcenárió egyértelművé teszi, az e-mobilitásnál nem az 
autók villamos járművé való továbbfejlesztéséről van szó. 
Sokkal inkább egy alapvető rendszerátalakulásról, amely-
nek során a technológiákat és az alkalmazásokat egymással 
ésszerűen kombinálják. A villamos autó, a közlekedési-, az 
áram- és az innovatív információs és kommunikációs techno-
lógiai hálózatok a jövőben összefonódnak majd.

Csaknem valamennyi, felmérésében megkérdezett VDE tag 
azt várja, hogy a villamos- és az autóipar erőteljesebben 
működik majd együtt,  az e-mobilitásban, ugyanúgy mint a 
villamos- és a közlekedési hálózatok összekapcsolódásában 
jelentős helyzeti lehetőségeket látnak. A megkérdezettek 
háromnegyede az e-mobilitás trendje okán különösen erős 
fejlődést vár.

Az infrastruktúrák gyorsabb fel- és kiépítése szükséges
Az egyesület tagvállalatai és a főiskolák csaknem háromne-
gyedének vélemény szerint megvalósíthatónak tartják azt a 
kormányzati célt, hogy Németországot az e-mobilitás vezető 
piacává tegyék, és 2020-ig egymillió villamos autó kerüljön 
az utakra.

A kutatástámogatás mint kulcstényező
A villamosipar nagy innovációs lehetőséggel rendelkezik, kü-
lönösen a kis- és középvállalkozások terén. Ezt a lehetőséget 
rizikós, bizonytalan sikerű projektek esetén azonban csak ak-
kor lehet hasznosítani, ha a vállalkozásokat a gyakran évekig 

tartó és tőkeigényes kutatás-fejlesztésben megfelelő mérték-
ben támogatják. A cél az kell, hogy legyen, hogy a kisebb és 
közepes vállalkozások innovációs részvétele növekedjen.

Költségek: villamos autó, részegységek, üzemeltetés
A költségek változása is egy sokismeretlenes terület (egyen-
let): ha üzemanyagár-robbanás következik be, akkor sikerül 
döntő áttörést elérni a tárolástechnológiák terén, vagy nagy 
támogatásban részesül a rendszerátalakítás, és a költség-
helyzet gyorsan megváltozhat. Kedvezőtlenebb előrejelzés 
alapján a villamos autó még 2020-ban is hét-tízezer euróval 
kerülhet többe egy hagyományos autónál.

Az akkumulátortechnológiák jelentik a legnagyobb 
kihívást
A következő tíz évben a lítium-ion akkumulátorok jelentős 
szerepet fognak játszani a villamos járművekben. A költség-
csökkentés mellett a biztonság és a megbízhatóság a villamos 
autókban lévő lítium-ion akkumulátorok piaci bevezetésének 
legfontosabb tényezői. 
A teljesítményelektronikai járműalkatrészeknél a lényeges 
fejlesztési célok a költségek csökkentése (Life-Cycle) és a 
szükséges gyártási volumen (teljesítménysűrűség növelése), 
valamint a megbízhatóság növelése. A kulcs ezekhez az ösz-
szeszerelési és kötéstechnikai megoldások  az új, az autóipar-
ra szabott gyártási eljárásban.

Infrastruktúra a smart gridhez vezető úton
A prognózist, mely szerint a szélenergiából nyert áramot a 
jövőben a villamos autók akkumulátoraiban lehet tárolni, a 
VDE-ben sokan visszafogottan ítélik meg.

Stratégiai elemzésekben megmutatkozik az, hogy az e-mo-
bilitás és a smart gridek összekapcsolódásában nagy piaci 
lehetőség van.

A villamos járművek bevezetésénél döntő az egyes rendsze-
rek és részegységek interoperabilitása. A szabványosítás és a 
szabványok játszák itt kulcsszerepet. Így az infrastruktúra te-
rületeket lefedő kiépítése -  amely lehetővé teszi az akkumu-
látorok gyors és megbízható feltöltését - lényeges előfeltéte-
le lesz az elfogadásnak és a villamosan működtetett autókkal 
történő piaci áttörésnek. Ezen túl az e-mobilitás területén is 
érvényes a mondat: Aki a szabványt megalkotja, az uralja a 
piacot. 

Biztonság – előny 
A villamos autó, mint villamos termék nemcsak komplex 
interoperabilitási, hanem megnövekedett biztonsági köve-
telményeket is maga után von. Ezt az aspektust gyakran még 
lebecsülik. A VDE vizsgálatai a villamos termékek fogyasztó-
védelmére azt mutatták, hogy a biztonság az e-mobilitásban 
a fogyasztók esetén az elfogadás döntő tényezője.
A biztonság magában foglalja mind a szabványt, mind ezek 
betartását. 

A kutatás-fejlesztési biztonságtechnikai feladatok egy továb-
bi fontos pontja az akkumulátor területén található. Ezen a 
téren további intenzív kutatási tevékenység szükséges. 
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E-Mobility: Systeminnovation 
mit großem Potential
Die Elektromobilität bietet große 
Chancen:

Sie ermöglicht es, Klimaschutz, 
Ressourcenschonung und Indus-
triepolitik sinnvoll miteinander 
zu verbinden. Durch die Elektro-
mobilität lässt sich beispielswei-
se die volatile Einspeisung von 
Strom aus dezentralen, rege-
nerativen Energiequellen – vor 
allem Windenergie – mithilfe in-
telligenter Netze und Stromzäh-
ler (Smart Grids, Smart Metering) 
mit den mobilen Speichern der 
Elektroautos puffern. 
Dieses Szenario verdeutlicht: Bei E-

Mobility handelt es sich nicht um die Weiterentwicklung des 
Automobils zum Elektrofahrzeug. Es handelt sich vielmehr 
um einen grundlegenden Systemwechsel, bei dem Techno-
logien und Anwendungen auf innovative Weise sinnvoll mit-
einander kombiniert werden. Elektroauto, Verkehrs-, Strom- 
und IKT-Netze (Informations- und Komunikationstechnik) 
werden künftig zusammenwachsen. 
Dabei stellt sich nicht die Frage, ob 
dieser Technologiesprung vollzogen 
wird, sondern wann, wie – und von 
wem zuerst.

Verstärkte Kooperation von 
Elektro- und Automobilindustrie
Die Zukunft der Elektromobilität wird 
neben den Herstellern und Dienstleis-
tern aus der Elektro- und IT-Branche 
erheblich von der Automobilbranche, 
Energieversorgern und Netzbetrei-
bern mitbestimmt. Dies lässt sich an 
folgender  Prognose ablesen: Der An-
teil der Wertschöpfung durch di Bat-
terien und das elektrische Antriebs-
system inklusive Leistungselektronik 
bei Elektrofahrzeugen für den indivi-
dualisierten Personenverkehr wird bei 
70 Prozent liegen. Nahezu alle in der 
VDE-Studie befragten Mitgliedsunter-
nehmen und Hochschulen erwarten daher, dass die Elektro- 
und Automobilindustrie stärker kooperieren wird. Sie sehen 
in der Elektromobilität sowie im Zusammenwachsen des 
Strom- und Verkehrsnetzes wichtige Standortchancen. Drei 
Viertel versprechen sich vom Trend zur Elektromobilität be-
sonders starke Impulse.
Schneller Auf- und Ausbau der Infrastrukturen notwendig
Fast zwei Drittel der VDE-Mitgliedsunternehmen und Hoch-
schulen halten das Koalitionsziel, Deutschland zu einem Leit-

markt der Elektromobilität zu entwickeln und bis 2020 eine 
Million Elektroautos auf die Straße zu bringen, für realisier-
bar. Da es sich bei Elektromobilität jedoch um ein komplett 
neues System aus IKT-, Strom- und Verkehrsnetz handelt, 
sind der schnelle und entschlossene Ausbau aller Infrastruk-
turelemente notwendig. Zu bedenken ist außerdem, dass der 
Systemwechsel zur E-Mobility in anderen Weltregionen – bei-
spielsweise in China – massiv subventioniert wird. In diesem 
Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie Europa mit ei-
ner gemeinsamen, arbeitsteiligen Forschungs- und Industrie-
strategie als bedeutender Innovations- und Industriestandort 
und prosperierender Wirtschaftsraum erhalten, gefestigt und 
ausgebaut werden kann.

Schlüsselfaktor Forschungsförderung
Ein besonders wichtiger Faktor für den Erfolg in der Elektro-
mobilität als Leittechnologie und Leitmarkt ist und bleibt je-
doch, geeignete Forschungsprojekte anzustoßen und finan-
ziell zu unterstützen. Dies insbesondere zur Optimierung der 
Speichertechnologien, aber auch für andere Teilbereiche und 
Technologiefelder. 

Die Elektroindustrie verfügt über ein großes Innovations-
potential – insbesondere auch im Bereich der kleinen und 
mittleren Unternehmen. Dieses Potential kann bei risikorei-
chen, erfolgskritischen Projekten aber nur genutzt werden, 
wenn die Unternehmen in der oft jahrelangen und kapital-
intensiven Forschung und Entwicklung hinreichend unter-
stützt werden. Das Ziel muss sein, die Innovationsbeteiligung 
kleiner und mittlerer Unternehmen zu erhöhen.

Kostenentwicklung: Elektroauto, Komponenten und 
Betrieb
Auch die Kostenentwicklung ist ein Feld mit vielen Unbe-
kannten: Explodiert der Benzinpreis, gelingt in den Spei-

chertechnologien ein entscheidender 
Durchbruch oder wird der System-
wechsel massiv subventioniert, kann 
sich die Kostensituation sehr schnell 
ändern. Nach günstigen Prognosen 
könnte die Massenfertigung in der 
Batterieherstellung zu deutlichen 
Kostensenkungen führen, die das 
Elektroauto ab etwa 2015 für Pendler 
auch ökonomisch interessant machen 
– besonders dann, wenn dies mit 
staatlichen Subventionen unterstützt 
wird. Ungünstigeren Prognosen zufol-
ge könnte das Elektroauto aber auch 
2020 noch 7.000 bis 10.000 Euro teu-
rer kommen als ein konventionelles 
Auto. Nicht nur der Markt und staatli-
che Subventionen, sondern auch die 
Vorgaben zur Emissionssenkung sind 
wichtige Faktoren für die Marktdurch-
dringung und Kostenentwicklung.

Technologietrends und Forschungsbedarf 
 
Technologie für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft
Elektrofahrzeuge machen die Mobilität zukunftssicher. Sie 
vermindern lokal wie global Emissionen im Verkehrssektor 
(CO2, lokale Abgase, Feinstaub durch Abgase und Bremsbelä-
ge, Lärmemission). Und sie ermöglichen bzw. erleichtern die 
Einbindung verschiedener Energiequellen. Dies vereinfacht 
die Umstellung auf erneuerbare Energien und vermindert die 
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Abhängigkeit von einem Energieträger. Die im Vergleich zum 
Verbrennungsmotor höhere Effizienz des Antriebsstrangs 
führt bei Elektroautos zu einem geringeren Verbrauch. Elektro-
autos lassen eine hohe und konstante Beschleunigung vom 
Stillstand bis zum Punkt maximaler Leistung zu und können 
somit ein erhebliches Fahrvergnügen bieten. Außerdem re-
duziert sich die akustische Belastung der Umwelt.

Batterietechnologien größte Herausforderung
In den nächsten 10 Jahren werden Lithium-Ionen Batterien 
eine wesentliche Rolle im Elektrofahrzeug spielen. Die 
Preise auf Zellebene können nach Berechnungen im Rah-
men der VDE-Studie „Elektrofahrzeuge“ durch Massenpro-
duktion von heute 1.000 Euro/kWh auf etwa 300 Euro/kWh 
in fünf Jahren sinken. Dies entspricht einem Preis in der 
Größenordnung von etwa 5.000 Euro pro 100 km Reich-
weite. Für den Endkunden bedeutet dies, dass er für den 
Batteriepack (inkl. Gehäuse und Sicherheitstechnik) etwa 
10.000 Euro für 100 km Reichweite bezahlen muss. Neben 
der Kostenreduktion sind Sicherheit und Zuverlässigkeit 
wichtige Faktoren für die erfolgreiche Markteinführung 
von Lithium-Ionen-Systemen in Elektrofahrzeugen. Wich-
tige Entwicklungsschritte liegen im Leichtbau, der Ent-
wicklung automobilgerechter Produktionsverfahren, der 
Eliminierung von teuren Sensoren und der Integration von 
Diagnosesystemen sowie der Entwicklung verbesserter 
Werkstoffe. Für den massenhaften Einsatz von Permanent-
magneten wird der Zugang zu den erforderlichen Rohstof-
fen mitentscheidend sein. In all diesen Bereichen kommt 
der Innovationsunterstützung für kleine und mittlere 
Unternehmen eine wichtige Funktion zu.

Infrastruktur auf dem Weg zu Smart Grids
Die Prognose, Strom aus Windenergie künftig in den Batte-
rien der Elektrofahrzeuge zu speichern, beurteilen viele im 
VDE zurückhaltend. Allerdings sind die Gründe dafür kaum 
auf der technologischen Seite zu suchen, denn die dafür 
nötigen Technologien stehen bereit und werden in Pilotpro-
jekten getestet. Der Infrastrukturbedarf im engeren Sinne 
betrifft insbesondere die Aspekte Batterie, Ladung und Netz. 
Im weiteren Sinne spielt jedoch auch die IKT (Smart Metering, 
Smart Grids) sowie der Ausbau des Stromnetzes eine Rolle, 
insbesondere auf lange Sicht.

Bei einer strategischen Betrachtung zeigt sich, dass in der 
Verbindung von E-Mobility und Smart Grids große Techno-
logie- und Marktpotentiale liegen. Da die IT-Aufrüstung des 
Netzes und die Ausstattung von Haushalten mit Smart 
Metern für das künftige Netzmanagement ohnehin erfolgen 
müssen, eröffnen sich gerade in der Kombination von Smart 
Grids und E-Mobility große Synergieeffekte, Marktpotentiale 
und Exportchancen.

Standardisierung und Prüfung

 
Schlüssel zu Sicherheit und Akzeptanz, Interoperabilität
und Märkten
Entscheidend für die schnelle Einführung von Elektrofahr-
zeugen ist die Interoperabilität der einzelnen Systeme und 
Komponenten. Normung und Standardisierung spielen hier 
die Schlüsselrolle. So ist der flächendeckende Aufbau einer 
Infrastruktur, die es ermöglicht, Batterien schnell und zuver-
lässig wieder aufzuladen, eine wesentliche Voraussetzung für 
die Akzeptanz und Durchdringung des Marktes mit elektrisch 
betrieben Fahrzeugen. Darüber hinaus gilt auch im Bereich 
Elektromobilität der Satz: Wer die Norm setzt, macht den 
Markt. Der aktuell größte Bedarf an Normen und Standards für 
die Elektromobilität besteht im Bereich der Ladeinfrastruktur. 
Hier liegt für 69 Prozent der VDE-Experten eine Normungs-
priorität. Weiterer Normungsbedarf besteht, 39 Prozent der 
Befragten nach, vor allem bei der Kommunikation zwischen 
Fahrzeug und Energienetz. Weitere 29 Prozent führen verein-
heitlichten Abrechnungssystemen (Billing) bzw. Normen und 
Standards im Bereich Bordnetz (22 Prozent) an.

In dieses Bild passt, dass 42 Prozent international einheitli-
che Standards als große Herausforderung für den Ausbau der 
Elektromobilität ansehen.

Vorsprung durch Sicherheit
Das Elektroauto als ein Elektroprodukt bringt nicht nur kom-
plexe Interoperabilitäts-, sondern auch erhöhte Sicherheits-
anforderungen mit sich. Sicherheit umfasst sowohl die Stan-
dards als auch deren Einhaltung. Auf der Plattform des VDE 
sind mit der vom VDE getragenen Normungsorganisation 
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Infor-
mationstechnik im DIN und VDE (VDE|DKE) sowie dem VDE-
Prüfinstitut beide Sicherheitselemente angesiedelt. Damit 
die funktionale Sicherheit der Systeme gewährleistet werden 

kann, hat VDE|DKE unter anderem die Arbeitsgruppe „Risi-
kobetrachtung der Energieversorgung von Elektrofahrzeu-
gen“ gegründet, in der sich Automobilhersteller, Zulieferer, 
Verbände, Hochschulen, Universitäten und Forschungsins-
titute einbringen. Elektronik in der Automobiltechnik muss 
störungsfrei funktionieren, eine wichtige Forderung, wenn es 
um die Sicherheit im Fahrzeug geht.

Auszüge wichtiger Kapitel aus der Studie des VDE  
zusammengestellt durch: Günther Volz, 

Beratender Ingenieur für Elektrotechnik - Lichttechnik – Fördertechnik,  
pl@n-volz.de · www.volz-planung.de    

Landessprecher des VDE –Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik Baden-Württemberg
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Mobilität aus der Steckdose

Elektroantrieb: Paradigmenwechsel für den Mobilitätssektor  

(Quelle: VDE-Studie  e-mobility)

(Quelle: dpa/weißbrod)
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A villamos árammal működő repülőgép fontos eleme az 
elektromobilitásnak. Amíg a villamos meghajtású motorkerék-
párokat, autókat, autóbuszokat már szériában gyártják, addig a 
villamos repülőgépek fejlesztése még csak kísérleti stádiumban 
van. 1981-ben egy 2,5 kW teljesítményű villamos repülőgéppel 
átrepülték a La Manche-csatornát. Ezt számos kísérlet követte. A 
legjelentősebb siker, hogy Bertrand Piccardnak saját fejlesztésű 
HB-SIA jelzésű villamos repülőgépével 2010-ben sikerült éjszakai 

repülést is megvalósítania. Ez, 
valamint a 24 órán át egyfoly-
tában történő repülés, nap-
energiával működő repülőgép 
esetében rendkívül bonyolult 
feladat. Egy órával napfelkelte 
után kapnak a repülőgép nap-
elemei annyi energiát, ameny-
nyi elegendő ahhoz, hogy ak-
kumulátoraikat újra feltöltse. 
A repülőgép délutánig 8000-
9000 m magasra tud felemel-
kedni, és akkumulátorait tel-

jesen feltölti. Naplementekor a pilóta kikapcsolja a motorokat, és 
siklórepülésbe megy át. A 63 méteres, rendkívül nagy fesztávolság 
és a szuper könnyű súlya folytán a gép csak 1500 m-ig süllyed 
éjszaka, és az újra bekapcsolt motorokkal 70 km/h átlagsebesség-
gel halad az új napfelkeltéig. 

Radikális
tömegoptimalizálás
A legnagyobb kihívást a hatal-
mas szárnyszélességű repülő-
gép tömegének csökkentése 
jelentette a fejlesztőknek. 
A HB-SIA szárnyszélessége 
megegyezik az A 340 Airbus 
szárnyszélességével és töme-
ge mégis csak 1600 kg. Bár 
a HB-SIA kifejlesztésénél az 

iparilag előállított komponensekből indultak ki, de ezeket Solar 
Impulse laboratóriumában rigorózus tömegoptimalizációnak 
vetették alá. Ez egyaránt vonatkozott a törzsre és a szárnyak-
ra, de különösen a napelemekre, akkumulátorokra, motorokra, 
valamint a teljes kommunikációs rendszerre. Ezt a gyártókkal 
egyeztetve, a felesleges elemek kihagyásával és a funkciók egy-
szerűsítésével érték el. 

A szárny, mint aerodinamikus napelem
Az energiaellátás céljára az amerikai Sunpower által gyártott 
monokristályos szilícium napelemeket választották. Összesen 
11 628 db napelem van felragasztva, ebből 10 748 a szárnyra és 
880 a horizontális stabilizátorra. A teljes napelemfelület 216 m2. 
A négyzet alakú napelemek élhossza 12,5 cm, vastagsága 145 
µm, hatásfokuk 22%. Négyzetméterenként 1000 W a teljesítmé-
nyük. 24 órás üzemben ez átlag 250 W. Jelenleg a HB-SIA gépen 
nyolc egymástól kis mértékben eltérő típus van felszerelve, ez 
lehetővé teszi, hogy a kísérletek során a legjobb variánst válasz-
szák ki. A felhasznált napelemnél lényegesen jobb hatásfokú, 
40%-os gallium arzenid napelemek, melyeket az űrtechnikában 
használnak, azért nem alkalmazhatók, mert túl nagy tömegűek 
a naprepülőgépek számára.

A felragasztott napelemek egy aerodinamikus profilt alkotnak. A 
nap nem sugározhatja egyidejűleg optimális szögben az összes nap-
elemet. Ez függvénye a napállásnak és a repülőgép helyzetének.

Energiatárolás
A napenergia tárolására négy lítium-polimer energiatároló be-
rendezést használnak a HB-SIA repülőgépen. Ezek darabonként 
70 akkumulátorból állnak és 10 kg tömegűek, tehát a repülő-
gép teljes tömegének egynegyedét teszik ki. Energiasűrűségük 
240Wh/kg. Az akkumulátorok a motorokkal együtt szigetelt 
gondolákban vannak elhelyezve, ez jó súlyelosztást is bizto-
sít. Egy szabályozó rendszer biztosítja, hogy az akkumulátorok 
mindig egyformán legyenek feltöltve, és se túltöltés, se alultöl-
tés ne fordulhasson elő.

Megbízható hajtás 6 kW teljesítménnyel
A repülőgép hajtását négy kefe nélküli kommutátoros motor 
végzi. A keféket egy különleges elektronikus kapcsoló helyettesí-
ti, ezáltal sokkal biztonságosabb az üzem, a hatásfok 90%.

Napbesugárzáskor maximális fordulatszámuk 4000/perc. Egy 
hajtómű 400/percre korlátozza a légcsavarok fordulatszámát és 
megnöveli az erőátadást. A repülőgépmotorok átlagteljesítmé-
nye 6 kW. Ez a teljes hajtási láncon keresztül számítva 12% ha-
tásfoknak felel meg. Miután a 400/perc fordulatszám a normál 
üzemű légcsavaros repülőgépekéhez képest alacsony, ezt azzal 
kompenzálták, hogy a légcsavar részére egy különleges profilt 
képeztek ki. A légcsavarok szénszálas, rendkívül szilárd anyag-
ból készültek, átmérőjük 3,5 m.

Állandó kapcsolat a Földdel
Tekintettel a repülőgép rendkívüli könnyűségének és érzékeny-
ségének, a pilótának folyamatosan ismernie kell az összes me-
teorológiai zavaró körülményeket, hogy elkerülhesse a felhőzó-
nákat, turbulenciákat és viharokat.  Ezt a finom kormányzást két 
elektronikus repülési mérőeszközrendszer együttes alkalmazá-
sával érik el.  Ezen kívül két számítógép szabályozza az energia-
folyamatot (napelem, akkumulátorok, motorok). Sebességmé-
rő, magasságmérő, iránymutató a GPS-szel összekapcsolva LED 
kijelzőkkel mutatja a gép pontos helyzetét. A tervezett hosz-
szabb utakra már a folyamatos beszédkapcsolat is szükséges a 
földi kiszolgáló személyzettel. Több mint 100 mérési érték fut 
be a kontrollcentrumba folyamatosan: a motorhőmérséklettől 
kezdve az akkumulátorok feszültségén keresztül a repülőgép 
pozíciójáig. Ennek a bonyolult folyamatnak keresztülviteléhez 
különleges berendezéseket fejlesztettek ki, ráadásul rendkívül 
tömegtakarékos kivitelben. Tekintettel kell lenni, arra is, hogy 
a kabinon kívüli műszerek -40 C°-ig pontosak legyenek, és a 
8-9000 m tengerszint feletti magasságban a földi légnyomás 
egyharmadánál is pontosan mérjenek.

A jövőben egyre hosszabb utak, végül Föld körüli utazás
Már foglalkoznak az új modellel, amely többnapos repülést, 
az Atlanti-óceánon átrepülést és végül a Föld körülkerülését is 
lehetővé teszi. Az új modell kifejlesztésénél már egy még vé-
konyabb 100-110 µm vastag napelemmel számolnak még jobb 
hatásfokkal. Az akkumulátoroknál is könnyebb és jobb hatásfo-
kú típusok beépítése válik lehetővé. 

Nagy lépést jelenthet, ha a repülőgép napközben akár 
12 000 m magasra emelkedhet fel.  Ott a meteorológiai befo-
lyások már kisebbek és a légi viszonyok stabilabbak. Ez hosz-
szabb utak megtételét könnyítené meg rövidebb idő alatt.

Felmerül egy második pilóta elhelyezése is. 10 000 m felett 
azonban már egy nyomásálló kabin beépítése is szükséges, 
nem csak úgy mint eddig, egyszerű oxigénellátó maszk. A má-
sodik pilóta jelentős tömegnövekedést hoz magával. Ezzel a 
problémával is foglalkoznak a repülőgép-fejlesztők. Így a Föld 
körberepülése már nem lehet távoli cél.

Bulletin 2011. február
Szepessy Sándor

E-mobilitás a levegőben 
Napenergiával a Földet körülrepülni

Szepessy Sándor



Bevezető

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar gépészmérnök és villamos-
mérnök hallgatói Fekete Szücs Dániel és Bartha István veze-
tésével, egy elektromos meghajtású autót építettek, amellyel 
részt vesznek az alternatív hajtású járművek versenyén  a Szé-
chenyi Futamon. Az elektromos meghajtású autók tervezésével 
ma több autógyár is foglalkozik, többfajta meghajtás móddal. 
E járműhez általánosan elterjedt (nem az autóiparban), egysze-
rű aszinkron motort választottak és bízva abban, hogy a nem 
erre célra gyártott motor is működőképes, és a versenyen jó 
eredmény elérésére lesz képes. Sok gépészeti és villamos prob-
léma került felszínre, melyek megoldásával, több cég és egyén 
szakmai és anyagi támogatásával sikerült üzemképes modellt lét-
rehozni, amelyet a MagyarRegula’2011  kiállításon bemutattak.

Környezetvédelem

A gépjárművekben ma használatos üzemanyagok környezetre 
gyakorolt káros hatása egyre nagyobb problémát okoz. A szén-
hidrogének elégetésekor vízgőz, szén-dioxid, tökéletlen égés 
esetén korom (szénszemcsék) keletkezik. Az üzemanyagokban 
található adalékanyagok és szennyezők elégésekor további ká-
ros anyagok kerülnek a környezetbe, pl. NO, stb. A kibocsátott 
szén-dioxid mintegy 30%-áért a közlekedés közvetlenül felelős, 
tehát ha ezen a területen eredményeket érünk el, nagyban 
javulhat a helyzet. Amennyiben elektromos energiával váltjuk 
ki a fosszilis energiát - mivel a hőerőművek hatásfoka jobb, mint 
a járműmotoroké - a helyzet javulni fog.  Abban az esetben, ha 
a villamos energiát megújuló energiaforrások alkalmazásával 
oldják meg, akkor nagymértékben vagy teljes mértékben meg-
oldódik ez a nem kis probléma.

Az elektromos energia előállítása, tüzelőanyag-cella 

A Debreceni Egyetemen a folyamatos fejlesztés alatt álló, a 
Széchenyi Futamra benevezett versenyautó energiaellátására 
felmerült a tüzelőanyag-cella alkalmazása, de a lehetőséget 
hamar elvetették. A berendezés várható építési költsége 10 kW 
teljesítmény esetén több millió forint, amely még versenyjármű 

esetében sem versenyképes gazdasági értelemben. Ez a közna-
pi felhasználásra fokozottan érvényes, még akkor is, ha a fosszi-
lis energiahordozók ára fokozatosan emelkedik, a tüzelőanyag-
celláé csökken. Ekkor még nem beszéltünk az üzemanyag 
költségéről, mely a közúti felhasználásra épített tüzelőanyag-
cellánál szinte kizárólag hidrogén. Ennek költsége magas, tá-
rolása, kezelése fokozottan kockázatos. A tüzelőanyag-cellával 
működő versenyautó jelenleg nem versenyképes az akkumu-
látorossal szemben. Egy mintegy 10 KW teljesítményű cella 
központi egysége, az ún. stack, melyben az energia előállítása 
történik, mintegy 50 kg, térfogata kb. 0,2-0,3 m3. A stack önma-
gában nem elég, szállítani kell a hidrogénpalackot, a cella hő-
mérsékletét vízhűtéssel kell kézben tartani. A tüzelőanyag-cella 
teljesítménye nehezen szabályozható, megfelelő hatásfokkal 
egyenletes ütemben működik, ezért pufferakkumulátorra is 

szükség lehet. A járulékos berendezésekkel együtt egy 10 kW 
teljesítményű egység tömege mintegy 80-100 kg. A jármű terve-
zett kb. 100 km hatótávolságát tekintve az ilyen vagy nagyobb 
teljesítményű akkumulátoros energiaforrás költsége harmada, 
tömege 60%-a, térfogata kevesebb, mint fele a tüzelőanyag-cel-
láénak. Figyelemmel a hidrogén árára és kezelési nehézségeire, 
valamint az áramforrás méreteire, ez a megoldás nem kielégítő, 
a jövőben tervezzük az ilyen irányú fejlesztést is. A technológia 
jelenlegi fejlettségi szintjén elektromos meghajtású jármű ese-
tén a fedélzeti előállítás (autóban) helyett az energia tárolása 
jobb megoldás. Az elektromos megoldás széles körű elterjedé-
sének korlátja mégis az energiatárolás nehézségeiben rejlik. 
Az elektromos energia kis energiasűrűséggel, nagy tömegű 
berendezésben, drágán és nehezen kezelhető és tárolható. 

Az általunk épített autóban 420db LiFePO4 típusú akkumulátor 
található egyenként 4,2 V -7500 mA és ezek soros és párhuzamos 
kapcsolásával értünk el a 296 V – 45 A kapacitású energiaforrást. 

Váltóáramú hajtás

A korszerű hibrid személygépkocsik, illetve a nagy teljesítmé-
nyű elektromos járművek a váltakozó áramú aszinkron villany-
motorokat kedvező hatásfokuk és egyszerű felépítésük miatt 
széles körben használják. Hátrányuk, hogy fordulatszámuk 
hagyományos eszközökkel egyáltalán nem szabályozható, a 
feszültség és/vagy az áram növelése fordulatszám-növekedést 
nem okoz, csak a leadott nyomatékot növeli. A fordulatszám 
megfelelően csak a gerjesztő váltakozó feszültség-áram frek-
venciájának változtatásával szabályozható, mely a korszerű 
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Az aszinkron motoros jármű a MagyarRegulán a Schneider Electric standján

Aszinkron motoros hajtás 
gépjárművekben

Bartha István, Fekete-Szücs Dániel 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán elkezdődött 
kutatás keretében egy akkumulátoros aszinkron mo-
toros meghajtású járművet terveztek és építettek, 
kísérleti jelleggel. A jármű energiaellátása LiFePo4 
cellákkal történik, a felhasznált motor 3 fázisú, 4KW 
teljesítményű normál, bárhol beszerezhető aszinkron 
motor.

University of Debrecen, Faculty of Engineering has developed 
and built an experimental battery-powered electric vehicle 
(EV.) The EV has a three phase, 4 kW, standard asynchronous 
traction motor drive, powered by LiFePo4 battery cells.
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váltóáramú hajtástechnikában a mikro-számítógépes frekven-
ciaváltók megjelenéséhez vezetett. Napjainkra az ipari alkal-
mazásokban az egyenáramú technikát fokozatosan kiszorítja a 
frekvenciaváltóval szabályozott váltóáramú megoldás, mely 
a jövőben a közúti járművekben is teret fog hódítani. Például a 
Toyota Prius hibrid meghajtású személygépkocsi 273 V névle-
ges feszültségű, 7,5 Ah kapacitású Ni-MH akkumulátort használ, 
mely inverteren keresztül táplálja a meghajtó villanymotort. 
A nagyobb feszültség alkalmazása kedvező, mert ugyanakkora 
teljesítményen kisebb az áramerősség. 

A Debreceni Egyetem versenyautója aszinkron motorokat 
használ (2db motor, hátsó kerekek hajtottak) a motorok sza-
bályozására Schneider Electric gyártmányú Altivar 71 típusú, 
enkóderrel és control inside kártyával kibővített frekvencia-
váltó szolgál. A frekvenciaváltók DC bemenetére kötjük a te-
lepet, a kimeneten pedig megjelenik a szükséges frekvenciájú 
váltakozófeszültség. A gázpedál potenciométerével szabá-
lyozza a vezető a szükséges frekvenciát, ezáltal a sebességet. 
Ha a gáz-potenciométer kizárólag a frekvenciát szabályozná, 
nehezen vezethető járművet kapnánk, mert ekkor a motorok 
a lehető legnagyobb áramfelvétel mellett el akarnák érni a 
frekvencia által meghatározott fordulatszámot. Ez kedvezőt-
len, mert ekkor a járművezető nem tudna befolyást gyako-
rolni a nyomatékra, ezáltal a gyorsulásra, vagyis a gépjármű a 
lehető legnagyobb gyorsulással kívánná elérni a vezető által 
meghatározott sebességet. Ezért a frekvenciaváltók program-
jai fordulatszám-, és potenciométer-függő, folyamatosan vál-
tozó nyomatékhatárolást is tartalmaznak. Teljes gázadáskor 
ez magasabb fordulatszámon már nem korlátozza a leadott 
teljesítményt, tehát a kívánt menetdinamikai tulajdonságok 
elérhetők.  A kormányon elhelyezett szögadó által (kiszámít-
ható a befutott ív sugara), megadható a kerekek közötti for-
dulatszám különbsége. Ezzel elektronikusan vezérelt differen-
ciálművet kapunk. Az alkalmazott inkrementális jeladó null-
pont állítására induktív jeladót alkalmaztunk, mely a kormány 
középállásakor folyamatosan nullázza a jeladót.

A váltóáramú aszinkron motor, frekvenciaváltóval támogat-
va, sokkal kedvezőbb jelleggörbét ad, mint az egyenáramú 
motorok. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagy indítónyo-
maték mellett, a frekvenciaváltóval módosított jelleggörbe 

által mutatott nyomaték a 
billenőnyomatékhoz tarto-
zó fordulatszámig konstans, 
tehát a maximális nyomaték 
nagyobb fordulatszámokon 
és sebességeken is rendel-
kezésre áll, ellentétben az 
egyenáramú motorokkal. A 
fent említett tulajdonságok-
nak ára van, amely a motor 
túlmelegedésében mutat-
kozik a billenőnyomatékhoz 
tartozó fordulatszámnál 
alacsonyabb értékeken. 
A rendszer képes ennek a 

felügyeletére, vagyis figyeli a motor hőmérsékletét, kritikus 
hőmérséklet fölött áramelvétellel, vagyis közvetve nyomaték, 
illetve teljesítményelvétellel reagál. Az irodalmi és tapasztalati 
adatok alapján ez a „túlhajtás”, avagy „turbó üzemmód” kb. egy 
percig tartó teljesítménytöbbletet eredményez. Még draszti-
kusabb túlhajtás esetén az alacsonyabb fordulatszámokon 
leadott nyomaték még a normál billenőnyomatéknál nagyobb 
értékeket is felvehet, jelentős túlmelegedés árán. A való-
ságban ez a leadott mechanikai teljesítményt tekintve, akár 
100%-os túlterhelést is jelenthet a névleges teljesítményhez 

képest. A versenypályán és a közúton ekkora többletteljesít-
ményre nincs folyamatosan szükség. A kigyorsítások alkalmával 
kell a többletteljesítmény, a kanyarba való besorolások esetén a 
motor „pihenhet” és hűlhet. Városi forgalomban, illetve techni-
kás versenypályán a túlmelegedés kockázata nem áll fenn, mert 
a túlhajtás csak rövid ideig szükséges. A fent leírt módszerrel 
kisebb teljesítményű motorok is eredményesen használhatók, 
ezzel csökkenthető a jármű tömege is. Természetesen a mód-
szer jó minőségű akkumulátorokat igényel, melyek rövid ideig 
elviselik a 2C áramfelvételt is. Ez az alkalmazott LIFePO4 akku-
mulátorokkal elérhető.

Elért eredmények

Az autó jelenlegi állapotában (mechanikai) és vezérlő program-
mal mintegy 80 km/h sebességre képes biztonságtechnikailag 
kielégítő néhány további fejlesztésre van szükség. Az alkalma-
zott villanymotorok az eddigi tesztek során erősen melegednek, 
ez vélhetően,  nem egy kézilabda méretű pályán tesztelik, akkor 
nagy mértékű javulást várunk. Az autó ezen a pályán folyama-
tos gyorsítási, lassítási periódusban van, ami nem kifejezetten 
kedvez az aszinkron hajtásnak. Az elért 43 km/h sebesség 26 Hz 
frekvenciának felel meg, így a motor hűtése nem megfelelő. Az 
irányíthatósága, úttartása és útfekvése kiváló, a fékezési energia 
túlméretezett, de ez sosem lehet baj. Az autó tömege vezető 
nélkül  kb. 200 kg. A további tesztek remények szerint választ 
adnak egy sor jelenlegi problémára.

Fejlesztési elképzelések

Első és legfontosabb megoldandó feladat az akkumulátorok 
töltése. 6 x 35db akkumulátor soros-párhuzamosan kapcsolt, 
és kettő ilyen pakk sorba kötése esetén nem egyszerű feladat 
A cél: egy óra alatt szeretnénk feltölteni,  ehhez 420db akku-
mulátor folyamatos mérése, ellenőrzése szükséges, túlsütés és 
túltöltés elleni védelmet, valamint a kiegyenlítést az úgyne-
vezett BMS-t (Battery Management System) kell készíteni, mi-
közben 294 V és 45 A áramgenerátoros és vagy feszültséggene-
rátoros tápellátás megvalósítása szükséges. A villanymotorok 
optimalizált újratekercselését vélhetőleg nem kerülhetjük el, 
ehhez nagyos sok tesztkilométerre van szükség. Gépészetileg 
vélhetően a legfontosabb, hogyan lehet a súrlódási veszte-
ségeket csökkenteni,  ami egy prototípusnál természetesen 
létező probléma.

Ezek a jelenleg észlelt problémák is vélhetőleg elegendő 
munkát adnak a jövőre nézve, de töretlen akarattal és hittel, a 
mérnök hallgatók aktív részvételével és remélhetőleg támoga-
tók segítségével komoly eredményeket érhetünk el a jövő köz-
lekedési eszközének fejlesztésében.

Köszönet minden támogatónknak, mert az eddigi eredmény 
nem jöhetett volna létre nélkülük.
FAG, Schneider Electric, Kienle+Spiess, Dévaványai Villa-
mosgép tekercselő műhely, Toyota, Fékcentum Kft, ROBZOL 
2000 Kft., stb.   
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bartha@eng.unideb.hu

Fekete-Szücs Dániel
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Manapság egyre több szó esik a villanyautóról, mint a jövő 
közlekedési eszközéről. A villanyautó azonban egyáltalán nem 
új találmány, valaha Budapest útjain is jártak akkumulátoros 
gépkocsik. Sőt, az 1890-es években a villanyautó megbízha-
tóbb, komolyabb járműnek számított, mint benzines rokona. 
A 19. század végén a benzinautó még csak az extrém sportok 
kedvelőinek sport- és játékszere volt, indítása körülményes, ne-
héz művelet volt, nem is mindig sikerült, gyakran elromlott, a 
környezetet sűrű benzin- és olajfüsttel szennyezte. Ugyanakkor 
a villamosipar már kitűnő egyenáramú motorokat és akkumulá-
torokat gyártott. Ha az akkumulátor fel volt töltve, szinte elkép-
zelhetetlen volt, hogy ne indulna el a kocsi. Kezelése rendkívül 
egyszerű volt, telepeit az akkor sok helyen rendelkezésre álló 
egyenáramú világítási hálózatról fel lehetett tölteni. Rövid ható-
távolsága és kis sebessége miatt csakis városi járműként lehetett 
használni, de városi célokra valóban  megfelelt. Egy feltöltéssel 

60-70 km-t tudott megten-
ni, sebessége 25-35 km/ó 
volt. Ennél többet azonban 
akkoriban nem is kíván-
tak, hiszen összehasonlí-
tási alapként a lovaskocsi 
szolgált. Hosszabb távra az 
autó egyébként sem jött 
számításba a megfelelő 
úthálózat hiánya miatt. A 
nagy távolságú személy- és 
teherszállításban a vonat 
volt az egyeduralkodó. A 
villanyautó egy szűk réteg 
városi luxuscikke volt.

A bécsi Lohner cég 1899-
től Ferdinand Porsche ter-
vei szerint gyártott ólom 
akkumulátoros villanyautó-
kat. Különlegessége volt a 
kerékagymotor, a kerékagy 
egyben az egyenáramú mo-
tor forgórésze volt. Korunk 
könnyű villanyautóinál és vil-
lamos robogóinál ismét elő-
térbe kerül a kerékagymotor.

A villanyautó fogyatékos-
ságai ellenére fontos szere-
pet játszott a benzinautó 
fejlesztésében. Mércének 
számított abban, hogy mi-
lyennek kellene lennie egy 
autónak. Bebizonyította, 
hogy létezhet megbízha-
tó, zajtalan, a környezetet 

kímélő motoros kocsi. E célt szem előtt tartva  nagy ütemben 
fejlesztették a benzinmotoros autókat. A  környezet kímélésé-
ben ugyan nem, de egyéb jellemzőiben rövidesen elérte, sőt 
túlszárnyalta a villanyautót. Az 1910-es években a benzines 
autó már üzembiztos, könnyen kezelhető közlekedési eszköz 
volt. Hatótávolsága több száz kilométer volt, sebessége elérte 
a 100 km/órát. 

A villanyautók háttérbe szorultak, de nem minden területen. 
A városon belüli áruterítés, csomag- és levélszállítás rövid utak 
megtételét igényelte, gyakori megállással, rövid várakozással, 
majd újabb indulással, amihez a benzinmotornál alkalmasabb 
volt a villamos hajtás. Az első világháború után egyes német vá-
rosokban a belvárosi szállításoknál kötelezővé tették a villany-

autók alkalmazását. A környezetvédelem mellett ennek politikai 
okai is voltak: a nyersanyagban szegény Németország legalább 
részben függetlenné akart válni a külföldi szállítóktól. Magyaror-
szágon a posta az 1920-as évek végétől használt nagyobb szám-
ban Rába gyártmányú akkumulátoros csomagszállító teherautót. 
Néhány még a második világháború után is üzemben volt.

Németországban a szerelési anyagairól ismert Bergmann cég 
szakosodott villanymoto-
ros áruszállító teherautók 
gyártására. Meglepő adat, 
hogy 1938-ban a német 
postának több mint 3000 
villamos teherautója volt. 
A benzinhiány miatt fon-
tos szerepük volt a háború 
alatt, sőt utána is. A legutol-
só 1972-ig működött, ma 
múzeumi darab. 

Hazánkban is megma-
radt egy kisebb, 2200 kg 
önsúlyú, 750 kg szállítóké-
pességű Bergmann villany-
autó. A Tudor akkumulátor-
gyárban, majd utódjában, 
az Akkumulátor és Száraz-
elemgyárban 1962-ig teljesített szolgálatot, utána a Közlekedé-
si Múzeum raktárába került. Állapota sajnos rossz, de minden fő 
darabja megvan. 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakemberei azon 
dolgoznak, hogy restaurálják és üzemképes állapotban mutassák 
be a közönségnek a jövő villanyautóinak 80 esztendős ősét.
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Rendszerszintű 
tartalék teljesítőképesség 
tervezése Markov-modell 

alkalmazásával
3. rész

Példák Markov-láncok számítására 

1. Példa üzemállapotok valószínűségi 
eloszlásának számítására

A cikksorozat első ([1]) és második része ([2]) általánosságban 
definiálta a Markov-tulajdonságot ([2]: (18) és (19) összefüggé-
sek). Jelen cikk az ott ismertetett számítási alapelv gyakorlati 
alkalmazására mutat egyszerű példát, s bizonyítja, hogy hosz-
szú távon (nagyobb számú üzemállapot-változást követően) 
az egyes üzemállapotokban való tartózkodás valószínűsége a 
határeloszlásnak megfelelő értéket vesz, függetlenül az üzem-
állapotok kezdeti valószínűségi eloszlásától. A bemutatásra 
kerülő példa az egyszerűség és könnyű áttekinthetőség, érthe-
tőség érdekében csupán kisszámú erőműegységből álló erő-
műrendszerek számítását szemléltetik. A számítási alapgon-
dolata, alapelve azonban értelemszerűen ugyanez nagyszámú 
erőműegységből álló erőműrendszerek esetén is. 

A Markov-lánc definíciójából következően az állapotteret 
véges számú diszkrét állapot (üzemállapot, rendszerállapot) 
alkotja. A lehetséges rendszerállapotok ( is ) halmaza az

},...,,{ 21 rsssS =
halmaz. A véletlen folyamat olyan módon megy végbe, hogy 
az adott vizsgált rendszer időben, egymást követően külön-
böző üzemállapotokba kerül. Az egyik üzemállapotból a má-
sik üzemállapotba való átmenetet „lépés”-nek, „állapotátme-
net”-nek vagy „állapotváltozás”-nak nevezik. Példaképpen az 
üzemállapot-változás során egy adott időpillanatban az is  
jelű üzemállapotban levő rendszer a következő időpillanat-
ban js  üzemállapotba kerül. Megvalósul az
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állapotváltozás. Az említett üzemállapot-változás (állapotát-
menet) meghatározott ijp  valószínűséggel megy végbe. 
A ijp  valószínűséget egylépéses állapotátmeneti valószínű-
ségnek nevezik. Valamely véletlen folyamat során nem kizárt, 

A háromrészes összeállítás a Markov-modell alkalmazását 
mutatja be a rendszerszintű villamosenergia-termelés meg-
bízhatósági számításainak területén. Az összeállítás jelen 
harmadik része egyszerű példán keresztül mutatja be a 
Markov-láncok számítását. 

The present paper is the third part of a series of articles 
consisting of three parts that has as object the making known 
the use of Markov-model in the field of reliability analysis of 
power generation on system level. The present third part gives 
calculation examples for using Markov-chains.

hogy az adott rendszer nem megy át másik állapotba, hanem 
ugyanabban az állapotban marad, amelyben az állapotátme-
netet megelőzően volt. Ennek a történésnek a valószínűségét 
a iip  valószínűség fejezi ki. Egy adott S  halmaz esetén a 
lehetséges állapotátmenetek valószínűségeit az egylépéses 
állapotátmenetek valószínűségét megadó )1(P  mátrix tar-
talmazza:

A véletlen folyamat, vagyis a véletlenszerűen bekövetkező ál-
lapotváltozások láncolata egyértelműen leírható, ha ismertek a 
lehetséges rendszerállapotok ( is ), vagyis ismert az S  halmaz, 
az egyes lehetséges állapotok közötti (egylépéses) állapotátme-
netek valószínűségét megadó mátrix ( )1(P ), valamint az egyes 
definiált üzemállapotokban való tartózkodás kezdeti valószínű-
ségi eloszlása. Ez a kezdeti valószínűségi eloszlás a
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sorvektor által definiált, ahol a ip  valószínűségek rendre az 

ri ssss ,...,,...,, 21  rendszerállapotokban való tartózko-
dás valószínűségét adják meg a 0t időpillanatban. Az előző 
rész (Elektrotechnika 2011/03) 8., 9. és 10. pontja bemutatja 
a különböző időpillanatbeli valószínűségi eloszlások szá-
mításának a lépéseit, azaz megmutatja azt, hogy miképpen 
határozható meg tetszőleges időpillanatra vonatkozóan az 
egyes rendszerállapotokban való tartózkodás valószínűségi 
eloszlása. 
Első lépésben egy konkrét példán keresztül mutatjuk be a 
konkrét számítás menetét. Tételezzük fel, hogy az adott erő-
műegység esetében három üzemállapot definiált. Az adott 
erőműegység lehet teljes teljesítőképességgel üzemképes 
(U), lehet csökkentett teljesítőképességgel üzemképes (R), és 
lehet üzemképtelen (D). Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, 
hogy az )(tX  állapotváltozó felveheti az
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értéket, vagyis
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Tételezzük fel, hogy a példában szereplő erőműegység a kez-
deti 0=t időpillanatban (vagyis a 0-adik lépésben) egyforma 
valószínűséggel tartózkodik mindhárom definiált üzemálla-
potban, azaz a kezdeti valószínűségi eloszlás a következő:
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Tételezzük fel továbbá, hogy az egyes definiált üzemálla-
potok közötti állapotátmenetek valószínűségét megadó 

)( )1(P mátrix az alábbi:
















=

500,0250,0250,0
500,0000,0500,0
250,0250,0500.0

)1(P

Dr. Fazekas András István

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



Ismeretes az, hogy a nt -edik időpillanatbeli, vagyis az 
n -edik lépésbeli valószínűségi eloszlás az alábbi összefüg-
gés szerint számolható:

nnn PpPpp ][ )1()0()()0()( ==

Az összefüggésben:

)(np  az erőműegység üzemállapotainak valószínűségi 
eloszlása nt -edik időpillanatban, vagyis az n -edik 
lépést (állapotváltozást) követően;

)(nP    az erőműegység egyes definiált üzemállapotai 
közötti n-lépéses állapotátmenet valószínűségét 
megadó mátrix;

nP ][ )1(  az erőműegység egyes definiált üzemállapotai 
közötti egylépéses állapotátmenet valószínűségét 
megadó mátrix n-edik hatványa (n-edik hatvány-
mátrixa).

Az összefüggés levezetését és magyarázatát az előző rész 
([2]) 8. pontja tartalmazza, így ennek részletezésétől itt el-
tekintünk. Első lépésben a mátrixszámítás szabályai szerint 
a hatványmátrixok kiszámítását mutatjuk be, pontosabban 
a számítás eredményeit. A számítási eredményekből jól lát-
ható, hogy a mátrix egyes elemei egy adott határérték felé 
tartanak a hatványkitevő növekedésével:  

Az egyes hatványmátrixok a következők: 
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A hatványmátrixok értékeinek ismeretében az előzőekben 
megadott (9) összefüggés segítségével számolható példa-
képpen az erőműegység definiált üzemállapotainak harmadik 
lépésbeli valószínűségi eloszlása. Másképpen fogalmazva 

meghatározható lesz az, hogy a harmadik állapotátmenet 
(lépés) után milyen valószínűséggel tartózkodik az adott erő-
műegység az egyes definiált üzemállapotokban. 
A keresett eredmény az alábbi szorzás elvégzésével adódik:
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Az egyes üzemállapotokban való tartózkodás kezdeti 
valószínűségeloszlása tehát (16) összefüggés szerint válto-
zott a sztochasztikus folyamat eredményeképpen.  

Az egyes definiált üzemállapotokba való átmenetvalószí-
nűségeket megadó mátrix speciális mátrix, amennyiben az 
egyes soraiban az átmenetvalószínűségek összege egyet ad 
eredményül. Az ilyen mátrixokat sztochasztikus mátrixoknak 
nevezik. Ez abból következik, hogy az egyes üzemállapotok-
ban való tartózkodások, mint véletlen események teljes ese-
ményrendszert alkotnak, azaz kölcsönösen kizárják egymást, 
és az egyes üzemállapotokban való tartózkodás valószínűsé-
gei összesen egyet adnak ki, azaz uniójuk a biztos eseményt 
eredményezi.

Az ergodicitás bizonyítása

A cikksorozat 1. és 2. részében ([1] és [2]), valamint az ugyan-
csak az Elektrotechnikában megjelent „Kogenerációs erő-
műegységek ötállapotú megbízhatósági modellezése” című 
cikkben [3] bemutatásra került a Markov-modell alkalmazá-
sa elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek 
esetében. Itt nyert megállapítást, hogy a villamosenergia-ter-
melés rendszerszintű megbízhatósági analízise szempontjá-
ból a hosszú távú (vagyis nagyobb számosságú üzemállapot-
változást követő) valószínűségeloszlások meghatározásának 
van jelentősége, tekintettel a vizsgálatok időhorizontjára ([4], 
[5], [6]). 

A kérdés az, hogy miképpen határozható meg a hosszú 
távú, vagyis az ún. stacioner valószínűségeloszlás ezen model-
lek esetében. A szóban forgó technológiájú erőműegységek 
ugyanis a stacioner eloszlásnak megfelelő eloszlásban tar-
tózkodnak az egyes definiált üzemállapotokban – hosszabb 
időtávot tekintve. Ezen valószínűségeloszlással kapcsolatban 
két alapvető kérdés vetődik fel. Egyrészt az a kérdés, hogy 
bizonyítottan létezik-e a stacionárius eloszlás ezen estekben, 
másrészt az a kérdés, hogy miképpen határozható az meg 
– lehetőség szerint egyszerű módon. Az első kérdés azzal a 
kérdéssel ekvivalens, hogy ergodikus Markov-láncok-e az el-
lennyomású, illetve az elvételes kondenzációs erőműegysé-
gek sztochasztikus üzemmenetét leíró Markov-láncok? Első 
lépésben az említett erőműegységek véletlen üzemmenetét 
leíró Markov-láncok ergodicitásának bizonyítására kerül sor.         

Elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek 
esetében, N  definiált üzemállapotot feltételezve az állapot-
átmenetek valószínűségét megadó úgynevezett egylépéses 
átmenetvalószínűségek mátrixa a (3) szerinti. Értelemszerűen 
a mátrix elemeinek indexelése az N üzemállapotnak meg-
felelő. Lényegi meghatározottsága az állapotváltozásoknak, 
hogy minden egyes üzemállapotból pozitív valószínűséggel 
van átmenet bármely más üzemállapotba. Ez a számítások 
során egyszerűen biztosítható, hiszen adott esetben igen kis 
valószínűségi érték felvételével ez a követelmény már biztosít-
ható. Ez a mátrix értelemszerűen sztochasztikus mátrix, azaz
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)



 Elektrotechnika  2 0 1 1 / 0 4 2 3

∑ =
j

ijp ,1)1(

és ezen túlmenően minden eleme nagyobb nullánál (ez biz-
tosítja, hogy bármely üzemállapotból el lehet jutni bármely 
más üzemállapotba), vagyis

Njipij ,...,2,1,,0)1( =>
Amennyiben ugyanis e mátrix bármely eleme zérus értékű 
lenne, akkor az azt jelentené, hogy az adott üzemállapotból 
nem lehet eljutni valamely tetszőleges másik üzemállapotba. 
Az erőművek üzeme véletlen üzemállapot-változások soroza-
taként fogható fel, azaz a rendszer (az adott erőműegység) 
egymást követő lépésekben megy át az egyik üzemállapot-
ból a másik üzemállapotba. 

Abban az esetben, ha az üzemállapot-változások egylépé-
ses átmeneti valószínűségeit tartalmazó mátrix minden ele-
me nagyobb nullánál, vagyis teljesül a (18) feltétel, úgy ezen 
átmenetvalószínűségeket megadó mátrix R -edik hatvány-
mátrixára vonatkozóan is igaz, hogy minden eleme nagyobb 
nullánál, azaz fennáll, hogy a

mátrix minden eleme esetében

Ez azt jelenti, hogy R  ( ,TR ∈  ahol T  a természetes 
egész számok halmaza) lépésben az adott erőműegység 
tetszőleges i  üzemállapotból eljuthat valamely j  üzem-
állapotba.  Másképpen fogalmazva: tetszőleges i  üzemál-
lapotból a j   üzemállapot R  lépésben ( R  állapotválto-
zás eredményeképpen) elérhető ( ),...,2,1, Nji = . Az 
adott erőműegység véletlen üzemmenetét leíró egylépéses 
átmenetvalószínűségek mátrixának )1( +R -edik hatványa 
az alábbi módon képezhető ([7], p.127-173.):

Az 1+R  lépéses átmenetek valószínűségére vonatkozóan 
fennáll a következő összefüggés:

Ebben az összefüggésben a  )1( +R
ijp  érték a 

RP)(  mátrix 
j -edik oszlopa elemeinek súlyozott számtani középértéke, 

ahol a súlyok a P mátrix i -edik sorának elemei. Ez könnyen 
belátható, hiszen a (22) összefüggés kifejtve a következőket 
jelenti példaképpen 2=i és 2=j esetében:

A számtani középre nézve igaz, hogy az a legnagyobb és 
legkisebb szám közé esik abban az esetben, ha a súlyok mind 
pozitívak. Az üzemállapot-változások átmeneti valószínűsé-
gét megadó mátrixra vonatkozóan ez a feltétel teljesül. Így

Ebből következően a 
)1(P  (átmeneti valószínűségeket meg-

adó) mátrix hatványozását minden határon túl folytatva 
a rP )( )1(  mátrix ...),2,1( ++= RRr  minden oszlo-
pában a legkisebb és a legnagyobb elem közötti különbség, 
vagyis a

mennyiség egyre csökken (zérushoz tart) az r  szám növe-
kedésével:

Fennáll tehát, hogy

Ez azt jelenti, hogy a
∗

∞→
= PP r

r
)(lim )1(

mátrix olyan mátrix, amelynek bármely oszlopában egyforma 
számok állnak, azaz ezen mátrix minden sora egyforma. Véges 
sok állapotú Markov-lánc esetében a ∗P  mátrix sztochaszti-
kus mátrix, vagyis

0>∗
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Azt a valószínűségi eloszlást, amit 
∗P  minden sora reprezen-

tál, határeloszlásnak nevezik. Lényeges tulajdonsága ennek a 
határeloszlásnak, hogy az független az üzemállapotok kez-
deti eloszlásától. Vagyis az adott erőműegység ugyanolyan 
valószínűséggel kerül határesetben valamely tetszőleges j  
üzemállapotba, függetlenül attól, hogy mely üzemállapotból 
indult el az állapotváltozás. A bemutatottak alapján tehát az 
elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek 
üzemállapot-változásai olyan Markov-lánccal írhatók le, 
amelyek esetében léteznek a 
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3. A stacioner eloszlás meghatározása

A gyakorlati számítások számára középponti jelentőségű 
kérdés, hogy miképpen határozható meg a stacioner elosz-
lás, hiszen ez az eloszlás adja meg azt, hogy milyen valószí-
nűséggel tartózkodnak az adott erőműegységek az egyes 
definiált üzemállapotokban. A kérdés megválaszolásának 
a kiindulópontja az, hogy a [3]-ban bemutatottak szerint a 
szóban forgó erőműegységek egyes üzemállapotokban való 
tartózkodásának a valószínűsége végső soron a napi közepes 
külső levegőhőmérséklet tárgyidőszakra vonatozó elosz-
lásfüggvényéből vezethető le ([6]), annak a feltételezésével, 
hogy az erőműegységek meghibásodása független attól, 
hogy mekkora az aktuálisan kiadott hőteljesítmény (és ebből 
következően mekkora a rendelkezésre álló maximális villamos 
teljesítőképesség). Mindezek figyelembevételével triviális 
válaszként adódik, hogy a stacionárius eloszlást, vagyis a 
határeloszlást az egyes üzemállapotok közötti átmenetek 
valószínűségét megadó sztochasztikus mátrixból kiindulva 
a Markov-láncok elméletében ismert szokásos módon lehet 
meghatározni ([8],[9],[10]). Értelemszerűen ebben az esetben 
ismerni kell az egyes üzemállapotok közötti átmenetek való-
színűségét (a korábban említetteknek megfelelően az átme-
neti valószínűségek időfüggetlennek feltételezettek, vagyis 
homogén Markov-láncokról van szó a modellben). Ez az út 
természetesen meglehetősen számításigényes. 

Szerencsére a rendszerszintű megbízhatósági vizsgálatok, 
így a LOLP-számítások számára csak a definiált üzemállapotok 
stacioner valószínűségeloszlása az érdekes, ez pedig származ-
tatható a külső levegőhőmérséklet tartamdiagramjának meg-
felelő transzformációja révén. Bizonyítható, hogy a maximáli-
san rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség, mint véletlen 
változó ( maxLPPχ ) végeredményben a napi közepes külső le-
vegőhőmérséklet, mint véletlen változó ( Tkς ) transzformáltja.
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Automatizált
 „elektromos 

benzinkút”
A folyamatosan emelkedő üzemanyag-
árak gyorsítják az elektromos hajtású gép-
kocsik fejlesztést, ám ehhez szükség van 
egyszerűen kezelhető töltőállomásokra is.  
Ebben a fejlesztésben együttműködik a 
belga beCHARGED cég a WAGO-val, alkal-
mazza a WAGO-I/O-SYSTEM moduljait.
Évekkel ezelőtt az elektromos autóra egy 
kis méretű, kis hatótávolságú és lassú jár-
műként gondolt az ember. Ma már az autó 
kiállításokon minden gyártó kínál elektro-
mos de legalábbis hibrid hajtású igen att-
raktív járműveket. Ezek akkumulátorainak 
töltését is meg kell oldani. Erre egy elegáns 
töltőállomást fejlesztett ki a két cég. 

Intelligens töltőállomás Belgiumból
Ez a töltőállomás alkalmas autók, motor-
kerékpárok, vízijárművek és minden egyéb 
akkumulátorral rendelkező elektromos haj-
tású jármű töltésére. A WAGO-I/O-SYSTEM 

egy nagy rugalmasságú rendszer, ezért 
választottuk- jelentette ki a belga cég fej-
lesztője. Különösen a különböző feszültség-
szintek és csatlakozási megoldások egyszerű 
integrálhatósága miatt előnyös választás. Az 
állomást használni szándékozó személy 
vonalkódos kártyával azonosítja magát. 
Információt kap a töltési időről, a felhaszná-
landó energiamennyiségről. Az állomás a 
vezeték nélküli internet kapcsolaton keresz-
tül elérhető így a felhasználó megkeresheti 
a neki legközelebbi szabad állomást elkerülve 
így a várakozási időt. A WAGO ETHERNET 
kontroller kiterjesztett üzemi hőmérsékletű 
így -20 C-tól +60 C-ig működhet.

Információ:
Szentimrei Bernadett
 szb@hatas.hu
 Tel:06-20-669-5976 
WAGO Hungária Kft
2040 Budaörs, Gyár u. 2, Ipari Park
www.wago.com
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ELECTROcom 2011
Az ipar és a gazdaság fontos szakterületeire összpontosít 

a Mach-Tech  és az ELECTROcom szakkiállításokat kísérő 
szakmai rendezvények keretprogramja

Az egy évtizedes jubileumát ünneplő Mach-Tech Nemzetkö-
zi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakkiállítás, 
és társrendzvénye a megújult ELECTROcom Nemzetközi ipari 
elektronikai,kommunikáció-  és elektrotechnikai szakkiállítás má-
jus 17 – 20. között, az innovációk széles kínálatával várja az érdek-
lődő szakembereket a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Mindkét rendezvényt igen sokrétű és gazdag szakmai program 
kíséri, ahol az újdonságok mellett a látogatók hasznos informá-
cióhoz juthatnak az ipari ágazatok jövőjéről, a válságból kivezető 
lehetőségekről, innovatív megoldásokról, a pályázati lehetőségek-
ről és a szakképzésről.

 A konferenciaprogram május 17-én a MEE szakmai napjával 
kezdődik, melynek első állomása a nagy érdeklődésre számot tar-
tó „Fiatal tudósok az elektrotechnikában” c.  előadássorozat 
lesz. A konferenciát a „Hobbim az elektrotechnika” pályázat 
díjátadója követ. A MEE standon többek között a  „Hobbim az 
elektrotechnika” pályázat bemutatója is megtekinthető. 

Ezen a napon kerül sor a GTTSZ  által szervezett előadás is, mely-
nek témája a  kormány nemzeti energiastratégiájának bemutatása. 
Közismert, hogy az energiahatékonyság kérdése napjaink kiemelt 
aktuális témája valamennyi ipari  ágazatban.

A konferenciaprogramok között igazi „csemege” lesz a gyakorlat-
orientált szakmai előadás-sorozat, melyet a Gyártástrend szaklap 
szervez „Biztonságos távmenedzsment koncepciók” címmel.  A 
Technika Műszaki Szemle segítségével előadásokat hallgat-
hatnak meg a látogatók „Költségcsökkentés és hatékonyság-
fejlesztés a termelésben“ témában, míg a Betec Kft. komplex 
megoldásokat kínál az elektronikai termékgyártásban.
A Gyártástrend szaklap szerkesztősége, mint a CAD/CAM/PLM 

szakterület elkötelezett támogatója, első alkalommal hirdeti meg 
a hazai műszaki felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára 
számítógépes gépészeti tervezőversenyét. Az esemény célja, 
hogy teret és lehetőséget biztosítson a jövő tervezőmérnökeinek 
tudásuk, innovációs készségük, kreativitásuk és alkotó fantáziájuk 
megmérettetésére.

Május 20-án szoftverbemutató workshop is lesz, melyen a 
legjelentősebb hazai forgalmazók tartanak prezentációt legújabb 
fejlesztéseikről, illetve a CAD/CAM/PLM szoftverek nyújtotta ter-
vezési lehetőségekről.  

Az „A“ és a „D“ pavilonokban kialakított Kiállítói Fórumok  is 
fontos helyet foglalnak el kísérő szakmai rendezvények prog-
ramjában. Május 17-én a KRL Kontrol  kreditpontos fóruma a 
„Villamosenergia-fogyasztók meddőkompenzációja“ várja az 
érdeklődőket, míg a GTE  „A Jövő gyára”  mottóval fémjelzi és 
ismerteti az ipar legfontosabb kutatás-fejlesztési és innovációs te-
rületek eredményeit.

Előadások hangzanak el a nemzetközi hegesztőképzésről, a 
hazai szakképzésről, az ipar fejlődési irányairól, a kutatás-fejlesztés 
lehetőségeiről. ACCESS WELD pályázati találkozó keretében lehet 
„Játszva hegesztést tanulni“. A Vanessia Kft. a ályázati lehető-
ségeket ismerteti, a Lean Center partnerei előadásainak közép-
pontjában a Lean témakör, a Lean elvek bevezetése és gyakorlati 
alkalmazása  áll.

Az ISEL HUNGÁRIA a magyar műszaki egyetemek és főiskolák 
által megtervezett és megépített CNC pályamunkákat mutatja 
be a standján. 

A Budapesi Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az „Egészségipa-
ri vállalkozások“ és az új Széchenyi terv kapcsolatáról tájékoztat.

A kísérő szakmai rendezvények részletes programját az ér-
deklődők a kiállítások honlapján  www.mach-tech.hu, www.
electrosalon.hu találják ugyanezen a honlapon regisztrálhatnak 
a jubileumi Mach-Tech és a megújult ELECTROcom kiállítások 
díjmentes látogatására.
Bővebb információ: www.mach-tech.hu,   www.electrosalon.hu 
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villamos gépekVillamos gépekVillamos gépek

A cikk a villamos gépek forgórészeinek gyártástechnoló-
giájával foglalkozik.
A cikk az „Egységes Villamos Alapgépek” filozófiája alap-
ján indokolja az aszinkron gép kis értékű légrésének 
kialakítását.
Az aszinkron gépnél bemutatásra kerülnek a legfonto-
sabb technológiai lépések, melyeket követni kell a többi 
géptípusnál is.
Az összefoglalóban nagy hangsúlyt kap, hogy a villamos 
ismeretek mellett  fontosak a gépészeti ismeretek is  a 
megfelelő minőségű villamos gép kialakításhoz.

The article tells about the technology of manufacturing 
rotors for electric machines.
In this article, creating small air gaps for asynchronous 
machines is justified by the philosophy of the “standard 
electric basic machines”.
The most important technological operations demonstrated 
in connection with asynchronous machines are to be 
followed in case of other types of machines as well.
It is strongly emphasized in the overview that to construct 
electric machines of the right quality not only electric 
engineering knowledge but also mechanical knowledge is 
essential.

Villamos gépek forgórész-
megmunkálása és légrése

peresztegi sándor

A másik két gépnél (szinkron gép, egyenáramú gép) a forgó-
részen elhelyezkedő csúszógyűrűk, illetve kommutátorok precíz 
futásának kialakítása fontos a megfelelő élettartam eléréséhez. 

Ugyanakkor az aszinkron motor csúszógyűrűs változatánál szin-
tén megjelenik a csúszógyűrű precíz megmunkálásának igénye. 

A forgórész megmunkáláshoz szorosan hozzátartozik 
a tengelyvég(ek) megfelelő méretű és futáspontos meg-
munkálása. Nagyobb gépek esetében a tengely vagy a 
forgórésztömb kovácsolt nemesített acél, mely tartalmaz-
hatja a tengelykapcsolót is. A tengelykapcsoló tárcsákban az 
összekötéshez szükséges furatok is ki vannak alakítva, vala-
mint tartalmazzák az illesztő peremet vagy furatot is, melyek 
megmunkálási pontossága, központossága elengedhetetlen 
követelmény a gép nyugodt járása szempontjából. Ezen rész 
nem megfelelő méretű vagy nem központos megmunká-
lása a hajtásoldali csapágy túlzott igénybevételét, illetve 
megnövekedett rezgést okozhatnak.

A cikk a megfelelő forgórész-megmunkálással és az egyen-
letes légrés biztosításával foglalkozik.

Fontos megjegyezni, hogy a kalickás forgórészű aszinkron 
motorok esetén az összes legyártott motor kb. 80%-a, maxi-
mum 7,5 kW teljesítményű. Ezért az ismertetett technológiai 
mintának nagy a jelentősége.

A kommutátoros motoroknál pedig a kisteljesítményű 
motorok (autóipari motorok, háztartási gépek, elektromos 
kéziszerszámok) meghatározóan adják a teljes legyártott da-
rabszám többségét.

1.1. Tárgyalási sorrend
Megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek szükségesek az aszinkron 
gépek kis értékű egyenletes légrésének biztosításához (2. fejezet).

Megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek szükségesek a meg-
felelő kommutátor futófelület biztosításához (egyenáramú 
és univerzális gépek). A nagy szinkron gépek kommutátoros 
egyenáramú gerjesztő gépeinél szintén kell a megfelelő kom-
mutátor futófelület kialakítása a csúszógyűrűk megmunkálá-
sa mellett (3. fejezet).

Megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek szükségesek a megfelelő 
csúszógyűrű-futófelület biztosításához a csúszógyűrűs aszinkron 
gépnél és a csúszógyűrűs szinkron generátoroknál (4. fejezet).

2. aszinkron gépek kis értékű, egyenletes 
légrésének megmunkálási feltételei

A probléma nagyságát jól jellemzi, hogy egy 3 kW-os 4 pólu-
sú aszinkron motor légrése kb. 0.25 mm értékű.

A szakterület általános elvi igénye az, hogy a légrés-aszim-
metria kisebb legyen, mint 10%, mivel az ennél nagyobb 

1. Bevezető

A villamos forgógépek jól áttekinthető tárgyalásának egyik 
járható módszere lehet az „egységes villamos alapgépek” 
megközelítési filozófia. 

Azaz gépeinket úgy is csoportosíthatjuk, hogy milyen mó-
don hozzuk létre a működéshez szükséges mágneses mezőt, 
és megvizsgáljuk, hogy ennek milyen konstrukciós vonzata 
van.

Van négy alapgépünk, és ebből kettő (a transzformátor és 
az aszinkron gép) mindig a hálózatból veszi fel a működéshez 
szükséges meddő teljesítményt a mágneses tér előállításá-
hoz, tekercselésük nem helyettesíthető állandó mágnesekkel. 
Ezért ezeknél a gépeknél a légrés méretével és geometriájá-
val nagyon óvatosan kell bánni.

A másik két alapgépnél (szinkron gép, egyenáramú gép) 
egyenárammal gerjesztett tekercsekkel, melyek állandó 
mágnesekkel is helyettesíthetők, állítjuk elő a működéshez 
szükséges mágneses teret. Ezért itt a légrés mérete kevésbé 
kritikus, ugyanakkor a nagyobb értékű légrésre szükség is 
van ezen gépek megfelelő működéséhez.

Az 1. táblázatban az [1] irodalomban található villamos 
gépek légréseinek méreteire látunk értékeket.

Nem forgó alapgépünk a transzformátor, amelynél a vas-
mag zárt, elméletileg légrést nem tartalmaz (technológiai 
illesztési légrés kivételével).

Az előbbiek alapján belátható, hogy a kis értékű és lehe-
tőleg egyenletes nagyságú légrés biztosítása elsősorban az 
aszinkron gépnél lényeges a meddő teljesítmény kis értéken 
tartása érdekében.
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1. táblázat Villamos gépek légrésméreteinek értékei

A villamos gép típusa Teljesítmény Pólusszám
Légrés, 

mm

Kalickás aszinkron 
motor

10 kW 2p=4 δ=0,45

Csúszógyűrűs 
aszinkron motor

200 kW 2p=6 δ=1

Egyenáramú motor 46 kW 2p=4 δ=3

Hengeres forgórészű 
szinkron generátor

115 kVA 2p=6 δ=2

Turbógenerátor > 1 MVA 2p=2
10  ≤  δ 
≤   65

Villamos gépek



motorházat. Lényeges technológiai fogás, hogy az eszter-
gálás elkezdése előtt ellenőrizni kell az expanziós tüske 
ütését. Ha ez nem megfelelő, akkor igazítani kell a tüske 
befogásán. Az expanziós tüske ütését ellenőrző hüvely 
és indikátor óra segítségével végezzük el (az ütés értéke 
max. 0,01 mm).

Természetesen ezzel a korrekt felfogással munkáljuk meg 
az állórész ház mindkét peremátmérőjét.

Amennyiben a ház és a hajtás ellenoldali pajzs egy egység, 
akkor egy műveletben a csapágyfészket, a ház belső furatát 
és a házperemet kell megmunkálni, és utána történik meg 
a tekercselt lemezcsomag házba építése (melegítéssel vagy 
sajtolással).

Ebben az esetben fokozottan ügyelni kell a tekercselt, imp-
regnált lemezcsomag külső átmérő és a házfurat átmérő 
túlfedésének és tűrésének összehangolására.

Egy ilyen megmunkált motorház képét és a bemelegítés 
műveletét látjuk a 2. ábrán.

2.4. aszinkron motorok zajproblémáinak gyakorlati okai
A zaj forrásának oka sokféle lehet, itt a cikkben három, motor-
gyári gyakorlatomban előforduló okot említek.

2.4.1. Az aszinkron motoroknál a zajproblémák jelentős 
részét (légrés-aszimmetria miatt) okozzák az elégtelen 
motorházperem-megmunkálások.
Egytengelyűségi hiba esetén, ha a hiba kisebb értékű, alu-
mínium állórész ház esetén a probléma könnyen kezelhető. 
Vissza kell zömíteni az anyagot homlok oldalakról, utána a 
precízen befogott expanziós tüskéről vagy egyéb korrekt be-
fogással újra kell esztergálni a ház peremeit.
2.4.2. Jelentős légrés-aszimmetriát okozhat még, főleg na-
gyobb pólusszámú aszinkron motoroknál (ahol az állórész 
koszorúmagassága kicsi és így a lemezcsomag mechanikai-
lag instabilabb) a lemezcsomag rendezetlensége, melynek 
következtében bemelegítéskor a lemezcsomag megroppan-
hat, és megszűnik az állórészfurat körkörössége.
Ugyanez a hiba előfordulhat, amennyiben túl nagy a lemez-
csomag külső átmérője és a ház furata közötti átfedés.
2.4.3. Szintén a lemezcsomag furatának „torzulását” 
okozhatja a nem megfelelő technológiával végzett le-
mezcsomag-kialakítás (pl. rossz technológiájú hegesz-
tés). Ebben az esetben az egyik alkatrész (lemezcsomag) 
hibás (a hegesztési hő deformálhatja a csomagot) már az 
állórészgyártás elején, ovális a furat (körkörösség hiba). 
Ilyenkor a precízen ellenőrzött furatátmérő jelentős eltérést 
mutat a hegesztési varratoknál és a hegesztési varratok kö-
zötti szimmetriatengelynél. A továbbiakban hiába tartjuk 
be a megfelelő megmunkálási és egyesítési technológiát, 
elkerülhetetlen a körkörösségi hiány és ennek következ-
tében a motorzaj.

értékű eltérés zaj- és rezgésforrás. A „10%-os légrés-aszim-
metria esetén az egyoldalú radiális mágneses húzóerő a for-
górész súly nagyságrendjében mozog” [1].

A 10%-nál kisebb érték gyakorlatilag 0,02 mm, azaz 2 század 
milliméter.

Mire kell odafigyelni a gyártás során?

2.1. Forgórész-megmunkálás
Amennyiben a forgórészátmérő esztergálása a csúcsfuratok-
ról történik, biztosítani kell, hogy a tengely görbületlen és a 
csúcsfurat kialakítása megfelelő legyen.

Ezt az EVIG Kismotorgyárban (Dinamó) úgy biztosították, 
hogy 132 mm tengelymagasságig a tengelyt csak előmun-
kálták, és a csapágyhelyek és a tengelyvég átmérőben kb. 0,3 
mm megmunkálási ráhagyással készültek. A forgórészpalást 
átmérőjének megmunkálásával egyidejűleg történt a csap-
ágyhelyek és a tengelyvég méret szerinti végleges meg-
munkálása.

Az aszinkron motorok esetén a forgórészpalást jó minő-
ségű megmunkálásával tovább csökkenthetők a járulékos 
veszteségek. Ez azt jelenti, hogy a palástot két lépcsőben kell 
megmunkálni, és a második kisebb értékű lépcsőnél az esz-
tergálást nagyon éles késsel kell végezni, hogy ne kenődjön 
össze a lemeztest és a kalicka anyaga. A [2] irodalomban gya-
korlati utalást találunk erre, ebben az esetben néhány tized 
százalékkal is nőhet a hatásfok, ez különösen fontos az ener-
giatakarékos aszinkron motorok esetén.

A nagyobb méretű motoroknál, az EVIG Kismotorgyárban 
200 mm-es tengelymagasságig történt gyártás, (vastagabb 
a tengely) a tengelyt készre munkálták, utána egyesítették a 
kalickával kiöntött öntött forgórésszel. A forgórész átmérőjé-
nek megmunkálása önálló művelet volt.

Esztergáláskor, befogás után ebben az esetben célszerű a 
csapágyhelyek ütésének leellenőrzése a forgórész átmérőjé-
nek megmunkálása előtt.

2.2. pajzs megmunkálása
A pajzsperemes gépeknél egy felfogás során kell megmun-
kálni a csapágyfészek furatát és a motorházhoz illeszkedő 
peremátmérőt. Ezt láthatjuk az 1. ábrán.

2.3. Ház peremeinek megmunkálása
A forgórész koncentrikus futásához, (koncentrikus légrés biz-
tosítása érdekében) az állórész lemeztestfuratáról kell meg-
munkálni a motorház peremeit.

A gyártók ún. expanziós tüskét használnak erre a célra. Erre 
fűzik fel megmunkáláskor a tekercselt lemeztestet tartalmazó 
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1. ábra Pajzs megmunkálása

2. ábra Motorház megmunkálása, tekercselt csomag bemelegítése



3. a jó kommutáció néhány feltétele kommutátoros 
motoroknál

A jó kommutáció okainak teljes körével a cikk nem foglal-
kozik (pl. jó kommutáció bizonyos típusoknál kefecserével 
elérhető), csak a jó kommutációhoz szükséges mechanikai 
feltételek megvalósításával. 

A jó kommutáció eléréséhez feltétlenül szükséges a kom-
mutátor felületének korrekt megmunkálása.

3.1. a kis értékű kommutátor ütés és megfelelő felületi 
érdesség biztosítása
A kefetartóban elhelyezkedő szénkefék a csapágyakon (és 
nem a csúcsfuraton) forgatott forgórészen elhelyezkedő 
kommutátor felületével érintkeznek.
Amennyiben a kommutátor, a megmunkálás után, minimális 
ütéssel rendelkezik (megfelelő a kisebb, mint 0,01 mm, töké-
letes a 0,005 mm) akkor a jó kommutáció egyik fontos alapfel-
tételét biztosítottuk a kisteljesítményű (kis átmérőjű kommu-
tátorral rendelkező) motoroknál. Az elfogadható kommutátor 
alakhiba az átmérőtől függ (pl. nagy kommutátornál, átmérő 
nagyobb, mint 200 mm, a megengedett ütés 0,03 mm).

Ezenkívül fontos a kis értékű felületi érdesség biztosítása, 
melyet például egy megfelelő élgeometriájú gyémántkéssel 
tudunk elkészíteni.

Ezeknek a feltételeknek a betartása különösen fontos a ma-
gas fordulatszámú kommutátoros motoroknál, melyek fordu-
latszáma 20000 1/min felett van (porszívók, sarokcsiszolók, stb.). 
Ugyanakkor ezek a motorok kis teljesítményük és kis geometriai 
méretük miatt nem rendelkeznek a kommutációt segítő segéd-
tekercsekkel (segédpólus, kompenzáló tekercselés) sem.

Ha szükséges, ugyanezen felfogással célszerű megmunkál-
ni a forgórész külső átmérőjét is, az egyenletes légrés biztosí-
tása érdekében.

Ezt a két egyszerre elvégzett műveletet látjuk a 3. ábrán.

A forgórész a csapágyhelyeken van futtatva, lapos szíjjal 
történik a forgórész forgatása.

Amikor ezt a technológiát az Ipari Műszergyárban bevezet-
ték az 1980-as évek elején, a porszívó motorok élettartama 
nagymértékben növekedett.

A 4. ábrán látható, hogy a megmunkálás után ellenőrzik a 
kommutátor és a forgórész lemezcsomag ütését „papucsos” 
tapintójú indikátor órákkal.

3.2. az egyenletes légrés biztosításának további műveletei
Az egyenletes légrés eléréséhez a pajzscsapágyas egyenáramú 
motorok esetén még ugyanazok a műveletek szükségesek, 
mint az aszinkron gépeknél.

3.2.1. pajzsok megmunkálása
Egy felfogással munkáljuk meg a csapágyfészek furatát és 
az állórészházzal illeszkedő peremét. Az természetes, hogy 
a méreteknek az előírt tűrésmezőn belül kell elhelyezked-
niük.
3.2.2. Állórészház megmunkálása
Az állórészfuratról kell megmunkálni az állórészház peremeit.

Az állórész csapra helyezése előtt ellenőrizni kell az esz-
tergatokmányba befogott csap (tüske) ütését, mely korrekt 
technológia esetén kisebb, mint 0,01 mm.

4. Csúszógyűrűs aszinkron motor, csúszógyűrűs 
szinkron generátor forgórészének megmunkálása 

Mindkét villamos gép típusnál gondoskodni kell a csap-
ágyhelyek, a tengelyvég és a csúszógyűrűk összehangolt 
megmunkálásáról.

4.1. Csúszógyűrűs aszinkron motorok forgórészeinek 
mechanikai megmunkálása
Arról kell gondoskodni, hogy a csúszógyűrűk, a csapágyhe-
lyek, a tengelyvég, valamint a forgórész lemeztestpalást át-
mérőjének megmunkálása mindig a megfelelő futáspontos-
ság ellenőrzése után történjen.

Kisebb teljesítmények esetén a megmunkálás történhet 
a csúcsfuratokról, a forgórész lemeztestének és a tengely 
egyesítésekor. A tengelyen a csapágyhelyek és a tengely-
vég megmunkálási ráhagyással készülhetnek, és csak a 
lemeztest felhúzása után munkáljuk meg a különböző át-
mérőket.

4.2. Csúszógyűrűs szinkron generátorok csúszógyűrűi-
nek megmunkálása
Nagy teljesítményű gépek forgórészátmérőinek megmun-
kálása több lépésben, többszöri felfogással, különböző 
beállítások mellett történik. Természetesen minden új fel-
fogás esetén a forgórész meghatározó bázishelyein kiala-
kított bázisfelületek (csapágyhelyek közelében kialakított 
felületek) előírt pontosságú beállítására van szükség (eze-
ken a felületeken van a forgórész állóbábban/bábokban 
„lünettában” futtatva), és csak ezután lehet a megmunká-
lásokat elvégezni.
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3. ábra Csapágyhelyen futtatott kommutátoros forgórész 
megmunkálása

4. ábra A kommutátor és lemezcsomag ütésének ellenőrzése
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4.2.1.Nagy teljesítményű szinkron generátorok forgóré-
szeinek megmunkálása
A szinkron gép forgórésztípusától és konstrukciójától füg-
gően, a gyártó a tengelyt, forgórészagyat, turbógenerátor 
esetében a forgórésztömböt, az előállító cégtől rendszerint 
megfelelő ráhagyással előnagyolva, a szükséges nemesítő és 
feszültségmentesítő hőkezelések utáni állapotban vásárolja 
meg. A kovácsoló üzemben előmunkált tengelyt beérkezése 

után tovább munkálják, a szükséges technológiai lépéseknek 
megfelelően. A megmunkálási folyamatban vannak felületek, 
amelyeket készre munkálnak (ilyenek általában a hosszmére-
tek), de rendszerint a csapágyhelyek, a csapágyak melletti 
olajfogó fésű helyek, a tengelykapcsoló csatlakozó felületei 
(palást, illesztő perem, homlokfelület) még megfelelő ráha-
gyással készülnek.

Az 5. ábrán az előmunkált tengely látható.
A tengelyre kerülnek az agyak (kiálló pólusú szinkron gene-
rátor) amelyek előmunkálva érkezhetnek a gyártóhoz. Ezeket 
túlfedéssel kell a tengellyel egyesíteni, a radiális elfordulás el-
len retesszel, axiális elmozdulás ellen pedig akadó vállal van 
a tengely megfogva.

Ezután a koszorú megmunkálása következik. Itt a követke-
ző lépések szükségesek, az agyakat úgy kell központosítani, 
hogy a lemunkálandó anyagvastagság mindenhol tiszta felü-
letet adjon a megadott rajzi tűrésen belül.

Ezek után a tengelyt befogják újra az esztergapadba, el-
lenőrző mérést végeznek, megfelelő futáspontosság esetén 
a csapágyhelyeket megmunkálják végleges méretre. A kup-
lungot összefogó furatokat több lépésben véglegesítik. A 
megfogás a 7. ábrán látható módon a csapágyhelyeken belüli 
állóbábokban („lünettákban”) történik, amelyeket bázishely-
ként előtte megmunkáltak.

Nagyon fontos a tengelykapcsoló illesztő peremének, pa-
lástjának, homlokfelületének pontos megmunkálása (az 
elfogadható radiális és homlok irányú ütés mérettől függően 
0,02-0,03 mm), mert ezek biztosítják a gép pontos beállítását, 
továbbá egyik elengedhetetlen feltétele az alacsony csap-
ágyrezgés biztosításának. A nagy szinkron gépek forgórészén 
(de a nagy aszinkron forgórészek estében is) a tengelykap-
csoló megmunkálását rendszerint a csapágyhelyeken állóbá-
bokban („lünettákban”) futtatva, kész állapotban munkálják 
végleges méretre.

A 7. ábrán a csapágyhelyek végleges megmunkálása látható.

Végül a tekercsekkel szerelt pólusokat felhúzzák az agyra, 
kiékelik, felhelyezik a csúszógyűrűket, és a bázishelyek meg-
felelő beállítása után készre munkálják a csúszógyűrűk külső 
átmérőjét, és ezzel gyakorlatilag kész a forgórész.

5. Összefoglalás

A villamos forgógépek gyártása a villamos és mechanikus 
szerkezetet tervező mérnökök, továbbá technológusok szo-
ros együttműködését követeli meg. A jól elkészített, kiforrott 
tervek alapján, a megbízható, jó paraméterű forgógépek elő-
állítása alapvetően a meghatározott technológiai előírások 
pontos betartásától függ.

Ezekkel a főbb technológiai lépésekkel a tervező, üzembe 
helyező, szervizelő villamosmérnököknek is tisztában kell 
lenniük.

Az elődeink ajánlása teljes mértékben igaz, „nem elég a me-
netszám és a huzalátmérő meghatározása, kicsit gépészeknek 
is kell lennünk a jó konstrukcióhoz.”

irodalomjegyzék
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A talányos cím megfejtése és egyben alcíme: 
A II. LED Konferencia a MEE-VTT és Óbudai 
Egyetem KKVK  rendezésében*. 
Az I. LED Konferenciáról – amelyet 2010 februárjában ren-
deztek – az ELEKTROTECHNIKA 2010/4. számában Barkóczi 
Gergely kolléga írt beszámolót. Zárómondata: „… Nagy 
János ígérete szerint … folytatása következik … 2011 feb-
ruárjában!” Az ígéret megvalósulásáról szól ez a cikk … és a 
következő évi megrendezés ígéretéről is, amely a  konferen-
cia zárószavában hangzott el 2011. február másodikán, az 
egyetemi Auditorium Maximumban. A II. LED Konferencia 
főszervezői: Turmezei Péter, a Kar dékánja és Nagy János, a 
VTT elnöke. Munkájukat  a  Szervezőbizottság és a Program-
bizottság segítette.
(A konferencia legtöbbször elhangzó „követelménye” a 
takarékosság volt, ezért – e követelményt teljesítve – a követ-
kezőkben is takarékoskodik a szerző az úr, dr.,  prof.  stb.  
titulusokkal.) 

Az I. és a III. LED Konferencia 
között …

Dr. Vetési Emil

A konferencia mottója:  „TAlálJuk meg A led-ek 
helyéT A világíTásTechNikábAN!”

A konferenciát a fővédnökséget vállaló Nagy Andor ország-
gyűlési képviselő, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődésért 
Bizottságának alelnöke nyitotta meg 2011. február 1-jén. Örö-
mét fejezte ki afölött, hogy tanulhat, hiszen számára nagyon 
fontos: az induló Új Széchenyi Tervben mire is adnak pénzt e 
témakörben.

Előadások 

Az 1. szekció a LED-ek különleges alkalmazásairól szólt. Leveze-
tő elnöke Turmezei Péter volt. Az első előadó, Kolláth Zoltán 
előadásának címe: LED-ek alkalmazása és a fényszennyezés. 

A fehér LED-ek erős kék komponen-
se erősebben szóródik a légkör kék 
molekuláin – mint pl. a sárga – ezért 
a spektrum kék „oldala” nagyobb 
arányban jut vissza a légkörből, 
fényszennyezést okozva.

Székács György a LED-ek alkal-
mazása a járművek világításában 
bemutatta: a gépkocsi-világításban 
hogyan kezdődött a LED-ek alkal-
mazása. Már a ’90-es évektől LED-del 
gyártják az ún. harmadik féklámpát, 
2007-től a  nappali menetlámpát, 
2008-tól pedig a parkoló-, fék-, hely-
zetjelző- és irányjelzőlámpát, de a 
távolsági fény izzólámpás ma-
radt. Ez utóbbit napjainkban is így 
készítik.

led-es, színszűrős vasúti forgalomirányító világítótest-
ekről beszélt Ábrahám György (szerzőtársa: Nagy Balázs 
Vince). A színszűrőváltó segítségével a vörös és a zöld (te-
hát csak két!)  LED-del additív színkeverés útján megoldha-
tó a harmadik forgalomirányító jelzőfény: a sárga színű lét-
rehozása. A váltó további előnye: a két LED folyamatosan a 
munkapontjában működhet!

Horváth Csaba a led-ek és led-es lámpatestek kémiai 
kompatibilitása című előadásában a szigetelő-, ragasztó- és 
tömítőanyagoknak a – rossz tervezés következtében létrejövő – 
fényáramcsökkentő hatását ismertette.

A 2. szekció a LED-ek még javításra szoruló tulajdonságait 
járta körbe. Elnök: Nádas József. Az első előadó: Rakovics 
Vilmos, témája: led-ek stabilitása. Egy-egy fényforrásban 
még ma is sok apró LED-morzsa van, így a  LED fényforrások 
megbízhatósága kizárólag  szigorú válogatási módszerekkel 
biztosítható. Igaz ez napjainkban is, amikor a fehér LED-ek 
többségét kék LED-chipből (morzsából) sárga fényporral 
készítik.

Poppe András, Farkas Gábor, Molnár Gábor, Katona 
Balázs, Temesvölgyi Tamás, Barna Csaba: közvetlen Ac-
táplálású led-ek termikus jellemzése. 

Izgalmas kérdés: hogyan táplálható a LED közvetlenül AC-
hálózatról? Az előadás arról szólt, hogy a DC-  táplálású LED-
ek mérési eszközei és módszerei hogyan használhatók fel 
a közvetlen  AC- táplálású LED-ek mérésére, továbbá arról, 
hogy az AC termikus impedancia milyen definíciója alkal-
mas a LED-ek jellemzésére?

A LED-ek élettartam-vizsgálatával foglalkozott Csuti Péter  
(társszerzők: Poppe András, Molnár Gábor, Szabó Ferenc 
és Schanda János).   A  laboratóriumban  újonnan felállított 
öregítő berendezésben több ezer órája vizsgálják különbö-
ző gyártók LED-jeit az LM-79-es és az LM-80-as ipari szab-
ványok alapján. A berendezéssel fotometriai, termikus és 
színinger-metrikai méréseket is végeznek. Ez utóbbi mé-
réssel megállapították, hogy a gerjesztő kék lámpatest és 
a sárgás színingert keltő fényporbevonat eltérő ütemben 
öregedik.

Klinger György a  led-es világítástechnikai eszkö-
zökkel szemben támasztott műszaki követelményeket 
sorolta fel a modulok, a fényforrások, a lámpatestek és a 
meghajtók részére készült  biztonságtechnikai, működési 
és EMC-követelményeket rögzítő IEC-szabványok, továbbá 
EuP-direktívák  alapján.

Kovács Gábor a led-es ccd-szkenner fejlesztése című 
előadásában a BME és a Max Planck Institute együttműkö-
désével megépített CCD-szkennert és a vele végzett első két 
kísérletet ismertette. Az eredményeket az űrszondák által kül-
dött képek korrekciójára kívánják felhasználni.

A 3. szekció témája a megvalósult berendezések ismerteté-
se volt.  Elnök: láng ernő. Az első előadást Böröcz Sándor 
tartotta, címe: led-ek a színpadvilágításban – a 2010. év 
eredményei, remények 2011-re. Utalt a tavalyi előadásá-
ban felsorolt színpadvilágítási jellemzőkre, valamint a ha-
logénlámpás fényvetők és a fényszűrőkkel létrehozott szí-
nes világítás LED-ekkel történő kiváltásának a feltételeire. 
Megállapításai: 1. Mára már elérhetők a jó színvisszaadású és 
a megfelelő fényáramú LED-ek. 2. Megjelentek a többchipes 
RGBW- és RGBA-modulokkal gyártott fényvetők, sőt profil-
fényvetők is. 3. Sajnos a hűtési zaj csökkentése 2011-re még 
nem prognosztizálható.

Gasztonyi Péter a Mosoni-Dunán átívelő híd díszvilágítá-
sának tervezését és a megvalósított berendezést mutatta be a 
„Zenélő” led-ek a díszvilágításban címmel. A 36x1 W-os RGB 
LED-et tartalmazó lámpatestet IP 68 védettségű polikarbonát 

világítástechnika
világítástechnikaVilágítástechnikaVILÁGíTÁSTECHNIKA

A konferencia fővédnöke, 
dr. Nagy Andor megnyitó  beszédét 
tartja
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tesztelőinek szemét a sok LED ká-
ros sugárzása ellen védeni kell.

Kovács Zoltán, Marossy Gá-
bor és Poppe András a BME és a 
Pannon Egyetem  közös öregítési 
kísérleteinek egyik eredményeként 
számolhattak be a led-es közvilá-
gítási lámpatestek termikus tran-
ziens teszteléssel való diagnoszti-
kai vizsgálatának lehetőségeiről. 
A LED-lámpatest elektronikai mo-
duljába integrált mérőegységgel 
detektálták a termikus tranzienst. 
Ennek alapján megállapították, 
hogy a LED és hordozólemeze kö-
zötti termikus határfelületen jelen-
tős degradáció lép fel, amely egy-
részt detektálható az alkalmazott 
tranziens méréssel, másrészt csök-
kenti a LED élettartamát. További 
megállapításuk: a detektálhatósá-
got a LED-nyitófeszültség hőmér-
séklet-érzékenységének változása 
befolyásolja!

Az 5. szekció tervezésekkel foglal-
kozott, de nemcsak a hagyományos 
értelemben vett általános világítá-

sokéval, hanem a LED-ek egyéb hasznosítási lehetőségeivel is. 
Szekcióelnök: molnár károly. Lambert Miklós előadásának 
témája a led-es világítótestek hűtése. A LED diódakarak-
terisztikájú, p-n átmenetes eszköz, amelynek ohmos ellen-
állásán hő termelődik. Max. üzemi hőmérsékletként 60-80°C 
engedhető meg. A p-n átmenet melegét el kell vezetni, és a 
környezetébe kell disszipálni. Felsorolta a hőelvezetési meg-
oldásokat: szerelőlemez, hűtőtönk és -borda, hővezető-fólia, 
-ragasztó, -paszta és -cső (heat pipe), valamint folyadékhűtés. 
A hűtési módok közül előnyös a „természetesen” kívül  pl.  a  
Peltier-elemes és a mikromembrános mód, de nem ajánlott a 
ventilátoros hűtés.

Ábrahám György a szerzőtársaival (Németh Zoltán, Nagy 
Balázs, Gémesi Szabolcs, Veres Ádám és Samu Krisztián)  
végzett kutatás-fejlesztésről számolt be a led-es fényfor-
rások optikai-fotometriai tervezése és szimulációja sPeOs 
szoftverkörnyezetben című előadásában. Ez a szoftver tá-
mogatja a LED-es lámpatest optikai és fénytechnikai szimu-
lációját, tervezését, fejlesztését és végül: analízisét. E mun-
kafázisok kizárólag a „nagyobb”  LED-gyártók által megadott 
geometriai modellek és sugárzási karakterisztikák felhaszná-
lásával végezhetők el.

változtatható fényeloszlási testtel rendelkező közvilágí-
tási led-es lámpák optikai rendszerének tervezése címmel 
egy nemzetközi találmányként bejelentett kutatás-fejlesz-
tést ismertetett Szarvas Gábor, Domján László, Kautny 
Szabolcs és Molnár András. A napjainkban forgalmazott 
közvilágítási lámpatestek fényerősségeloszlási teste – a szer-
zők szemléletes meghatározásával – „be van fagyasztva”. A 
találmány lényege: az optikai rendszer a világítási feladathoz 
állítható, így a kiválasztott lámpatest fényeloszlási teste vál-
toztatható a konkrét útszélesség és/vagy az oszlopmagasság 
függvényében. A lámpatest síktükrös optikai rendszerében 2 
fix és 2 állítható tükör van. A tervezéshez felhasználták a LED-
gyártók által megadott sugárzási karakterisztikákat, amelyek-
kel az alkalmazott optikai tervező program automatikusan 
optimatizálta a kívánt paramétereket: a LED-ek és a tükrök 
pozícióit.

védőcsőben szerelték a hídszerke-
zetre. A fényjátékot programozha-
tó naptárvezérlő működteti, zené-
vel vagy anélkül.

Kerekes Béla saját tervezésével 
ismertette meg a hallgatóságot a 
szolnoki gyaloghíd funkcionális 
és díszvilágítás tervezése led-es 
berendezésekkel című előadásá-
ban. A berendezés funkcionális ré-
sze az 5,0 m széles híd gyalogos- és 
kerékpárforgalmát világítja meg a 
korlátokra szerelt lámpatestek-
kel. A díszvilágítási részt a ferde 
főtartóívek külső oldalára szerelt 
pontsor képezi. A pályaszerkezet 
alá helyezett fényvetők nem csak 
a rácsszerkezetet emelik ki, mert 
fényük átszűrődik a hídpálya ten-
gelyébe épített üvegpaneleken 
is.  A hídtervező Pálossy Miklós  
építőmérnök a Mérnökújságban 
közölt cikkében írja: „a híd a tisza-
virág-motívumra rímel”. A címlapra 
került fotóját nézve ezzel a megha-
tározással egyet lehet érteni. 

margitszigeti futókör led-es 
parkvilágítás létesítése, valamint a led-es világítástechni-
kai összehasonlító mérések problémái tárgyú előadásában 
egy fontos kérdés megoldási lehetőségére  hívta fel a figyel-
met  Kovács Csaba. A létesített irányfény jellegű világítás 
mérési eredményeit nem lehetett összehasonlítani a futókör 
azon részével, amelyen nem létezett világítás. Ezért a konkrét 
probléma általánosítható megoldására ún. zsinórmércét állí-
tottak fel. Laboratóriumban mérték a 24 és 36 W-os kompakt 
fénycsövekkel, a 70 … 250 W-os nagynyomású nátriumlám-
pákkal és többféle LED-fényforrással működő berendezése-
ket, különböző fénypontmagasságokon és –távolságokon. A 
méréssorozatok eredményeivel már elvégezhető bármely ösz-
szehasonlító értékelés! 

A 4. szekció témája a LED-ek kutatásaihoz kapcsolódott: a  
BME és a Pannon Egyetem előadói számoltak be kutatásaikról. 
A szekció elnöke: barkóczy gergely. Az első téma: led szín-
képi optimalizálás a cirkadián hatás figyelembevételével. 
Előadó: Némethné Vidovszky Ágnes (társszerzők: Schanda 
János, Csuti Péter és Szabó Ferenc). A cirkadián hatás vizs-
gálata alapján – fénycsövekkel már készítettek olyan lámpa-
testet, amellyel az emberi munkavégzés hatékonyságát kíván-
ták befolyásolni. Ebben az esetben az élénkítéshez igen nagy 
színhőmérsékletű fénycsövet használtak. Az előadás szerzői 
fotometriai mérésekkel és vizuális kísérletekkel azt vizsgálták, 
hogy a színes (RGB) LED-ek keverésével a cirkadián hatásnak 
megfelelő spektrumokat milyen színhőmérséklettel lehet 
előállítani. Az első kísérletek meglepő eredményt hoztak, 
ezért további vizuális kísérletek szükségesek a megfigyelési 
eredmények pontos és hiteles megfogalmazásához.

Az előző szekcióelőadás négy szerzője a led - világítás élet-
tani hatásait is kutatta. Közülük  Schanda János  beszélt a 
kutatás előzményeiről: az EU 2006. évi irányelvét és az ennek 
alapján 2010-ben megjelent EüM-rendeletet. A szerzők a ren-
deletben szereplő hatásokat, megengedett határértékeket, 
meghatározási módszereket ismertették. Mérték a színképi 
teljesítményeloszlást és a sugársűrűségi értékeket.  Fontos 
következtetésük: bár egyes vizsgált LED-chipek sugársűrű-
sége nem éri el a veszélyességi határértéket, a lámpatestek 
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lesz-e szilíciumon világító dióda? – tette fel a kérdést elő-
adásának címében Horváth Zsolt József. A kutatás 2 irány-
ban kezdődött. Az egyik: a szigetelőbe ágyazott szilícium-
nanokristályos szerkezeteken sikerült megvalósítani spontán 
fényemissziót és fényerősítést.  A  másik:  elektrolumineszcencia 
létrehozása olyan szerkezeten, amely szilíciumhordozón ki-
alakított direktsávú félvezetőt (vagy lumineszcens anyagot, 
pl. foszfort) tartalmaz.

Kerekasztal-beszélgetés, kiselőadások, viták

E sorok szerzője megjegyzi, hogy bár sok kerekasztal-beszél-
getést kísért figyelemmel, ennyire professzionálisan meg-
komponált koreográfiával még nem találkozott.  A beszél-
getőpartnerek egy asztal mögött, a hallgatók padsoraival 
szemben ültek – ez  szokványos geometria. A téglányalakú 
asztalból úgy lett „kerek”, hogy a moderátor a hallgatókra 
„ráfogta”: mi vagyunk az előadók félkörét bezáró másik fél-
kör részei, vagyis kerekasztal részei vagyunk!  A hallgatóság e 
ráruházott félkörfunkcióját olyannyira komolyan vette, hogy 
ugyanúgy kezdett beszélgetni az asztalnál ülőkkel, mint ők 
egymással és a moderátorral. A kerekasztal-beszélgetés fo-

lyamán a moderátor feltett egy-egy azonos kérdést a 7 felkért 
beszélgetőpartnernek, pl. a következőket: A LED valóban a 
jövő fényforrása? – Milyen tapasztalatokat szereztek a melege-
déssel kapcsolatosan? – Valóban olyan sokat lehet az energiával 
takarékoskodni, hogy „visszafelé forog a villanyóra”? A partne-
rek rövid válaszokban fogalmazták meg álláspontjaikat. A 
kialakult beszélgetésfolyam során egyikük-másikuk hosszab-
ban válaszolt, ezekből aztán olyan előadás kerekedett, ami-
lyeneket a szekciókban hallhattunk. A programfüzetben – a 
szerkesztőjének, mihalik gáspárnak köszönhetően – ezek is 
olvashatók, így Önök is, T. Olvasók, megismerhetik ezeket az 
érdekes véleményeket a következőkben, a 7 beszélgetőpart-
ner nevével együtt.  A moderátor nevét még nem említettem: 
Nagy János, a MEE-VTT elnöke.

Esztergomi Ferenc: led-es világítási berendezések 
energiamérlege. 
Az első veszteségforrás maga a fényforrás. A veszteséghő 
függ a chip melegedésétől és  hűtésétől, ezek viszont már a 
lámpatest-kialakítás függvényei (elsősorban a hővezetőké-
pességtől, tehát a  fémháztól függ). A tápegység vesztesége 
a fényforrásveszteség 10-15%-a, de ez romolhat, ha a lám-
patest meleg részébe szerelik. A világítási berendezés eredő 
fényhasznosításába be kell számítani az optikai rendszer 

veszteségét is. Következtetés: egy meglévő nátriumlámpás be-
rendezés kiváltásával nem lehet tetemes energiamegtakarítást 
elérni.

Giczi Imre: led a jövő fénye a jelenben – led az általános 
világításban. 
 Az új fényforrás alkalmazására fel kell készíteni a világítással 
foglalkozó (oktató, villamos és építész-, belsőépítész-tervező, 
kivitelező, műszaki vezető, műszaki ellenőr) szakembereket 
és a nem szakember felhasználókat (beruházókat a marke-
ting és a média szakembereit).  Megfontolandó gondolata:  
„Ne becsüljük le a presztízsberuházást végrehajtókat, mert 
segítik a műszaki fejlődést”.

Mancz Ivette: led-ek közvilágításban történő alkalmazá-
sának gazdasági feltételei.
 Új világítási berendezés létesítése alkalmával ki lehet használni 
a LED adta előnyöket, mert fényük az útfelületre könnyeb-
ben irányítható, tehát kevesebb a szórt fény. Így növelhető 
az oszloposztás az – azonos szabványkövetelményeket telje-
sítő – kompakt fénycsöves berendezésekhez képest. Ezáltal a 
beruházási, valamint az energia- és karbantartási (=üzemel-
tetési) költség összegéből számolva a LED-es rendszer – ME6 
útosztály esetében –   6,5 év után már akár megtakarítást is 
hozhat. Meglévő berendezés cseréje esetén adott a geomet-
ria, a megtakarítás csak az energiaköltségből származhat. A 
berendezés élettartama alatt nem térül meg a teljes építési, 
bontási költség (beleszámolva a maradványértéket is), ha 
16,5 évnél fiatalabb a bontott berendezés.

Pankasz László: led-ek kiválasztási szempontjai a gyártók 
szemszögéből. 
A szilícium lapka gyártási folyamatának eredménye: előre meg 
nem határozható fényhasznosítású és színhőmérsékletű LED-
chip! (Pl. ugyanabból a  gyártási folyamatból kikerülhetnek 
1 W-os LED-ek 15-30, de akár 100-120 lm/W fényhasznosítás-
sal is.)  A  professzionális LED-gyártók – azért, hogy megfelelje-
nek a professzionális lámpatestgyártók minőségi elvárásainak  
– a gyártást követően szigorúan és következetesen válogat-
nak!  A megbízható termékek – drágaságuk ellenére – elő-
nyösebbek a végfelhasználók számára az ellenőrizetlen, rossz 
minőségű (olcsó) LED-chipekkel szerelt lámpatestek alkalma-
zásából eredő kockázathoz képest.

Schwarcz Péter: A cie által ajánlott mezopos fotometria 
alkalmazása az msZ eN 13201 szabvány szerinti 
útosztályok esetén. 
A szerző kétféle számítást készített minden egyes útosztályra. 
Az egyik esetben a fehér fényű fényforrás – jelenleg szabvá-
nyos – fotopos fényáramával számolt. A másik esetben a CIE 
által 2010-ben ajánlott képlettel számolta a mezopos átlagér-
téket. Az összehasonlításból levonható következtetés: a kétfé-
le fotometria alapján számolt értékek kevésbé eltérőek a jobb 
megvilágítású utakon, mint a kisebb adaptációjú szinteken. 
Kiszámolta azt a megtakarítási lehetőséget, ami a fehér fény 
alkalmazásából származhat, ha az ajánlott mezopos fotomet-
riát szabványosítják.

Szabó Gergely: led-ek alkalmazási lehetőségei a belső 
térben.
Belső térben reális következtetések vonhatók le a LED–es be-
rendezésnek a kompakt fénycsövessel történő műszaki-gaz-
dasági összehasonlításával. Korrekt eredmény kizárólag kor-
rekt LED-adatokkal várható: a/ az élettartamot helyesen kell 
értelmezni, b/ a fényhasznosításba a működtető-szerelvé-
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A hallgatóság figyelőállásban (fent) és figyelőülésben (lent)



Lektor: Nagy János, a MEE-VTT elnöke, Fotó: Tóth Éva

együttműködés eredményeiről várjuk beszámolóikat, elő-
adásaikat, akár a Világítás Házában a – minden hónap má-
sodik keddjén rendszeresen megtartott – Világítástechnikai 
Szemináriumainkra, akár a következőkben felsorolt szakmai 
rendezvényeinkre:
–  Az áprilisi CONSTRUMA Szakkiállításon, a VTT szakmai nap-

ján (MMK-kreditpontos rendezvény!) tartandó 6 előadás 
között lesznek LED-es témák is.

– Sárospatakon, májusban rendezi a VTT a 42. Közvilágítási 
Ankétot.

–  Az októberi Világítástechnikai Ankétra LED-szekciót is ter-
vez a VTT.
  Az új fényforrás „tudás-

alapú” technológia ismeretét 
követeli meg nemcsak a ku-
tatóktól, gyártóktól, hanem 
a „szakember” tervezőktől, 
kivitelezőktől, továbbá a be-
ruházóktól, forgalmazóktól 
(bár e 2 utóbbi csoportban 
néha(?) előfordulnak „nem 
szakemberek” is). A felsorol-
tak tudásszintjének emelése 
közös cél, ezért a VTT LED-
oktatást szervez Schanda Já-
nos professzor kezdeménye-
zése és programja alapján. (A 
tanfolyam elvégzéséért való-
színűleg MMK-kreditpontok 
is járnak.)

Szívesen fogadunk minden –  egyéni és céges – érdeklődőt 
a VTT tagjai sorába!

Poszter-előadók és -előadások
 
G. Szabó István: LED-ek néhány gyakorlati alkalmazhatósági 
szempontja ipari optikai rendszerekben
Harnos Jenő: Less CO2
Jánosi Tamás: A legújabb LED-technológiák a beltéri világí-
tásban
Kis Péter: LED-alapú világítástechnikai eszközök élettartamát 
befolyásoló eszközök
Lefánti Gábor: LED-es világítástechnika jelenlegi korlátai és 
a korlátok változása a közeljövőben 
Réri István, Nemcsics Ákos: Molekula-sugárepitaxia a LED-
előállításban 
Szabó Ferenc, Horváth Péter, Schanda János: LED-színképi 
optimatizálás a színhőmérséklet és a cirkadián hatás figye-
lembevételével
Szórádi Bence: LED-fényforrások belülről 
Szőke Tamás: A LED-es közvilágítási installációk tervezésének 
fontosabb kérdései a megvalósulás oldaláról

Az előadások anyagát cikk formájában a lap következő 
számaiban megjelentetjük.

nyek veszteségét is bele kell számolni,  c/ ez utóbbiak (a fény-
forrással egyenrangúan!) megbízható minőségűek legyenek, 
d/ a túlmelegedés és a kápráztató hatás elkerülése is „sokba 
kerül”. Belső térben a Kruithof-görbét feltétlenül figyelembe 
kell venni!

Vass László: A  LED-es világítás jövője.
Napjainkban a LED-paraméterek növekedése korlátos függ-
vénnyel írható le. 3-5 év múlva korlátlan növekedés indulhat 
meg ebben az időfüggvényben (ennek az exponenciális 
görbének a telítési szakasza hosszú idő múlva „állhat be”). 
Új fénykeltési mechanizmus jelenik meg: a kvantum pötty (és 
ezen belül a nanokristályos kadmium-szelenid).

A viták tanulsága:  a „vitázók” akár helyet is cserélhettek vol-
na az előadókkal, bár e cserék  részben már megvalósultak az I. 
konferencia előadógárdájával, és – várhatóan – a III. konferen-
cia előadói között is megjelenik a „mai vitázók” egy része.

A sok érdekes és tanulságos vitatéma közül egyetlenegyet 
meg kell említeni, minthogy a margitszigeti futókör egy ré-
szét  világító 28 W-os LED-lámpatestekről e sorok szerzője 
is írt az ELEKTROTECHNIKA 2010/07-08 számában, továbbá 
személyesen is beszélt erről a vitapartnerekkel.  A  Margitszi-
geti futókör…  előadójának  – Kovács Csabának – felhívta 
a figyelmét a szekcióvita során Schwarcz Péter  – a LED-es 
futókör-világítási kísérlet egyik „illetékese” –, hogy az előadá-
sában tárgyalt berendezés felszerelése előtt  a futókör egy 
részén  már működött a LED-es kísérleti  világítás, ami – méré-
sekkel igazoltan – teljesítette a szabványkövetelményeket.

Kovács Csaba válaszában megerősítették, hogy nem a meg-
lévő  LED-es világítási részen létesítették az előadás címében 
szereplő világítást.

Hírek és zárszó

JÓ HÍR:  Schanda János, mint a CIE egyik alelnöke bejelentet-
te, hogy Schwarcz Péter a CIE 5. Divízióját fogja vezetni és a  
4. Divízióval kooperálhat.
ÉRDEKES HÍR:  A nagy viták közepette Major Gyula váratla-
nul bejelentette: „a LED-ek már a spájzban vannak”!
NEM JÓ HÍR, DE JÓ (LEHET) A VÉGE:  Nagy János megállapí-
totta, hogy 10 éve nincs közvilágítási rendelet, de a VTT már 
megfogalmazta a tervezetét!

A VTT  elnökének zárszavai (címszavakban)

Az előadásokból kiderült, hogy több egyetem kutatói 
sikeresen összehangolták témáikat. A további eredményes 

Kiállítók a LED konefencián

Nagy János a Tungsram-Schréder 
lámpatest LED-es konstrukcióját 
magyarázza Nagy Andornak
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Az elmúlt néhány évben több ízben is nagy vihart kavart a 2006-
tól érvényes  – de még ma is „új”-nak nevezett – MSZ EN 62305 
jelzetű  villámvédelmi szabvány. Megoszlottak a vélemények a 
szabvány tartalmát, metodikáját illetően, és nem volt egységes a 
szakmai közvélemény a szabvány alkalmazásának megkönnyíté-
sére szolgáló szervezett oktatás kérdésében sem. 
Hol tart ma a szabvány bevezetése, alkalmazása, oktatása? Ezt a 
kérdést tettük fel dr. Fodor Istvánnak, aki a Villámvédelem 2009 
tanfolyamrendszer megszervezője, s egyben a MEE megbízottja 
a villámvédelmet is érintő új OTSZ-t kidolgozó bizottságban. Ő a 
pontosabb tájékoztatás érdekében azt kérte, hogy várjunk még 
a következő szám megjelenéséig - most fordult célegyenesbe 
az  új OTSZ, és néhány héten belül már pontosan fogjuk tudni a 
hatálybalépés dátumát is -  a jövőre vonatkozó kérdések megvá-
laszolásával. Ami a múltat és a jelent illeti, javasolta Fodor István, 
keressünk meg kérdéseinkkel néhány kollégát, akik különböző 
időpontokban végezték el ezt a tervezői tanfolyamot.  
Mi ennek a javaslatnak eleget tettünk, és a feltett kérdésekre ka-
pott válaszokat összegyűjtve közre adjuk. A szakemberek által 
megfogalmazott észrevételek és vélemények segítenek abban, 
hogy a valós igények alapján lehessen a következő tanfolyamok 
tematikájának összeállításánál felhasználni. Ezek a válaszok 
helyenként igen különbözőek, de hűen tükrözik a tanfolyamon 
résztvevők többségének véleményét. 

Hogyan tovább villámvédelem?
2006 – 2009 – 2011(?)

Fodor István – Tóth Éva

 
1. Az MSZ EN 62305 szabvány meglehetősen terjedelmes, 
majd félezer oldal. Megkönnyítette-e a tanfolyam 
a szabvány megismerését, megtanulását?

 E tanagyag elsajátítása tanfolyam nélkül kimondottan nehéz 
lett volna. Oktatás nélkül a szabványlapokban lévő oda-vissza 
kapcsolatok nehezen értelmezhetők, vagy számomra egyálta-
lán nem lettek volna könnyen felismerhetők és /vagy megismer-
hetők. 

 Véleményem szerint, egy jól (!) szervezett tanfolyam elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy  megértsem a szabványt (alap dokumentá-
ció, jogszabály) terjedelmétől függetlenül is. 

 Azért fontos a megértése, mert csak akkor tudjuk hatásosan al-
kalmazni ha értjük, és adott esetben ha szükséges, tudunk változ-
tatni. Alapvetően szeretek forrásanyagokat is olvasni és nem pl. az 
aktuális szaklapban megjelent cikkekből tájékozódni! Számomra 
elengedhetetlenül fontos, hogy más megközelítésből (pl. gyakor-
lati alkalmazásokon keresztül), is halljam.

 Nagyon örülnék annak, ha valamilyen módon ez a „képzés” 
folytatódna, mert így lenne lehetőség másokkal is a tapaszta-
latok megosztani, természetesen egy moderált környezetben, 
hiszen nagyon könnyű átcsúszni a pongyolaság oldalára. (pld. a 
/szak?/lapokban időnként megjelenő, kimondottan ártó anya-
gokra gondolok) 

 Feltétlenül, nagyon hasznos volt! Sokkal rövidebb idő szükséges 
a tényleges elsajátításhoz egy ilyen jó  tanfolyam után.

 A tanfolyam megkönnyítette a szabvány megismerését és nem 
utolsó sorban a megtanulását.

 A szabványt megismerni csak egyéni úton, annak elolvasásával 
lehetséges, megtanulásához sokkal több idő szükséges.. Ennek 
ellenére pusztán azzal, hogy a témákat csoportosítva adták elő 
az oktatók, lehetőség nyílott az egyes fejezetek külön-külön való 
feldolgozására, ami sokkal kedvezőbb, mintha egyszerre kellene 
az anyagot megismerni és megtanulni.  

2. Adott-e többlet  ismereteket, új szempontokat a szabvány 
szövegének tartalmán túlmenően az ötnapos tanfolyam?

 Az új rendszer már önmagában is hordoz jelentős többletisme-
reteket, különösen a hatósági, a jogszabályi, valamint a szab-
ványkeletkezési témakörökben kaptunk erről bővebb tájékoz-
tatást. Külön ki kell emelnem az egyesületi, kamarai egyetértés 
idevonatkozó témaköreit. 

 Új ismeretet a szabványról  nem ad(hat)ott, hiszen nem egy  új 
szabvány megalkotása volt a cél! Új műszaki ismereteket és 
szempontokat viszont igen! Véleményem szerint egy ilyen ren-
dezvénynek az egyik feladata a kapcsolódó információk, isme-
retek megosztása. Új rátekintés, új látási szempontok! Úgy gon-
dolom, ez egy kaleidoszkóp. Az elemek ugyanazok, de az elren-
dezés – ami az előadó(k)tól függ – mindig más és más! Ezért is 
tartom fontosnak, hogy kik adnak elő. Ebből a szempontból (is) 
nagyon jó volt a tervezői tanfolyam! 

 Igen, elsősorban az EMC területén.
 Könnyebb eligazodásban segítettt.
 Nagyon sok - a szabványon túlmutató - a gyakorlatban alkal-

mazható ismerettel gazdagodtam.
 Sok többlet ismeretet adott,  az új fogalmakon és módszereken 

túl még azzal is, hogy a régi, de nem használt ismereteket felele-
venítette. A villámvédelmi tervezés eddig egy gyakorlati feladat 
volt. Többnyire rutinból végezte az ember, persze egyedi mérle-
geléssel. Ha sikerülne az új szempontok szerint a rutint tovább 
fejleszteni, akkor a tanfolyam a fő célját elérte.

3. A tanfolyam záróvizsgáját Ön eredményesen letette. Mi a 
véleménye a szabvány szerkezetéről, alkalmazhatóságáról?

 A 2. lapot kivéve a többi előírás kezelhető, mivel azok között a már 
megszerzett tapasztalat, és gyakorlat visszaköszön. Lehet, hogy 
érdemes lenne elgondolkozni, és adaptálni bizonyos megfonto-
lások mellett egységesítés irányába elmozdulva azonos kockázat-
elemző rendszer kidolgozását és/vagy bevezetését. 

 Számomra elfogadható a szellemisége, annak ellenére, hogy tel-
jesen ellentétes az eddigi, felmérő – kirovó, taxatív rendszerrel. 

 Igen, ennek van egy felelősségi oldala is. De amiket a szakértői mun-
kám során, időn-ként látok, nem azt mutatja, hogy ezt (a vv. terve-
zési, felülvizsgálati) munkát felelősségteljesen végeznék egyes kol-
légák! Tiszteletem a kivételt képezőknek természetesen, de sajnos, 
úgy látom, mi vagyunk kevesebben. Sokan egyszerű pénzkereseti 
lehetőségnek tekintik ezt a munkát, amivel az a bajom, hogy az ér-
tékrendjük alapja az, hogy nekem pénzre van szükségem! Ha ezért 
pl. felül kell vizsgálnom egy villámhárítót, hát megteszem! 

 Az én értékrendem, hogy a partnernek legyen egy működőképes, 
megbízható villámvédelmi rendszere. Ezért pedig – ha ezt én ké-
szítettem, vagy vizsgáltam – fizessen meg tisztességesen! 

 Remélem érthető a kettő közötti különbség! 
 A szabványszerkezettel nincs problémám, de az alkalmazha-

tóság a hazai viszonyok között megoldhatatlan nehézségeket 
okoz a kockázatszámításnál. 

 A tervezés során, de a kivitelezés során is, az épületek jelentős 
mértékben változnak, melyek befolyásolják a kockázatelemzést. 
A változás olyan mértékű, hogy az alapadatokat is módosítja. 
Emiatt az egész kockázatelemzés nem alkalmazható a hazai vi-
szonyok között. 

 Erre megemlítek egy példát: Ha egy labort utólag helyeznek 
el, akkor már az egész, szerkezetbe beépített levezető rendszert 
módosítani kellene.

 Másik példa: Most folyó munkánál a trafó hol az épületben, hol 
azon kívül, az épület mellett külön blokkban van. A kész kiviteli 
tervet módosítani kell, és a létesítmény átadása változatlan ha-
táridőre meg fog történni.

 Ezt gyakorlati tapasztalatom után tudnám eldönteni.
 Túl sok az elméleti ismeretanyag /képletek, definíciók stb./, a 

gyakorlati szakemberek /villámvédelem létesítését végzők/ szá-
mára nehezen kezelhető.

oktatásoktatásOktatásokTaTás
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6. Lát-e jelentős különbséget az új, ill. a régi szabvány 
szerinti villámvédelmi tervezés között a munka 
mennyiségét, bonyolultságát tekintve?

 A válasz egyértelmű. Sokkal több, sokkal bonyolultabb, sokkal 
nehézkesebb, kérdés hogy a puding próbája kiállja-e az új köve-
telményeket. Ahogy azt  mondják, majd ki fizeti a révészt? Sajnos 
még ma is találni olyan villámvédelmi terveket, amelynél a ter-
vező kolléga az egyszerűnek nevezhető besorolásban is elakad, 
vele értelemszerűen a fokozat meghatározása is rossz lesz, így  
pedig a létesítmény is hibás. Akkor mi lesz az új helyzetben?

 Nem is értem a kérdést! A régi tervezés minimális előtanulmány, 
helyzetelemzés alapján - az esetek nagy részében - a felülvizsgá-
ló által elvégezhető volt. 

 A jelenlegi esetben, amikor kockázatot kell elemezni, a helyszínt 
úgy kell ismerni, mint eddig még (villámvédelmi vizsgálat során) 
soha, természetes, hogy sokkal több! De ahol én a problémát 
látom az az, hogy sokkal másabb munkát kell végezni. Ennek a 
szabványnak a szellemisége inkább a felelős mérnöki szemlélet-
hez áll közelebb, mint a jelenlegi rendelet, amely a taxatív előírá-
sok betartását javasolja! 

 A kockázatszámítás miatt lényegesen bonyolultabb, emiatt a je-
lenlegi tervezési időhöz képest jóval több időráfordítás szükséges.

 Az én véleményem is az, hogy valóban sokkal bonyolultabb lett!
 Az új szabvány szerinti tervezési metódus lényegesen bonyo-

lultabb az eddig alkalmazott gyakorlattól. A kockázatelemzési 
részhez nagyon fontos lenne több gyakorlati példa végigvezetése.

 Nagy a változás a régi és az új között. Több munkát kell elvégez-
nie a tervezőnek, mire kialakul benne a módszer és meg tudja 
határoznia az elegendő időráfordítást.

7. Mi a véleménye: hozzájárul-e a villámvédelemmel 
foglalkozók szakmai színvonalának emeléséhez az a 
jogszabály (tervezet), amely feltételhez köti az új 
szabvány szerinti szakmai tevékenységet (tervezés, 
felülvizsgálat stb.)?

 Ezzel a jogszabályi előírással én messzemenően egyetértek. Sőt, 
nagyon szükséges. Oktatom is e témakört és látom sajnos, hogy 
milyen gyenge szakmailag a hallgatóság felkészültsége!

 A fentiekben (5) leírtak alapján – ha mindenki komolyan veszi – 
akkor feltétlenül át kell dobni a kalapot a kerítésen, ha tényleg át 
akarunk menni! 

 Ez a tanfolyam sokkal inkább szükséges, mint a Szabványhivatal 
több órás előadása, kötelező jelleggel. Egyébként  ténylegesen 
lehetne kötelezővé tenni ezt a tanfolyamot!

  Remélhetőleg, ha ellenőrizhetővé válik.
 Feltétlenül, mivel sokkal felkészültebb szakemberek fognak ter-

vezni és felülvizsgálni.
 Azt remélem, hogy a szakmát jelenleg csak „csúfoló” kóklerek 

perifériára szorulnak, és épületeinken elfogadható villámvédel-
mi kialakításokat fogunk látni.

 Jelenti ez a hatásos villámvédelmet, valamint az esztétikus ki-
alakítást, amely magában foglalja a megfelelően kiválasztott 
anyagok, eszközök alkalmazását.

 Kényszerítés nélkül nem várható el eredmény! A jogszabályban fog-
lalás adja meg a kényszert. Véleményem az, hogy itt szükség volt 
erre a tanfolyamra, de szükségét érezném más nagy ívű témák 
– általános és a korábbitól eltérő szabványok, vagy gyakorlati 
műszaki megoldások – szervezett formában történő ismertetésére.

A következő lapszámban választ adunk a feltett kérdésekre, 
figyelembe véve a javaslatokat. Beszámolunk az időközben tör-
tént változásokról, valamint az OTSZ további sorsáról is.
Amennyiben T. Olvasóinknak lennének további észrevételeik 
vagy javaslataik, kérjük osszák meg velünk. Várjuk evvel kap-
csolatos megkeresésüket az elektrotechnika@mee.hu e-mail 
címünkre.

Fodor István – Tóth Éva

 A vizsga előtt állok. 
     Maga a szabvány – amennyire ismerem – elég alapos, és egy-

előre nem tudom megítélni  a határeseteket, ahol a leírtakon túl 
egyedi mérlegelés szükséges. Az alkalmazhatóság a gyakorlat  
során derül majd ki.

4. Mi a véleménye a tanfolyam egészéről? Sok az öt nap 
vagy kevés?

 A tanfolyamot kiválónak tartottam, bár hiányoltam, hogy a 
vetített képek közül, ha szűkített formában is, de nem kaptunk 
anyagot. Lehet, hogy szerzői védelem alatt áll? Én személy sze-
rint még térítést is hajlandó lettem volna, vagy lennék fizetni. A 
vetített anyag bizonyos mértékben más és több volt. Különösen 
a belső villámvédelmi témák. Egyébként nekem  az 5 nap kevés 
volt. 

 Nem tartottam soknak, hiszen az anyag is igen terjedelmes, de 
mindenképpen azt javaslom megőrizni, hogy egyvégtében tör-
ténjen a képzés. Úgy gondolom, hogy ha pl. több részletben, ill. 
több  héten keresztül történik a képzés, elveszik az átlátás, az 
együttes kezelés, ami pedig – szerintem – nagyon fontos. 

 Megint csak gyakorlati tapasztalatom, hogy a jelenlegi jogsza-
bályt sokan úgy értékelik, hogy van a külső és a belső villámvé-
delem. Ha a külső megfelelő, akkor kiadja a MEGFELELŐ minősí-
tést, akkor is, ha a belsőnek nyoma sincs!  Ilyen az élet! 

 Az öt nap nekem elégendő volt. Inkább az első napi, nem igazán 
odatartozó általános ismertető helyett a végén a gyakorlati pél-
dák lehetettek volna kissé hosszabbak, összetettebbek.

 Kevés, több gyakorlás biztosabbá tette volna a tudásunkat. 
 A gyakorlati tervezéshez kapcsolódó ismeretanyagot kellene 

részletesebben oktatni, több mintapéldát kellene kidolgozni. 
 Véleményem szerint ez az öt nap kellett, de többet sem anyagi-

lag, sem pedig idő szempontjából nem lehetne bevállalni. Úgy 
érzem, hogy ez a tanfolyami időtartam és beosztás (teljes nap) 
ehhez a munkaanyaghoz szükséges és elegendő.

5. Több esetben is találkozunk olyan véleményekkel 
(a szabványt még nem ismerő kollégák részéről), hogy 
tanfolyam nélkül is elsajátítható és alkalmazható az új 
szabvány tervezési módszere. Ön hogy látja?

 Ezt a véleményt én nem osztom. Kíváncsi lennék arra, hogyan  
boldogul majd a gyakorlatban az, aki így gondolja…

  Természetesen minden megtanulható! Ezt a lehetőséget ne 
vegyük el senkitől, de vizsga, azt legyen továbbra is kötelező! 
Az a tapasztalatom, hogy sokan a jelenlegit sem értik, gondolok 
itt a szellemiségére. 

 Bármilyen furcsa, de szerintem ennek a ma hatályos, poroszos 
rendeletnek is van szellemisége. Nem árt a miértekkel tisztában 
lenni! Egy hasonlat: Ahogy jogosítványt is meg lehet szerezni 
tanfolyam nélkül, de az a tapasztalat, hogy nem igazán érdemes 
vagy reális ez a lehetőség, de attól még van! Vizsgázni viszont 
kötelező!!! 

 Úgy gondolom, mondjuk meg, mit kell teljesíteni! Azt, hogy odá-
ig hogyan jut el, szabadon dönthesse el mindenki! Ez így tisztes-
séges! El fog jönni az oktatásra, ha tényleg van elvárás a vizsgán, 
illetve a praktizáláshoz tényleges (ellenőrzött) követelmény lesz 
az eredményes vizsga! 

 Megtanulható tanfolyam nélkül is, de véleményem szerint nem 
mindenki alkalmas arra, hogy magától megtanulja.

 Igen, mint minden ez is „emberfüggő”, ki  hogyan tanul könnyeb-
ben. Számomra ez az út járhatóbb volt.

 Véleményem szerint, tanfolyam nélkül a szabvány tervezési 
módszere nem sajátítható el!

 Esete válogatja. Hasonló anyagot több esetben sikerült egyéni-
leg megtanulni a múltban  (sikerrel), de előnye a tanfolyamnak 
a hozzáállás és a gondolkodásmód egységesítése. Nagyon jó al-
kalom egy fórum megteremtésére egyes speciális témáknál, ahol 
az oktató és a hallgatók megtárgyalhatják az egyes eseteket.
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Az egekig érő olajárak, a környezeti katasztrófák és az 
éghajlati viszonyok változása, a gazdaságra nehezedő 
nyomás mind-mind olyan figyelmeztetés, amely jelzi: elo-
dázhatatlan az energiahatékonyság intenzív javítása. ez 
a felismerés késztette a XVIII. Nemzetközi Főenergetikusi 
Szeminárium energiahatékonyság 2011 programjának 
megrendezését, és az előadások is ennek a fontosságára 
mutattak rá különböző nézőpontokból.

A február 24. és 26. között Visegrádon megtartott konferencia 
sokéves hagyományt folytat, amely során az energetikai szakma 
legelkötelezettebb képviselői mondják el nemcsak véleményü-
ket, hanem a megoldáshoz vezető utakra is adnak javaslatokat.

A mostani tanácskozáson Molnár László, az ETE főtitkára, 
aki az ENSZ energetikai szakbizottságát is vezette, és rend-
kívül széles rálátása van a hazai és nemzetközi folyamatokra, 
elmondta: Magyarország 90 százalékban függ az olajimport-
tól, amely viszont igen erősen függ a nemzetközi politikai és 
gazdasági eseményektől. Nem kevésbé jelentős a gázimport-
tól való függés, bár az ország lakossága ezt az ellátásbiztonság 
szempontjából nemigen érzékeli, mert nemzetközi méretekben 
is igen tekintélyes, hogy a tározókban félévre elegendő mennyi-
séggel rendelkezik az ország. A nagyfokú biztonságot van hivat-
va növelni a térségben az a vezetékrendszer-bővítés, amely az 
országok egymás közötti gázszállítását fogja megoldani.

A nemzetközi tendenciák egyre inkább a szénhidrogén-fel-
használástól eltérő utakat jeleznek. Csernobil után mostanra 
elmúlni látszik az atomenergia „jégkorszaka”, és egyre több 
ország fordul az atomerőművek fejlesztése felé*. 50-100 kö-
zött van az atomerőművek engedélyeztetése iránti igények 
száma. Hovatovább a gyártó cégek - amelyek közül alig 4-5 
alkalmas az atomerőművi berendezések gyártására – nem 
győzik a rendeléseket. 

Utalt arra, hogy az Európai Unió 2020-ra 20 százalékkal ke-
vesebb CO2-kibocsátást, 20 százalékkal alacsonyabb energia-
felhasználást és 20 százalékkal magasabb energiahatékony-
ságot szeretne elérni. 

A magyar energiastratégia kidolgozása 2011 május-júni-
usára várható. Egyelőre a kérdéseket lehet csak látni. Olyan 
jelentős döntéseket kell majd hozni többek között, hogy le-
gyen-e új atomerőműve az országnak, mekkora és milyen 
gázvezetékrendszerek épüljenek, milyen szerep jusson az 
LNG-nek, és milyen forrásból jusson hozzá az ország?

Tóth Tamás, a Magyar Energia Hivatal elemzője a hazai és 
az uniós viszonyokat vetette össze. Bár Magyarországon az 
egy főre jutó energiafelhasználás 71 GJ, és ez az alacsonyabb 
mezőnybe helyezi az országot, hiszen az első helyen álló 
Luxemburgban 374 GJ a fogyasztás, ez nem ok az elégedett-
ségre, mert inkább az életszínvonalbeli lemaradást jelzi. Sok-
kal aggasztóbb, hogy az energiafelhasználás hatékonysága 
az uniós átlagnál 2,4-szer gyengébb.

Előadásában összevetette a hazai viszonyokat a németor-
szági adatokkal. A magyar háztartások egy év alatt 1000 eurót 
költenek energiára, a németek 2500 eurót. Csakhogy a haza-
iak jövedelme egy év alatt 4500 euró, a németeké 27 ezer. 

Tehát egy átlagos magyar háztartásban a jövedelem több 
mint 20 százalékát viszik el az energiaköltségek, egy német 
családnál viszont kevesebb, mint 10 százalékot.

Az ETE esztergomi szervezete szoros szakmai kapcso-
latokat ápol a szomszédos szlovákiai térség energetikai 
szakembereivel. A mostani tanácskozásra dr. Ján Takács, a 
Pozsonyi Egyetem professzora jött el, és tartott előadást a 
geotermikus energia hasznosításáról. A Kárpát-medence te-
rületén, így Szlovákiában is vannak jelentős termálvízforrá-
sok. Szám szerint 157, amelyek többsége kiváló adottságú. 
A dunaszerdahelyi járás 15 termálkútját is hasznosítják, 17 
százalékban fűtésre, 63 százalékban fürdőkben. Nagy kincs-
nek tartják Galánta térségét, ahol 78 °C fokos vizet hoznak a 
felszínre, 1260 lakás, óvodák és iskolák fűtésére használják. 
A professzor szerint igen célszerű lenne, ha a medencékben 
már nem használt, de még meleg vizet is hasznosítanák. Erre 
megvannak a megfelelő technológiai megoldások.

Az Európai Unió 2020-ig terjedő energiastratégiájáról és a ha-
tékonyság növelésének lehetőségeiről beszélt Herczog edit, az 
Európai Parlament képviselője, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság tagja, aki számos szakmai tisztsége mellett az Európai 
Energia Fórum alelnöke is, és akit 2010-ben az év képviselőjévé 
választottak. 

Előadásában az Európai Unió 2020-ig terjedő energiastraté-
giájából kiindulva elmondta, hogy kulcsfontosságú az integrált 
energiapiac kialakítása és ennek érdekében az energiahálóza-
tok összekapcsolása, az innovatív energetikai technológiák 
alkalmazása, az energiahatékony Európa megteremtése a 
fogyasztók energiaellátásának biztonságával együtt. Az unió 
létre kívánja hozni az energia-közöspiacot, bár közös ener-
giapolitikát nem alakíthat ki a Lisszaboni Szerződés szerint. 
Ugyanakkor igen nagy energiatakarékossági potenciált látnak 
a szakértők több területen is. Úgy vélik például, hogy az irodai 
felszerelések használatánál 35 százalékos megtakarításra lenne 
lehetőség, az épületek felhasználását 30 százalékkal, a közleke-
dését 20 százalékkal lehetne csökkenteni. 

Nagy reményeket fűznek a technológiaváltásokhoz. Az 
intelligens energia alkalmazása – vagyis a számítástechnika 
szerepének fokozása ezen a téren is – az unió primer ener-
giafelhasználását 2020-ig 9 százalékkal csökkenthetné. Egy 
átlagos háztartásban 9 százalékkal mérsékelhetnék az áram-
fogyasztást és 14 százalékkal a gázfelhasználást.

Ugyancsak fontos szerepet szánnak a szabályozás és az 
ösztönzők pozitív hatásainak. 

A hatékony energiafelhasználást segítené, ha az unión belül 
is bevezetnék az energiacímkézést nemcsak a háztartási eszkö-
zöknél, hanem az épületeknél, gépkocsiknál is. Ezt a gyakorlatot 
már alkalmazzák a legfejlettebb országokban, Ausztráliában és 
Japánban, de elterjedtek Iránban, Tunéziában és Ghánában is. 
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Intelligens energiáé a jövő  
...sürget a technológiaváltás 

Herczog Edit az "Év képviselője"
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A szabályozás lehetőségei között szerepel a háztartásoknál 
a napkollektoros vízmelegítők kötelezővé tétele, és az is, hogy 
az új járművekre kivetett adók a CO2-kibocsátás mértékével 
arányosak legyenek. Segítene a kkv-knál és az állami szektor 
cégeinél az energiahatékonyság ösztönzése is.  

Az energia szabad mozgásának feltétele, hogy megfelelő 
belső piaci szabályok legyenek, amelyeket pontosan és gyor-
san alkalmaznak is. Fontos, hogy kiépüljön az ehhez szüksé-
ges európai energetikai infrastruktúra – s ennek érdekében 
kellő döntések szülessenek a prioritásokról. Egyszerűbbé vál-
janak az engedélyezési eljárások, és mindehhez kellő finan-
szírozási háttér is legyen. 

Nagy súlyt helyez az unió az intelligens energiarendszerek 
elterjesztésére. Ezek egyre jobban fognak terjedni a jövőben. 
Igen fontosnak tartják az energetikai fejlesztések gazdaság-
élénkítő hatását is. Jól jelzi ennek jelentőségét, hogy a gázel-
látás infrastrukturális fejlesztésére 1440 ezer eurót, a villamos 
energiai projektekre pedig 910 millió eurót szánnak.

A szemléletbeli változás fontosságát érzékeltetve Heczog 
Edit azt mondta: jó lenne, ha a jövőben a magyar vállalkozá-
soknak nemcsak könyvelőjük, hanem energetikusuk is lenne.

Pataki István, az Innocell Kft. ügyvezetője a gyakorlati élet 
lehetőségeit elemezve a hidrogén hasznosításának jövőjéről 
tartott előadást.

Szebeni Márton, a CYEB Energiakereskedő Kft. ügyvezetője a 
cég nevéhez híven, (Cut your energy bill) azt fejtette ki, hogyan 
lehet a mai viszonyok között is okosan vásárolni az energiát. 

kaderják Péter, a Regionális Energiagazdálkodási Kuta-
tóközpont vezetője a formálódó energiastratégia kérdéseit 
elemezte. Szólt az arányos állami szerepvállalásról. A szabad-
piac korlátai, az ellátásbiztonság kockázatai, a piacfejlődéssel 
nem konform nemzetközi kötelezettségek és a szociálpoliti-
kai megfontolások indokolttá teszik az állami beavatkozást 
bizonyos területeken. Így például a szigorú, független, ver-
seny- (azaz fogyasztó-) párti szabályozást, az állam és magán-
fejlesztők tulajdonosi/finanszírozási együttműködését nagy 
tőkeigényű, stratégiai projektekben, mint például Paks vagy 
a gázvezetékek fejlesztése esetében. Fontos az állam szerepe 
a hatékony megújuló energia és energiahatékonyság támo-
gatási programokban, és abban, hogy ártámogatás helyett 
fogyasztáscsökkentésre ösztönözzön. Az új stratégia megal-
kotásánál feltétlenül figyelembe kell venni a hazai energetika 
környezetét meghatározó trendeket, köztük az erősödő eu-
rópai integrációt, a feltörekvő országok növekvő energiaigé-
nyét, a klímavédelem erősödését, vagy a hazai költségvetés 
prioritásait, így az államadósság csökkentésének célját. A bo-
nyolult folyamatok számtalan következménnyel járnak. Így 
erősödik többek között a karbonszegény technológiák tér-
nyerése, az állami források szűkülnek, miközben a klímacélok 
betartása költséges erőfeszítéseket igényel. 

A formálódó energiastratégia alapja a gazdaságélénkítés, 
pillérei pedig az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a 
fenntarthatóság szándéka. A megvalósítás elemei: a vidékfej-
lesztés, az oktatás és a foglalkoztatás fejlesztése, a környezet-
védelem, amelyek mellett a társadalmi és szociális szempon-
tokat is figyelembe kell venni. Ezeket a célokat szolgálja az 
energiahatékonyság, energiatakarékosság, a megújuló ener-
giaforrások fokozott alkalmazása, az atomenergia hasznosí-
tásának szinten tartása / növelése, a regionális energetikai 
infrastruktúra fejlesztése és az energetika állami intézmény-
rendszerének megerősítése. 

Az eddig megismert energiastratégiai anyagokról Kaderják 
Péter úgy látja, hogy ambiciózus dekarbonizációs jövőképet 
mutatnak, progresszív, világos preferenciákat jelölnek meg, 
de nincs kimunkálva, hogy mindez mibe kerül, és nincsenek 

alternatívák, hiányzik a gazdasági hatások 
összehasonlítása. 

Dr. Steier József, az ETE Esztergomi szer-
vezetének elnöke, a SUNWO Zrt. elnöke a 
megújuló energiák gyakorlati alkalmazásá-
nak új útjait keresi és alkalmazza is. Nemrég 
Tudományos Katalizátor Központot hoztak 
létre, hogy meggyorsítsák a jó gondolatok 
hasznosításának folyamatát. Nagy remé-
nyeket fűznek többek között a Poseidon 
hidrogenerátor és a vertikális szélkerék el-
terjedéséhez. Be is mutatták a virtuális ten-
gelyű, levitációs hidrogenerátor működő 
modelljét. A Poseidon a szeszélyes kistérsé-
gi vízfolyások kezelésére alkalmas.

Az Energia Központ Nkft. Bánfi József 
adott részletes tájékoztatást a Zöldgazdaság-fejlesztési Prog-
ramról. Az érdeklődők www.energiakozpont.hu/-honlapon 
tudnak tájékozódni a lehetőségekről. 

 Sajnálatosan megállapítható tény, hogy valójában közép-
fokú energetikusi (vagy akár alapfokú) szakmai képzés alig-
alig van. Egyetemi, főiskolai képzésekben szerepel ugyan az 
energetika, de „energetikusi” mérnökképzés nincs. A szak-
mérnöki képzésben szerencsére azért vannak olyan kurzusok, 
amelyek elősegítik az új energetikai ismeretek elsajátítatást. A 
másik említésre méltó terület a felnőttképzés, ahol sokkal in-
kább a piaci érdekek érvényesülnek, mint a szakmaiak – hívta 
fel a figyelmet Szabó György Eurómérnök, a Dunagáz Zrt. 
alapítója, nyugalmazott vezérigazgató, a Helianthus-Familia 
Kft. szakértője, a MKIK által delegált szakértő, az Etikai Bizott-
ság alelnöke. Részletesen elemezte a jelenlegi képzési hely-
zetet, és rámutatott a lehetséges megoldásokra. Véleménye 
szerint vissza kell állítani az energetikai szakma becsületét. 
Legyen elvárás egy meghatározott energiafelhasználás fölött 
szakképzett energetikus alkalmazása, akár közintézményről, 
akár vállalkozásról van szó. Át kell gondolni és aktualizálni kell 
az energetikusi képzés oktatási és számonkérési rendszerét. A 
szakmát szakemberekre kell bízni. Az energetikai szakképzést 
az alapfokú képzéstől kezdve, a középfokú képzésen keresztül 
a felsőfokú képzésig újra kell gondolni. A legfontosabb pedig 
az energiatudatos gondolkodás társadalmasítása.

A konferencia résztvevői több szakmai kiállítást is meg-
tekinthettek. Bemutatkozott többek között a Spectris 
Components Kft., a KRL Kontrol Kft., a Sourcing Hungary Kft., 
a REECO Hungary Kft. és a CYEB Energetikai megoldások Kft.
A program részeként szakmai kirándulást szerveztek a Suzuki 
gyárba, ahol bemutatták a termelést, és a Termoszerviz által be-
épített szintetikus gázkeverő berendezést is, mely a gázfelhasz-
nálásban a csúcslevágást igen jelentős eredménnyel végzi.

A harmadik napon a Paksi Atomerőmű Esztergomba 
kihelyzett kamionját nézhették meg a város lakosai is. 

Dr. Steier József bejelentette, hogy 2011 októberében megrende-
zik a II. Magyar Energetikai Vállalkozók és Feltalálók Fórumát.

Peredi Ágnes
újságíró
peredi.agnes@bhcoaching.hu

*Az időközben bekövetkezett japán katasztrófa sok mindent át fog értékelni.
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A Magyar Villamos Művek (MVM) Csoport március 6-án, 
a Nemzetközi energiatakarékossági Világnap alkalmából 
indította útnak a budapesti erzsébet téren az energia 2.0 
– Pont Veled elnevezésű kampányát, amellyel az európai 
Unió energetikai célkitűzéseit kívánja népszerűsíteni. 
A rendezvénysorozat - melyen számos különlegességet 
mutattak be – a magyar uniós elnökség utolsó napjáig, 
vagyis június 30-ig tart. 

A rendezvény megnyitását követően a Nemzetközi Ener-
giatakarékossági Világnap egyik kuriózumaként Magyaror-
szágon, de Európában is elsőként tisztán alternatív (nap- 
és szél-) energiával működtetve az elektronikus zenét 

népzenei elemekkel egyesítő Balkan Fanatik akusztikus 
koncertje volt hallható, valamint Hy-Go 2.0 tesztvezetési 
lehetőség várta az érdeklődőket. A magyar soros elnök-
ség teljes időtartama alatt folyamatosan működnek majd 
az interaktív tér olyan különlegességei, mint a mozgási 
energiával mobiltelefont töltő kerékpár, a tisztán alterna-
tív energiákkal működő laptop töltő lounge, vagy éppen 
a nap-, szél-, víz- és mozgási energia felhasználásával új 
megvilágításba helyezett műalkotások kiállítása. A kezde-
ményezés egyedülálló keretrendszert biztosít az alternatív 
energiák számtalan formájának szórakoztató hasznosításá-

hoz, mely az MVM Csoport reményei 
szerint segít közelebb hozni az embe-
rekhez az uniós célkitűzések mögött 
rejlő lehetőségeket, és végső soron 
hozzájárulhat egy fenntartható, alter-
natív energiában gazdag Európához.

A rendezvényen Baji Csaba, az 
MVM vezérigazgatója többek között 
kiemelte, hogy a cégcsoport tevé-
kenysége során mindig is támogatta 
és segítette a hazai és európai ener-
gia- és klímapolitikai célok megva-
lósítását, ám a magyar soros elnök-
ség időszakában különös figyelmet 
szeretnének szentelni annak, hogy 
a lakosság értse és érezze is, hogyan 
lehet hétköznapi tevékenységeik-
kel elősegíteni e célok elérését. Mint 

mondta: a jövő generációjára gondolva a mostani program 
is hozzájárulhat ahhoz, hogy az MVM egy erős és sikeres 
nemzeti vállalatcsoporttá váljon.

Bencsik János, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium 
klíma- és energiaügyért 
felelős államtitkára a ren-
dezvényen többek kö-
zött elmondta, hogy az 
energiahatékonyság ügye 
uniós szinten annak elle-
nére stagnál, hogy ebben 
rejlik a legnagyobb, eddig 
döntőrészt kihasználatlan 
gazdasági és foglalkozta-
tási lehetőség. Az energia-
hatékonyságnál "zöldebb" 
megoldás jelenleg nincs, 
ugyanis a fel nem használt 
energia a leginkább kör-
nyezetbarát energia. Csu-
pán szemléletünk és napi 
szokásaink módosításával 
közel tíz százalékos megta-
karítást tudnánk elérni. 
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 MVM Csoport: 
Energia 2.0 program

Mayer György
energetikai szakújságíró, 
kommunikációs szakértő

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

Baji Csaba MVM vezérigazgató

Bencsik János államtitkár

HY-GO elektromos autó

Solar parkvilágítási lámpa Mobil telefon töltés kerékpárral
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Ezzel a mosolygásra is csábító szlogennel mutatta be a WAGO 
Hungária cég 2011. március 9-én legújabb termékcsoportját 
a sajtónak és az érdeklődő szakembereknek. A cég tradicio-
nális, bontható villamos kötőelemeinek az eddig is elismert 
megbízhatóságának megtartása mellett igyekezett a jobb 
kötési helykihasználás céljából kötőelemeinek méreteit 
csökkenteni.

A csökkentett méretek mellett a kötőelemek további előnyö-
ket is lehetővé tesznek, a szélesebb keresztmetszet-tartomány 
lehetőségének biztosításával. Azonos kötőelembe ezentúl biz-
tonságosan megoldható lesz  a 0,5 mm²- es és a 2,5 mm²- es 
tömör vezető együttes bekötése is. 

Idén már ötödik alkalommal rendezték meg 2011. február 
24-25-én Pécsen a PTE Pollack Mihály Műszaki Karának ingye-
nes szakkiállítását és az ezt kísérő szakmai napokat a Pollack 
Expo területén.

A rendezvény fő célja volt, hogy az egyes mérnöki terü-
letekhez kapcsolódó szakmai napokat, valamint az érintett 
mérnöki köröket összefogjuk: hangoztatta dr. Bachmann 
Bálint a kiállítást megnyitó beszédében.

További újdonság az 
átlátszó burkolat, mely a 
vezetékrögzítés vizuális 
ellenőrzését segíti. Ezek 
az összekötők már 2-3-
4-5 és 8 vezetékes vá-
lasztékban készülnek, és 
Magyarországon május 
hónaptól minden villa-
mossági kereskedésben 
kaphatók.

A bemutatóval egy-
bekötött sajtótájékoz-
tatón Szilágyi István, 
a cég ügyvezetője 
tájékoztatást adott az 
Európában igen széles 
körben forgalmazó termékgyártó, a WAGO cég termékfejlesz-
tési elképzeléseiről, melyet a magyar villamos szakemberek is 
a közeljövőben már megtapasztalhatnak és használhatnak is 
napi munkájuk során.

A cég első ízben ezen alkalomból adta át a WAGO-díjakat a 
„leghűségesebb”, a legszélesebb körben forgalmazó cégek je-
lenlévő képviselőinek.

A különleges  Swarovszy kristályokkal  kirakott WAGO-díj
–  arany fokozatát kapta a SONEPAR Magyarország Kft.,
–  ezüst fokozatát kapta a MENTAVILL Kft.,
–  bronz fokozatát kapta a MILE Ipari-Elektro Nagykereskedés.
Gratulálunk a kitüntetett cégeknek! 

Dési Albert

A vásár újdonsága volt, 
hogy a hagyományos 
gépész, informatikai, vil-
lamos, építő és építész 
szekciók mellett idén 
már önállóan, elkülönít-
ve környezetvédelmi té-
makörökben is érdekes 
előadásokat hallgathat-
tak az érdeklődő szakem-
berek és a népes hallgatói (szakma-utánpótlási) tábor.

Az idei találkozón összességében a költség- és energiaha-
tékony új technológiák kapták a főszerepet, mind a kiállítóknál, 
mind a szekcióülések előadóinak mondanivalójában.

A rendezők új „ajándékkal” is szolgáltak. A megszokott mér-
nökfórumokon túl az EKF két nagyberuházásához, a Dél-du-
nántúli Regionális Könyvtár és Tudásközponthoz, valamint a 
Kodály Konferencia és Koncertközponthoz indítottak buszjá-
ratokat az Expo Center bejáratától, ahol műszaki szakembe-
rek idegenvezetésével építészeti és épületgépészeti szem-
pontból elemezték a két épületet.

Az általános magyar pesszimizmus, a gazdasági válság, 
az egyetemek nehéz helyzete ellenére a pollackosok idén 
is megszervezték a szakma nagy dél-dunántúli találkozóját. 
Minden nehézség ellenére töretlenül fejlődik ez a vásár, mu-
tatja ezt a már több mint 170 kiállító, a két nap alatt, hat 
szekcióban elhangzott hetven előadás.

A rendezők nem csak beszélnek, tesznek is róla, hogy 
a PTE PMMK a térség fellegvára legyen; hangoztatta 
kvasznicza Zoltán, az expo egyik főszervezője.
A szakma egységesen kívánja: Úgy legyen!

Dési Albert

 Maximális előny 
...minimális méret

Technológiai újdonságok a 
Pollack Expón
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Az idén március 4-én tartotta 2010. évi tisztújító közgyűlés-
ét a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ). Az ülésen átadták 
a MISZ 2010-es újságíródíját kocsi Margitnak, a Világgaz-
daság munkatársának. Ezután Monszpart Zsolt általános 
elnökhelyettes összegezte a Szövetség elmúlt évben végzett 
munkáját. Szólt arról, hogy a kutatásban-fejlesztésben nyer-
tes pályázatokon dolgozó kis- és középvállalkozók rendkívül 
szorult helyzetbe kerültek, miután nem kapták meg az idei fej-
lesztésre ígért pénzüket. Majd kiemelte az ifjúsági innovációs 
pályázaton nyertes fiatalok nemzetközi sikereit. Hangsúlyozta, 
hogy mindenben együttműködően támogatják a kormányzat 
innovációs tevékenységét. Mint befejezésül mondta: „Nem mi 
irányítjuk a szelet, de mi át tudjuk állítani a vitorlákat”.

 „Tizenöt munkanapon belül megindítjuk a kifizetéseket a 
Kutatási és Innovációs Alapból a forráshiányra érzékenyebb 
kis- és középvállalkozók számára” – jelentette ki a közgyűlé-
sen előadást tartó Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési minisz-

ter. Majd elmondta, hogy nélkülöz-
hetetlen a magyar K+F+I támogatási 
rendszerének teljes megújítása. Ennek 
folyamatába rendszerszerűen vonják be 
a szakmai szervezeteket, köztük számíta-
nak a Magyar Innovációs Szövetség előbb 
felajánlott segítségére is.

Az elmúlt években nem valósult meg 
az innováció következetes kormányza-
ti támogatása. A Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal (NKTH) egyszerre 

foglalkozott a szakpolitika kidolgozásával, a pályázatkészítés-
sel és a pályáztatással, ami visszaélésekre adott lehetőséget. 
Mindezek miatt a rendszer alapos, minden részletre kiterjedő 
átvilágításra szorult, amelynek során bebizonyosodott, hogy 
nem hatékony, nem követhető és nem számon kérhető mó-
don használták fel a rendelkezésre álló forrásokat.

A miniszter kiemelte, hogy a források elosztásának és fel-
használásának valamennyi szintjén jelentős változtatásokat 
hajtanak végre. 2011. június 30-ig kialakítják az új K+F+I egy-
csatornás finanszírozási rendszert. Az idén megvalósulhat az 
innovációs járulék szabályozási rendszerének átalakítása is, 
míg a hosszú távú tervek között szerepel, hogy a kutatás-fej-

lesztésre és innovációra fordított teljes összeg a bruttó hazai 
termék (GDP) jelenlegi kevesebb mint 1 százalékáról 2020-ra 
kétszeresére, 1,8 százalékra emelkedjen.

 Mint Fellegi Tamás megjegyezte, a pénzügyi kényszer-
pálya, a zárolások és a források szűkössége a Kutatási és In-
novációs Alapot is érintik. Emiatt sürgősséggel átvizsgálták a 
kifizetési igényeket, rangsorolták őket, és megindítják a kifi-
zetéseket elsősorban a forráshiányra érzékenyebb kis- és kö-
zépvállalkozók számára. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a 
szakmai szervezeteket rendszerszerűen vonják be az új K+F+I 
pályázati rendszer bevezetésébe, a kialakult problémák meg-
oldásába, a kifizetések tervezésébe és ütemezésébe.

A finanszírozásról szólva a miniszter aláhúzta, hogy a meg-
újult, egységes fejlesztéspolitikában az Innovációs Alap és az 
uniós forráskihelyezések egymást erősítik majd az Új Széche-
nyi Terv stratégiája mentén. Az Új Széchenyi Terv pályázatai-
ban csak az idén több mint 72 milliárd forint áll rendelkezésre 
a tudomány-innováció kitörési pontra, 2013-ig pedig össze-
sen mintegy 200 milliárd forinttal lehet számolni. A Nemzeti 
Programok között két nemzetközi jelentőségű fejlesztés, a 
Talentis Program és a szegedi ELI projekt révén jut kitüntetett 
szerephez a tudásgazdaság.

A közgyűlés utolsó aktusa a titkos szavazással lebonyolított 
tisztújítás volt. Dr. Szabó Gábor eddigi elnök a Szegedi Egye-
tem rektorává való kinevezése után lemondott tisztségéről. 
Most azonban az elnökségre jelölést felkérésre is csak úgy 
vállalta el, ha egy teljes jogkörrel meghatalmazott elnökhe-
lyettes segíti további elnöki munkáját. A kettős jelölés után 
nagyarányú szavazati többséggel újra választották. 

Kiss Árpád, ny. főtanácsos

Néhány mondatban a II. LED 
Konferencia sajtótájékoztatójáról
A sajtó képviselőit dr.  Nagy Andor az Országgyűlés fenntart-
ható fejlődés bizottságának alelnöke,  Turmezei Péter az Óbu-
dai Egyetem dékánja,  Nagy János,VTT elnöke,  Némethné 
Vidovszky Ágnes,  dr. Schanda János professzor és kolláth 
Zoltán a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke fogadta.

Főbb adatok és gondolatok a sajtótájékoztatóból:
– A konferenciára 354 fő regisztrált és 19 kiállító,
– Az Óbudai Egyetemen  40 éve kezdődött a világítástechni-

kai oktatás,
– A szaktárca a világítás korszerűsítést alapprogramként kezeli, 

pályázati támogatással, eredmények elérése érdekében,
– A nagynyomású nátrium lámpa kevésbé szennyezi a kör-

nyezetet,
– Az új megvalósításnál érdemes meggondolni, hogy a jól 

működőt kár lenne lecserélni,
– A led nem mindenre megoldás.

TÉ
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Átalakulóban 
a kutatás-fejlesztésre 

és innovációra fordítható 
támogatások rendszere

Fellegi Tamás, dr. Szabó Gábor, Pakucs János, Monszpart Zsolt

Fellegi Tamás miniszter
Némethné Vidovszky Ágnes, Nagy Andor, Nagy János, Túrmezei Péter  



A találmány legfőbb erénye, hogy a lapátkerekes létesítmé-
nyekkel szemben a függőleges tengelyű erőmű kis szélmoz-
gásnál, illetve orkánerejű szélben is működtethető – mondja 
Györgyi Viktor. – Az is fontos különbség, hogy a lapátkerekes 
erőművek három megawattos csúcsteljesítményéhez képest 
a mi berendezésünk lényegesen nagyobb teljesítményre ké-
pes. Számításaim szerint a telepítése feleannyiba kerül, mint 
egy hagyományos szélerőműé, miközben az üzemeltetési 
költségei a töredékét sem érik el.
A felcsúti kísérleteknek, illetve az első ipari teljesítményű erő-
mű felállításának a költségeiről Györgyi Viktor csupán annyit 
árult el, hogy százmilliós nagyságrendről van szó, a pénzt pe-
dig saját vagyonából és szponzori támogatásokból teremtet-
te elő. A hasznosításról szólva elmondta: szerződéskötés előtt 
áll egy német szakmai befektetőcéggel, amely a függőleges 
tengelyű szélerőművekből először Magyarországon kíván 
felépíteni egy parkot, amelynek az engedélyeztetési eljárása 
már meg is kezdődött.
Györgyi Viktort az elmúlt években sok támadás érte amiatt, 
hogy a találmányáról még a szakmai közönség számára sem 
adott részletes tájékoztatást. A feltaláló kérdésünkre ezt azzal 
indokolta, hogy a fejlesztések befejezése előtt nem lett vol-
na célszerű a nyilvánosság elé állnia. Hozzátette, várhatóan 
még ebben az évben egy nemzetközi konferencia keretében 
minden titokról fellebbenti a fátylat, azaz bemutatja a talál-
mány elméleti hátterét, az ehhez kapcsolódó számításokat, 
valamint a mérési statisztikákat.

Forrás: Népszabadság

Felcsút határában nemrég befejeződött az első ipari teljesít-
ményű, függőleges tengelyű szélerőmű megépítése. A Fejér 
megyei településen – Györgyi Viktor kutatómérnök birtokán 
– már két éve működik a világújdonságnak számító technoló-
gia tízméteres modellje, amelynek mérési eredményei előre 
jelezték, hogy egy nagyobb méretű, ipari teljesítményre ké-
pes változat is működőképes lehet.

A most megépített széltorony 
átmérője 5,5 méter, magassá-
ga 29 méter. Az eddigi mérések 
alapján 90 kilométeres sebes-
ségű szélben az erőmű 96 kilo-
watt teljesítményre volt képes, 
a csúcssebességként mért 116 
kilométeres szélben viszont 
már 210 kilowattot ért el a be-
rendezés. A zajszint mérés ada-
tai alapján a széltorony jóval 
halkabb, mint egy lapátkerekes 
erőmű. Az egyik legfontosabb 
mérés szerint 100 kilométe-
res szélben a létesítmény leg-
magasabb pontján alig egy 
centiméter volt a torony kilen-
gése. Györgyi Viktor szerint a 
berendezés teljesítménye a 
magasság növekedésével hat-
ványozottan emelkedik: egy 
20 méter átmérőjű, 120 méter 

magas torony teljesítménye például elérné az 5 megawattot, 
miközben a legmagasabb pontján alig néhány centiméteres 
kilengéssel kellene számolni.

A felcsúti kutatómérnök szabadalmaztatott találmányának 
lényegét két tényező adja: az egyik egy áramlástani felfe-
dezés, a másik pedig egy olyan műszaki megoldás, amely 
stabil térbeli tartószerkezetet ad a szélenergia – a felfedezés 
nyomán forradalmian új módszerrel történő – hasznosításá-
nak. A négy különböző szakmérnöki diplomával rendelkező 
Györgyi Viktor 1993 óta foglalkozik a függőleges tengelyű 
szélerőmű kifejlesztésével, elsősorban azzal a céllal, hogy 
olyan szerkezetet hozzon létre, amely kiküszöböli a világon 
legelterjedtebbnek számító lapátkerekes szélerőművek hát-
rányait.
A függőleges tengelyű szélerőművek turbinája és generá-
tora például nem 80-100 méter magasan, hanem a talajon 
helyezkedik el, így az összeszerelése és a javítása is jóval egy-
szerűbb. A felépítmény ultrakönnyű alumíniumötvözetből 
készül hegesztések nélkül, és pusztán csavarozással felállítha-
tó. Formájukban leginkább a felhőkarcolókra emlékeztetnek, 
ugyanakkor a fix telepítésük miatt nem zavarják a madárvo-
nulásokat. A széltornyok méretét az elvárt teljesítményhez 
lehet igazítani: átmérőjük 10–20 méter, magasságuk 30–120 
méter között változhat.  

szemleszemleSzemleszemle

Dr. Bencze János

A toronyerőmű 
lapátkerekek nélkül 

Megépült a magyar mérnök 
titokzatos találmányának első ipari 

teljesítményre képes darabja

Az MVM Zrt. hivatalosan is belépett az AGRI Projektbe, 
amelynek célja az azeri földgáz szállítása Közép- és Délkelet-
Európa államaiba. Az MVM belépésével várhatóan felgyorsul-
nak a projekt előkészületei - áll a vállalat közleményében.

Az AGRI LNG Társaság budapesti közgyűlése a hétvégén 
az MVM 50 ezer eurós hozzájárulásával, valamint a meglévő 
tulajdonosok 25-25000 eurós felajánlásával 100 ezerről 200 
ezer euróra növelte törzstőkéjét. Ezzel az állami tulajdonú 
Magyar Villamos Művek Zrt. hivatalosan is a gázvezeték-pro-
jekt részese lett.

2011. február 14-n négyoldalú miniszteri találkozón jelen-
tették be, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. belép a projekt-
vállalatba. Az MVM képviseletét Bács Zalán a társaság stra-
tégiai vezérigazgató-helyettese látja el. Az immár négytagú 
projektcég szoros együttműködésben végzi az uniós források 
eléréséhez szükséges feladatokat.

Az AGRI projekt célja azeri földgáz szállítása Közép- és Dél-
kelet-Európa államaiba. A tervek szerint az azerbajdzsáni 
Sangachal terminált csővezetéken kötnék össze a Grúzia feke-
te-tengeri kikötőjével. Itt cseppfolyósítási eljárás után a föld-
gázt tankereken szállítanák a romániai Constanca kikötőjébe.

Az újragázosítást követően a már létező román vezeték-
hálózaton jutna el a földgáz a felhasználókhoz Romániába, a 
nemrégiben átadott magyar-román gázvezetéken keresztül 
Magyarországra és a régió más országaiba. Az AGRI projekt a 
tervek szerint 7 milliárd köbméter éves kapacitással bír majd, 
melyből 2 milliárd köbmétert Románia használna fel. A pro-
jekt várható bekerülési költségét 4-6 milliárd euróra becsülik.

Forrás: NOL

Dr. Bencze János
benczej36@t-online.hu

Gázvezetéküzletre 
ugrott az MVM
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egyesületi élet
egyesületi életEgyesületi életegyesületi élet

Ádám gábor, szabó Kristóf

Egyetemünk egyik építész hallgatója a 2010-es verseny 
utolsó féléve alatt kint tanult Madridban, ahol a spanyol 
egyetemi csapat tagjaként részt vett az első európai Solar 
Decathlon versenyen. Hazatérte után az ő ötlete alapján szer-
veződött meg a BME-n is egy csapat, amely beadta jelentke-
zését a következő, 2012-es SD-versenyre. 2010 őszén előzetes 
terveket kellett elkészíteni a házról, amely alapján a szerve-
zők kiválasztották a 33 jelentkező csapat közül a 20 legjobbat, 
akiknek négy témakörben kellett meggyőzni a szervezőket a 
projekt életképességéről: Terv és Innováció, Finanszírozás, 
Projektintegráció és Projektszervezés. Végül 4 kontinensről és 
15 országból kerültek be csapatok, köztük a miénk is.

A csapat jelenleg egy folyamatosan bővülő, építész, vil-
lamosmérnök, gépész, formatervező és menedzser hallga-
tókat tömörítő projektszervet, amely az Építészmérnöki Kar 
dékánja, Becker Gábor mentorálása alatt áll. A villamosmér-
nök hallgatók közül négyen a Villamos Energetika Tanszék, 
míg egy fő az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai 
Tanszék M.Sc. szakirányának diákja.

A napenergiát hasznosító ház megépítését különböző 
intézmények, ipari szereplők támogatása teszi lehetővé. A 
BME a felhasználandó technológiák egy részét, valamint 
az infrastruktúrát biztosítja, a versenyt lebonyolító spanyol 
egyetem, a Polytechnic University of Madrid pénzbeli hoz-
zájárulást nyújt, külső szponzori támogatást pedig beépí-
tendő technológiák, anyagok és szolgáltatások képviselői-
től várunk.

A résztvevő csapatoknak a hátralévő másfél év alatt kü-
lönböző határidőket és fázisokat kell teljesíteniük. Február-
ban előzetes energiamérleg-becslést kellett készíteni, illetve 
bemutatni a projekt megkezdését és alapvető irányait. Je-
lenleg a ház M 1:25 léptékű makettjén dolgozunk, amelyet 
májusra kell elkészíteni, és amely azután körbejárja a vilá-
got, különféle konferenciákon kerül kiállításra. 2011 nyári és 
őszi hónapjaiban a kiviteli tervek készítése, a prototípusok 
gyártása és laborvizsgálatok sora fog folyni, valamint külön-
féle workshopok kerülnek megrendezésre. 2012 elején kerül 
sor a ház első felépítésére egy budapesti csarnokban, 2012 
tavaszán a mért időre történő felépítés, valamint a projekt 
hazai bemutatása következik. A versenyre 2012 május-júni-
usában kerül sor Madridban, ahol egy hónapig fog állni. Ez-
alatt az érdeklődők megtekinthetik a többi elkészült házzal 
együtt. Ott kerül sor az egyhetes versenyre is, amely alatt a 
csapatokat tíz különböző szempont szerint értékelik - mért, 
illetve zsűrizett próbákon -, az alábbi témakörökben: építé-
szet, mérnöki tervezés és konstrukció, energiahatékonyság, 
villamosenergia-mérleg, komfortérzet, funkcionalitás, kom-
munikáció és társadalmi felelősség, iparosíthatóság és piac-
képesség, innováció, valamint fenntarthatóság.

Bruttó 60 m2 alapterületű, könnyűszerkezetes, energiafel-
használásában a passzívház kategóriát közelítő, kétszemé-
lyes lakóházat tervezünk. 

A házunkban többek között a következő innovatív ötleteket 
szeretnénk megvalósítani: napelem-napkollektor egybeinteg-
rálása, egytengelyes napkövető PV-rendszer a homlokzatra, 
napkollektoros abszorpciós hűtés megvalósítása, a tőzsdei 
villamosenergia-árak figyelembevételével történő energiame-
nedzsment és fénycsatornás nappali belső világítás.

A BME-s csapat célja, hogy a versenyen Magyarországot 
a lehető legkomplexebb módon képviselje. A magyar inno-
váció, a kulturális elemek, szellemiségünk és meglévő ér-
tékeink bemutatása egyaránt megjelenik a projekt egésze 
folyamán. A csapat tevékenységének folyamatos és kreatív 
dokumentációjának (fotó, videó, blog, nyomtatott és elekt-
ronikus sajtó, tv, rádió) az a célja, hogy minél szélesebb ré-
tegek ismerjék meg ezt a munkát. Alapvető szándék a 
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BME-s diákcsapat nyert 
részvételt a  Solar Decathlon

  Europe 2012  versenyre

Könnyűszerkezetes ház összeépítése

A Solar Decathlon egy nemzetközi, egyetemek közötti két éves 
időtartamú verseny, amely 2002-ben az USA-ban indult. 2010 óta 
a verseny Európában is megrendezésre kerül, Solar Decathlon 
Europe (SDE) néven.
Ez egy nemzetközi verseny, melynek célja a környezettudatosság 
és energiahatékonyság, a napenergiával összefüggő építészeti 
megoldások elősegítése, népszerűsítése, illetve a zöldtechnológiák 
társadalmi, piaci támogatottságának megteremtése. A verseny so-
rán a résztvevő csapatoknak egy kizárólag napenergiát hasznosító, 
rendkívül energiahatékony, környezettudatos, 60-70 m2-es,  köny-
nyűszerkezetes lakóépületet kell megterveznie és felépítenie.

Solar Decathlon Europe is an international competition that 
challenges collegiate teams to design and build houses powered 
exclusively by the sun. The winner of the competition is the team able 
to achieve the highest score in 10 contests. The team of the Budapest 
University of Technology and Economics (BME) has also passed the 
qualifying test in autumn 2010. Now we have to design and build this 
small house for two, and find sponsors for our „Odooproject”.

SD-BME csapatfotó
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különböző szakmák tudásának magas szintű integrálása és 
a magyar piacon is életképes, innovatív termékek fejlesztése 
az ipar szereplőivel közösen. Ehhez elengedhetetlen, hogy 
egy, a hazai körülményekre optimalizált ház szülessen meg. 
A csapat hosszú távú célja, hogy a versenyen való részvétel 
után betörjön a magyar piacra a támogatók, szponzorok se-
gítségével.

Rövid hír: 2011. március 10-én ülést tartott az ÉDUKO ta-
nácskozó testülete.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület területi és üzemi szer-
vezetei az 1990-es évek közepén – az áramszolgáltatói régi-
ókhoz igazodva – főként szakmai és részben szervezeti koor-
dinációs célú együttműködési megállapodásokat kötöttek. 
Az észak-dunántúli régióban a területen működő valamennyi 
szervezet 1996 decemberében alakította meg az ÉDUKO-t. A 
11 szervezet összes taglétszáma a megalakuláskor mintegy 
850 fő volt.

Az eddigi működés rövid jellemzése
A koordinációs együttműködés szabályait az ÉDUKO saját 
SzMSz-ben rögzítette, melyet 1997. január 31-én fogadott 
el a koordináció elnök-titkári tanácskozó testülete, a MEE 
Alapszabályában és SzMSz-ében foglaltakkal összhang-
ban. A szabályzat jelenleg érvényes, egységes szerkezetbe 
foglalt, 6. sz. módosítását 2011. március 10-én hagyta jóvá 

Csapatunk weboldala: http://odooproject.hu
Blogunk: http://odooproject.wordpress.com 

az elnök-titkári tanácskozás. A szabályzat tartalmazza az 
együttműködés célját, területeit és formáit, működésének 
és döntéshozatalának szabályait.

Kiemelhető, hogy az ÉDUKO valamennyi eddigi ülése 
(2005-ig évente kettő, 2006-tól évente egy) megtartásra ke-
rült, meghirdetett napirendekkel, és minden alkalommal 
határozatképes volt (szervezetenként egy szavazattal). 2000-
ben, a MEE centenáriumi évében Győrben regionális szakmai 
konferenciát szervezett, emellett „ÉDUKO Gothard Jenő-díj” 
néven saját díjat alapított, díjszabályzattal.

A ciklikus tisztújításokat követően – így 2010-ben is – tago-
kat delegált a régió az elnökségi bizottságokba, és képviselői 
részt vesznek a központi díjbizottságokban is. 

A szűkülő külső működési feltételek ellenére 2011-ben is 
tagja a koordinációnak mind a 11 alapító szervezet, ha műkö-
dési aktivitásuk esetenként visszaesett is. A jelenlegi összes 
taglétszám: 926 fő.

Fenti néhány eredmény mellett önkritikusan meg kell álla-
pítani, hogy az egyesület minden szervezetének elsődleges 
célja, az aktív szakmai tevékenység szűkült, vonzereje, mű-
szaki újszerűsége csökkent. A felelős gondolkodás ezek meg-
újítását várja el.

A megújítás szükségessége, a 3 éves program néhány vonása
A 2010. májusi tisztújítás jelöltjei már előzetes programjuk-
ban szerepeltették a szervezeti kihívásokra adandó válaszo-
kat, a szervezeti egységek tevékenységének megújítását, 
melyek az előző 3 év megújítási programja eredményeinek 
bázisára épül. A tagság megtartása és a fiatalok bevonása 
mellett kiemelt hangsúlyt kapott a területi szervezetek és a 
regionális koordinációk működésének javítása, mindenek 
előtt a szakmai tevékenység felpezsdítése (korszerű isme-
retek, hasznosság az iparágnak és a tulajdonosoknak, a tagi 
érdeklődés javítása, stb.). 

A közgyűlés után az új Elnökség már első ülésén elindította 
a 3 éves megújítási programja kidolgozását, melyet kiemelt 
napirendként a novemberi OET tanácskozás 17 akcióba ren-
dezett, megjelölt témavezetőkkel tárgyalt. Ezt követően a 
2011. márciusi elnökségi ülésen több cselekvési irány akció-
terve elfogadásra került.

A verseny madridi helyszíne 2010-ben

Szabó Kristóf
Villamosmérnök Msc
BME-VET, 3. félév
szabo.kristof.86@gmail.com

Ádám Gábor
Villamosmérnök Msc 
BME-VET 2. félév
adamgabor86@gmail.com

Konzulens: Kiss Péter, Okleveles villamosmérnök, BME-VET, egyetemi tanársegéd

A megújulási program 
az ÉDUKO tanácskozásán

A tanácskozás résztvevői



A megvalósítás eredményessége
Nem elég azonban önmagában az átgondolt, választott szer-
vezeti tisztségviselők által is támogatott, az Elnökség által pe-
dig elfogadott program. A megvalósítás támogatottsága és 
eredményessége a sarokköve a 3 éves stratégiai terv sikeré-
nek, a MEE célja szerinti tevékenység gazdasági és társadalmi 
elfogadottságának.

A tényleges megvalósításhoz szükség van mindenek előtt a 
tisztségviselők elkötelezett és kitartó munkájára, az aktivizál-
ható tagok mozgósítására, de igényli a bázisvállalatok és más 
villamos vállalkozások érdeklődését, igénytámasztását, főként 
szakmai részvételét, hovatovább felismert érdekeltségét.

Az energetikai látásmód szélesedése napjainkban meg-
kerülhetetlen a gazdaság minden területén, de jól felfogott 
érdek a civil közéletben és a lakossági szemléletben is. Ter-
jesztése egy hasznos, a közjót szolgáló lehetőséget ad a MEE 
számára, de az energetika területén működő vállalkozások és 
aktivitásokat kifejtő más társadalmi szervezetek számára is.

Az Elnökség ülésén kinyilvánításra került, hogy fontossága 
miatt a stratégiai terv régiókban és területi szervezetek veze-
tői előtti elfogadtatásában, népszerűsítésében személyesen 
részt vesz a MEE elnöke, főtitkára és az irodavezető is.

Az ÉDUKO ülésekre rendszeresen meghívást szokott kapni 
egy-egy MEE központi vezető. Ezt a gyakorlatot folytatva, más-
részt a 3 éves stratégiai akcióterv jelentőségét szem előtt tartva 
a március 10-én esedékes ÉDUKO ülésre Dervarics Attila, a MEE 
elnöke és Rubint Dezső TITUKO régióképviselő, a régiók és a 
területi szervezetek tevékenységét közvetlenül megújítani kí-
vánó akciók felelőse kapott meghívást és vett részt.

A tanácskozáson Dervarics Attila a 17 akció általános cél-
ja, fő területei mellett szólt a területi-üzemi szervezetekbe 
tömörült MEE-tagok szakmai ismeretei bővítésének, korsze-
rűsítésének fontosságáról, ebben a bázisvállalatok érdekelt-
ségéről, ennek eléréséhez a MEE-vezetők szerepvállalásának 
fontosságáról.

A nemzetközi ipari automatizálási szakkiállítás 2011. már-
cius 22. és 25. között várta az érdeklődőket Budapesten, a 
SYMA Rendezvényközpont legnagyobb, impozáns kiállítási 
csarnokában. 

„Az idén már érezhető a gazdasági válságból való felfelé íve-
lés” – mondta a kedden megnyílt  kiállítást megelőző sajtótá-
jékoztatón Stefkóné Vermes Judit, a vásárt szervező Congress 

Rubint Dezső ismertette az általa vezetett 2 akció tervét, 
elvárásait, a régiók koordináló, aktivizáló szerepéről, a területi 
szervezetek munkatervben is rögzített szakmai tevékenysé-
géről, a megvalósítás eredményességében meghatározó sze-
repéről.

A jelenlévő elnök és titkár urak elvi egyetértésük mellett 
jelezték nehézségeiket a megvalósításban, a báziscégek 
együttműködésének és támogatásának megszerzésében.

A 2. sz., a „Területi szervezetek működésének javítása helyi 
szinten” tárgyú akció pilot megvalósításában való közremű-
ködést a győri és kapuvári szervezet fogadta el.

A MEE megváltozott körülmények közti eredményes mű-
ködésének feltételeihez, az új kihívásokra adható válaszok-
hoz adott több újszerű gondolatot, javaslatot Belső Tibor za-
laegerszegi titkár, melynek ppt munkaanyagát a MEE elnöke 
és az ÉDUKO szervezetek elnökei, titkárai is megkapták.

egyéb napirendek
Az ülés az ÉDUKO SzMSz előző tanácskozáson megkezdett 
módosításának véglegesítésével és szavazással való hatályba 
léptetésével, valamint további időszerű feladatok (központi 
díjjavaslatok, tagdíjbeszedés és TaR aktualizálása, SZJA 1%, 
vándorgyűlés információi, stb.) megbeszélésével zárult.

A stratégiai program kialakításáról, végrehajtása előrehala-
dásának eseményeiről az érdeklődők az elnökségi ülések em-
lékeztetőiből, az Elektrotechnika híradásaiból és az egyesület 
honlapjáról tájékozódhatnak.

Kérem, hogy minden választott MEE-vezető és az egyesü-
letért tenni akaró elkötelezett tag járuljon hozzá a meghirde-
tett megújulási program sikeréhez.

Horváth József
Elnökség ÉDUKO régióképviselője

MEE Győri Szervezet tagja

Kft. ügyvezető igazgatója. „Szakkiállításunk több mint 25 éves 
múltja során nem csak a szakma ment át a természetes fejlődés 
változásain, hanem a gazdasági és politikai környezet is alapve-
tően átalakult.”

A kiállításon a támogató társkiállítókkal kialakított MEE-
standon állandó volt a nyüzsgés. A „Hobbim az Elektrotech-
nika” című pályázat egyes pályamunkái kerültek bemutatás-
ra a lelkes alkotók által. Nagy érdeklődést váltott ki a MEE-
standon egy ovális pálya, amely fölött egy lebegve futó kis 
mozdonnyal szemléltették a Budapesti Műszaki Egyetem 
tanársegédjei a levitációs energiaátvitelt. A nagy érdeklődés 
miatt állandóan működtetni kellett a demonstrációs modellt. 
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MEE részvétel 
a MagyarRegulán

A MEE szigetstandja

A BME hallgatók levitációs energiaátviteli demonstrációs modellje
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Ez a demonstráció áprilistól szeptemberig Párizsban kerül be-
mutatásra. 

Az érdeklődő látogatók a kiállítás minden napján szakmai 
konferenciákon ismerkedhetnek meg az adott szakterület 
legújabb fejlesztési eredményeivel. 

Nagy sikerrel zárult március 22-én  a MagyarRegula Szakki-
állítás nyitó rendezvénye,  a MEE által rendezett szakmai nap, 
melynek levezető elnöke Dervarics Attila, a MEE elnöke volt.

A MagyarRegula Szakkiállítás keretében a Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesület ez évben már harmadik alkalommal 
rendezte meg a szakmai napot, amely – az érdekes előadá-
soknak és a jó szervezésnek köszönhetően - ez alkalommal 
telt házat vonzott. 

A hét előadást tartal-
mazó program vezérté-
mája az „energiagaz-
dálkodás és környezet-
védelem” volt.
Elsőként Herbert Ferenc 
(SOL Kft.) a „Napelemes 
rendszerek távfelügye-
lete” című előadásában 
a Magyarországon te-
lepített rendszereik te-
lepítési és üzemeltetési 
tapasztalatait osztotta 
meg a hallgatósággal.
C+D Automatika Kft. ré-
széről Németh gábor 

„Műszerek, adatgyűjtés, és hatékonyság figyelés szolár 
rendszerekben” címmel tartott érdekes tájékoztatást a náluk 
folyó műszerfejlesztésről. A jövőbeni napelemes rendszerek 
megbízhatóságát  és hatékonyságát alapozzák meg a mai 
mérések.

„Modern technológiák az energiagazdálkodásban” cím-

mel Haddad Richárd az „Okos hálózatok, okos mérés” jövő-
beni szerepéről beszélt, kiemelve az „okos” energiagazdálko-
dás fontosságát a nemzetgazdaság és az egyén szintjén.

A szünet után dr. Dán András professzor úr, a BME VET 
egyetemi tanára „Háztartási méretű kiserőművek fogyasz-
tói szempontból” című előadásában a kiserőművek üzemel-
tetésében rejlő veszélyekre és ezek kezelésének módjára hív-
ta fel a figyelmet.

Mintegy folytatásként, Pénzes lászló (ELMŰ Hálózati Kft.) 
a „Háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózaton” 
címmel a hálózati engedélyes szemszögéből mutatta be a 
tapasztalatait, a kiserőművek szaporodásával együtt járó há-
lózatüzemeltetési gondokat.

Nagyon érdekes és figyelemfelkeltő volt Rónyai sándor-
nak a Schneider Electric „Motoraudit az energiahatékony-

ságért” programját bemutató előadása. Felhívta a figyelmet 
a modern kisveszteségű motorok és a frekvenciaváltós for-
dulatszám-szabályozók alkalmazásával elérhető akár 50%-os 
energiamegtakarításra.

Oláh Péter előadásában a „Siemens energiahatékonysá-
gi programja” került bemutatásra, a jelenlévők megismer-
hették az intézmények, irodaházak, létesítmények korszerű 
energiagazdálkodási elveit és eszközrendszerét.

Dervarics Attila, a MEE elnöke zárszavában köszönetet 
mondott az előadóknak a színvonalas munkájukért. Hangsú-
lyozta, a szakmai nap keretében elhangzott előadásokból is 
kicsengett, hogy a környezetünk védelme új gondolkodást, 
új energiastratégiát kíván. Nagymértékben függ a kormány 
energiastratégiájától, hogy mi fog történni a következő év-
tizedekben az energiagazdálkodás és környezetvédelem 
területén, ezért sajnálja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
előadójának visszalépését.

Érzékelhető, hogy a gyártók komolyan készülnek az új kihí-
vásokra, de a forráshiány fékezi a gyors előrehaladást. Sokat 
lendítene a világos és kiszámítható állami szabályozás.

„A MEE-nek alapvető célja segíteni a magyar energetika fejlő-
dését. Rendezvényeinkkel - ahogy a maival is - ezt a célt kívánjuk 
a jövőben is szolgálni”- mondta zárszavában Dervarics Attila. 

Az előadások anyagai a MEE honlapján elérhetők.

Szerkesztőség
Fotók: Kiss Árpád,  Szelenszky Anna, Szeli Viktória, Tóth Éva

Herbert Ferenc előadásának egyik 
illusztrációja

A MEE Szakmai Nap  egyik előadása

A házi készítésű menekülő robot bemutatása

Kovács Józsefné tanárnő és pályázó tanítványai a Mechatronikai 
Szakközépiskola és Gimnáziumból



Január 21-22-én tizenegyedik alkalommal nyitotta meg kapu-
it az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás a Papp László 
sportcsarnokban. Közel négyszáz standon szinte valamennyi 
magyar felsőoktatási intézmény megjelent. Az egyetemeken, 
főiskolákon kívül a szakképző iskolák, a nyelviskolák, valamint 
a tan- és irodaszerekkel, könyvkiadással foglalkozó vállalko-
zásokkal is találkozhattunk.

A kiállítás különösen a továbbtanulni szándékozó diákok 
számára könnyítette meg a választást, hogy a február köze-
péig leadandó felvételi jelentkezési lapokat kitöltsék.

A hallgatói önkormányzatok mutatták be saját felsőokta-
tási intézményeiket, tájékoztatták az érdeklődőket a felvételi 
esélyekről, az intézményi szakokról. Idén is nagyszámú (közel 
harminc) külföldi egyetem, főiskola kínált továbbtanulási le-
hetőséget a világ minden tájáról.

A kiállítás ingyenes volt és sokszor a látogatók nagy száma 
miatt korlátozni kellett a belépők számát.

Farkas András, docens

hElyrEiGazítÁS

Az Elektrotechnika 2011/03. számának 37. oldalán az alábbi 
cím alatti cikk helytelen szöveggel jelent meg. A helyes tarta-
lom az alábbiakban olvasható. A hibáért elnézést kérünk!

EDUCatiO ’11 kiállítás

2. Rejtvény helyes megoldása
Üzemi állapotban folyhat-e zérus-sorrendű áram egy földelet-
len csillagpontú 20 kV-os távvezetéken?
C) igen, de csak a földkapacitásokon keresztül

A földeletlen csillagpontú távvezetéken nem folyhat 
zérussorrendű üzemi áram, mert annak a csillagponton át kel-
lene záródnia. A vezetők földkapacitásai viszont olyan csillag-
kapcsolású rendszert alkotnak, amelynek csillagpontja a föld. 
Zérussorrendű kapacitív áram azonban csak azért keletkezik, 
mert a vezetők földkapacitásai általában nem azonosak. Az 
aszimmetriából eredő zérussorrendű kapacitív áram a delta 
kapcsolású transzformátortekercsek szintén aszimmetrikus 
földkapacitásain át záródik. A vezetők induktivitásának aszim-
metriája miatt a földben induktív áram is keletkezhet, de ez is 
csak a földkapacitásokon keresztül záródhat.         

A helyes választ beküldők: 
Zsédely László PROFI-VILL-2006 
Szabó Szilárd (OVIT Zrt.) 

gratulálunk:  Szerkesztőség

3.Rejtvény

Melyik vasútvonalon indult meg Magyarországon először 
a villamos vontatás?

A)  1911-ben Újpest - Rákospalota és Vác, valamint gödöllő  
között

B)  1923-ban Újpest - Rákospalota és Dunakeszi – Alag 
között

C)  1932-ben Budapest – Keleti pályaudvar és Komárom 
között

Beküldési határidő: április 30. 
az elektrotechnika@mee.hu email címre

F e l A D V Á N y O K 
j Á t é K O s  s z A K M A i s M e R e t
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ez nem engedhető meg!
Az utóbbi évek egyik gyorsan szaporodó nyelvi dudvája az igekötős 
igék melléknévi igenevének hibás használata. A címet ma sokan „ez 
nem megengedhető” alakban írnák le vagy mondanák el akár a legna-
gyobb nyivánosság előtt is. Ebben a szerkezetben ugyanúgy, mint sok 
egyéb hibás nyelvi szerkezetben egyes idegen nyelvek hatása kísért. 
Akár az angol „it is not allowed”, akár a német „es ist nicht erlaubt” mon-
datok ugyanazt jelentik, bennük azonban nincs elváló magyar igekötő, 
ezért mondatszerkezetük sem vehető át nyelvünkbe.

Az ELEKTROTECHNIKA 1994. évfolyamában megjelent a magyar nyelvvel 
foglalkozó cikkek és glosszák gyűjteménye.
A sorozat az alábbi bevezetővel kezdődött:
Ilyen című rovat már volt az Elektrotechnikában 1961-ben, de szerzők hiányá-
ban néhány glossza után csendben elsorvadt. A magyar nyelv helyzete sajnos 
ma sem jobb az akkorinál és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület egyik időszerű 
feladata a magyar nyelv ápolása. Ez azért is fontos, mert szakembereink néha 
azért kerülnek hátrányba vitatkozó ellenfeleikkel szemben, mert nem tudják 
magukat világosan és értelmesen kifejezni. Remélem, hogy ez a kezdeményezés 
nem fog ugyanúgy elsorvadni, mint évtizedekkel ezelőtt, hanem a magyar nyelv 
ápolását szívügyüknek tekintő tagtársaink között lesznek olyanok, akik hosszú 
ideig életben tartják. Ebben bízva indítottuk ismét útjára e sorozatot, amelynek 
első írása egy 1992. október 15-én elmondott előadás szövege. 

Tudnunk kell, hogy állító módban lehet valami „megengedhető”, de 
tagadó alakjában az igekötő elválik, tehát helyesen: „nem engedhető 
meg”. Az elváló igekötő hibás használatát különösen az alábbi igéknél 
halljuk vagy olvassuk gyakran:

helytelenül: A probléma nem megoldható. 
helyesen: A probléma nem oldható meg.
helytelenül:A siker nem elérhető. 
helyesen: A siker nem érhető el.
helytelenül:A terv nem megvalósítható. 
helyesen:A terv nem valósítható meg.
helytelenül:Az előírás nem betartható.
helyesen: Az előírás nem tartható be.
helytelenül: A veszteség nem leírható.
helyesen: A veszteség nem írható le.

Ha jobban megfigyeljük, ezekben a mondatokban a melléknévi igenév 
mindig az állítmányhoz tartozik. Jelzőként az igekötő nem válik el az 
igétől, tehát használható a „nem megbízható ember” alak. Ennél sokkal 
jobb a „megbízhatatlan ember” kifejezés. Az ilyen ember azonban “nem 
bízható meg” semmivel. Ebben a mondatban értelmetlen volna a “nem 
megbízható” kifejezés. A nyelv helyes használata tehát egy kis nyelvér-
zéket is kíván, amire egy számítógépet nem lehet tökéletesen megtaní-
tani és az ember is csak anyanyelveként sajátíthatja el igazán.

Dr. Horváth Tibor
professor emeritus

nyelvművelésNyelvmûvelésNyelVMűVelés
nyelvmÛvelés



A Magyar Villamos Művek Zrt. kiemelt felelőssége, hogy az ország biztonságos energiaellátása mellett
– azonosulva az abban foglalt célkitűzésekkel – segítse az Európai Unió, s így Magyarország által az Energia 2020 
dokumentumban megfogalmazott energiapolitikai terv megvalósulását. Hiszen egy megújuló Magyarország nem 
nélkülözheti a megújuló energiákat sem. A magyar soros EU elnökség időszakában az MVM Csoport a lakosság
témával kapcsolatos tájékoztatásának is különös figyelmet szentel – ennek szellemében indította útnak az
Energia2.0 programot.

MAGYAR VILLAMOS MŰVEK ZRT.  1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. www.mvm.hu

Interaktív energia tér
Budapest belvárosában az Erzsébet téren,

a magyar EU elnökség utolsó napjáig

tisztán megújuló energiaforrással
működtetett laptop töltési lehetőség

mobiltelefont töltő
kerékpárok

napenergiával megvilágított
pihenőpadok

különleges napelemes
játékok
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