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Tisztelt Egyesületi Tagok!
Kedves Kolléganők 
és Kollégák!

Elnöki köszöntő

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület leköszönő 
elnökeként valamennyi tisztségviselő nevében 
szeretném megköszönni megtisztelő bizalmu-
kat, hogy a nagy múltú Magyar Elektrotechnikai 
Egyesületért és annak tagságáért tevékenyked-
hettünk. Ez a ránk ruházott bizalom azért is nagy 

megtiszteltetés, mert egyesületünk a legnagyobb létszámú és legrégeb-
ben alapított civil szakmai szervezet az elektrotechnika területén.  A több 
mint száz éves múlt -  ezalatt kialakított szakmai és etikai értékek tovább-
vitele - nagy felelősséget is rak a mindenkori vezetők vállára. A felelősség 
súlya néha túlzott óvatosságot válthat ki, pedig egy-egy helyzet megol-
dása időnként bátor döntést kíván. Szerencsére az egyesület múltjából 
bőségesen lehet bátorságot meríteni. A MEE 113 éves működése alatt oly-
kor a nehézségek ellenére is fenn tudott maradni, folyamatosan szolgálta 
a honi elektrotechnika fejlődését, segítette tagsága szakmai ismereteinek 
bővítését. A szélsőséges helyzetekben is mindig képes volt a környezeté-
hez alkalmazkodni, időről időre megújulni.

A kilencvenes években lezajlott politikai és gazdasági rendszerváltás 
új helyzetet teremtett a civilszervezetek számára. Az évtized első felében 
egyesületünk tevékeny szereplője volt az energiaipar átalakításának, a 
döntéshozók segítése és a különböző érintettek felkészítése érdekében 
konferenciákat és vitafórumokat szervezett az elindult folyamatokról, a 
tervezett lépésekről. Élénk, pezsgő szakmai élet folyt, és ebben az időszak-
ban érte el a tagok száma a maximumot, 6544 főt.

Az évtized második felében a végbement privatizáció újabb gyökeres 
változást hozott az egyesület életében, amely következtében negatív 
tendenciák indultak el. A legnagyobb aggodalomra az adott okot, hogy 
a jogi tagok távolodni kezdtek, és az egyéni tagok száma – különösen a 
fiatalok körében – fogyásnak indult.

Az egyesület ezekkel a problémákkal küzdött a 2006 novemberében 
rendezett tisztújító küldöttgyűlés idején is, és ezekre a problémákra kellett 

Az Elektrotechnika folyóiraton keresztül is szeret-
ném kifejezni köszönetemet, hogy a 89. Tisztújító 
Küldöttközgyűlésen a küldöttek bizalmat szavaz-
tak és a MEE elnökévé választottak. 
Ahogy a MEE honlapján közzétett Elnöki Program-
ban is összefoglaltam, az új Egyesületi Elnökség 
egy stabil működési folyamatokkal és gazdasági 
háttérrel bíró egyesületet vesz át a leköszönő 
elnökségtől, amely megőrzéséhez és fejlesztéséhez 
5 fő fókuszterületet jelöltem meg a programban: 

– A tagság aktivitásának növelése, az aktív egyesületi tagok számának 
növelése.

– A MEE véleményformáló szerepének erősítése.
– Az Egyesületi Elnökség, a szakosztályok, a társaságok és a területi szer-

vezetek, régiók együttműködésének intenzívebbé tétele.
– A tagság korfájának stabilizálása.
– A nehezebb gazdasági környezetben is megőrizni az egyesület műkö-

désének pénzügyi stabilitását.
A megjelölt fókuszterületi célokhoz a konkrét stratégiát az Egyesületi 

Elnökség a következő hónapokban fogja kidolgozni. Ezen új stratégiai irá-

megoldást találnia az akkor megválasztott vezetőségnek. Középtávú 
feladattervet készítettünk azokról a tennivalókról, amelyek a megválto-
zott körülmények között a MEE alkalmazkodóképességét segítik elő és 
amiket alkalmasnak ítéltünk a negatív tendenciák megállítására. Az elő-
dök példáján felbátorodva, Megújulási Programnak neveztük el a tervet.

Most, amikor átadjuk az utódainknak - az új tisztségviselőknek - az 
egyesület vezetését, arról számolhatunk be, hogy a mögöttünk hagyott 
két választási ciklus hat és fél évének kitűzött céljait többségében telje-
sítettük:
– bővült és stabilizálódott a jogi tagok köre,
– erősödött az egyesület anyagi helyzete,
– tervszerűbbé és szabályozottabbá vált a működés,
– rendezvényeink vonzóak és sikeresek,
– lapunk és honlapunk megújult, 
– saját tulajdonú székházzal rendelkezünk,
– elindultak a jövő szempontjából fontos folyamatok.

A második ciklusban, 2010-2012 között, elsősorban a helyi és az üzemi 
szervezetek munkájának köszönhetően a tagdíjat fizető egyéni tagok 
számát is - kicsivel 4300 felett – sikerült stabilizálni. Sajnos akadnak olyan 
területek is, ahol nem értünk el átütő eredményt, nem voltunk talán elég 
elszántak. 

A fiatalok jelenléte az egyesületi munka minőségének és - ezen keresztül 
az egyesület életképességének - a fokmérője. Ezért fontos a fiatalokat meg-
nyerni, lehetőséget adni számukra és rájuk bízni felelősségteljes feladato-
kat! Meggyőződésem, e tekintetben helyes úton indultunk el. Jó például 
szolgálnak az iroda munkatársai, a 20-as és 30-as éveikben járó tehetséges 
és szorgalmas fiatalok. Az egyesület fiatalok iránti nyitottságát jelzi a meg-
fiatalodott elnökség. A generációs távolság lecsökkent, az új vezetésnek jó 
esélye van utat találni a pályakezdőkhöz és a karrierjük elején tartó szak-
emberekhez, és általában előre vinni szervezetünk fejlődését, ha úgy tetszik, 
folytonos megújulását, amihez erőt, egészséget és sok sikert kívánok!

Kedves Kolléganők és Kollégák! Köszönöm a támogatásukat és az együtt-
működésüket!

Tisztelettel és barátsággal:
Dervarics Attila

nyok változásokat, módosításokat is fognak jelenteni az egyesület műkö-
désében, amelyek bevezetésénél és alkalmazásánál az „Evolution rather 
than Revolution” számomra fontos alapelv lesz .

Hiszek benne, hogy a MEE független szakmai szervezetként képes lesz 
katalizátorként segíteni tagjainak szakmai fejlődését és ezzel az aktív 
tagok munkaerő-piaci értékének növelését, valamint az energetikai kér-
désekben komplex megoldási javaslatok kidolgozásával segíteni tudjuk 
majd a döntéshozókat a változásokra való hatékony felkészülésben és 
reagálásban.

A LX. MEE Vándorgyűlés és ennek előkészítése kiváló lehetőséget bizto-
sít arra, hogy a jelenleg ismert szakmai trendeket, irányokat strukturáltan 
feldolgozzuk és a tagságot reprezentáló résztvevőkkel együtt meghatá-
rozzuk a legfontosabb középtávú teendőinket. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökeként keresni fogom a sze-
mélyes egyeztetések lehetőségét a tagság minél szélesebb körével, hogy a 
megfogalmazott igényeket, javaslatokat figyelembe tudjuk venni szerve-
zetünk működésében.

Megköszönve a bizalmat, tisztelettel:
Béres József

A PSS működése és méretezése
2. rész

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület kiemelt támogatói:
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A mai villamosenergia-rendszerekben már igen kis vál-
tozások is önmagukat felerősítő lengési folyamatokat 
eredményezhetnek, melyek végül teljes hálózatrészek 
kieséséhez, s az együttműködő rendszer részeire hul-
lásához vezethetnek. A PSS (Power System Stabilizer) 
egy igen kézenfekvő és hatékony eszköze e problémák 
megoldásának. A cikk a PSS működésének és méretezé-
sének elveit mutatja be, a Paksi Atomerőmű Zrt. G4-es 
gépének példáján keresztül.

Nowadays even very small changes in the electrical 
network can cause gradually increasing oscillations, 
which lead to the loss of full subsystems finally causing 
the break up of the whole cooperating system. The Power 
System Stabilizer referred to as PSS offers an obvious and 
efficient solution to this problem. This article presents the 
principles of PSS operation and tuning taking an example 
machine G4 from the Paks Nuclear Power Station.

5

1.9 A RAmp-TRAcking szűRő                                                      

Az 1.7 szakasz egyik kulcsfontosságú megállapítása, hogy 
a torziós zajoknak a mechanikai teljesítmény integráljából 
való eltávolítása a legegyszerűbb aluláteresztő szűrővel is 
megoldható. Joggal merül fel tehát a kérdés, vajon mi lehet 
az oka annak, hogy a PSS2A és a PSS2B típusú lengéscsilla-
pítóknál ennél jóval bonyolultabb szűrők is előfordulnak. A 
válasz a rendelkezőjel előállításában keresendő. Konvencio-
nális aluláteresztő szűrőt alkalmazva a mechanikai teljesít-
mény szabályozásakor (vagy hirtelen megváltozásakor)  a 
PSS hibás parancsot küld a gerjesztésszabályozónak. Ennek 
belátásához elég, ha a 7. ábrán bejelölt jelátviteli utakra meg-
vizsgáljuk, mi történik akkor, ha a mechanikai teljesítmény 
ugrásszerűen megváltozik.

A generátor hálózati szinkronüzemében a mechanikai tel-
jesítmény hirtelen megváltozását  elhanyagolható késlelte-
téssel követi az elektromos teljesítmény is,  a rotor szögsebes-
sége mindeközben jó közelítéssel állandó marad. Mindebből 
adódóan a konvencionális szűrő bemenetén megjelenik egy 
lineárisan növekvő jel. Helyes működés esetén ezzel meg-
egyező nagyságú jelnek kellene megjelennie a szűrő kimene-
tén is, de nem ez történik.
A „Ramp-Tracking” (RT) szűrőt az imént vázolt problémák 
kiküszöbölésére fejlesztették ki. Kettős funkciót lát el. Ki-
szűri a torziós zajokat, mert megőrzi a konvencionális szűrő 
aluláteresztő tulajdonságát, s emellett még képes az egyen-
áramú vizsgálójeleket is kis hibával követni.
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A PSS működése és méretezése 
    
A mai villamosenergia-rendszerekben már igen kis 
változások is önmagukat felerősítő lengési 
folyamatokat eredményezhetnek, melyek végül teljes 
hálózatrészek kieséséhez, s az együttműködő rendszer 
részeire hullásához vezethetnek. A PSS (Power System 
Stabilizer) egy igen kézenfekvő és hatékony eszköze e 
problémák megoldásának. A cikk a PSS működésének 
és méretezésének elveit mutatja be, a Paksi 
Atomerőmű Zrt. G4-es gépének példáján keresztül. 
 
Nowadays even very small changes in the electrical 
network can cause gradually increasing oscillations, 
which lead to the loss of full subsystems finally causing the 
break up of the whole cooperating system. The Power 
System Stabilizer referred to as PSS offers an obvious and 
efficient solution to this problem. This article presents the 
principles of PSS operation and tuning taking an example 
machine G4 from the Paks Nuclear Power Station.  

                                                         2. rész 
1.9 A Ramp-Tracking szűrő 
 
Az 1.7 szakasz egyik kulcsfontosságú megállapítása, 
hogy a torziós zajoknak a mechanikai teljesítmény 
integráljából való eltávolítása a legegyszerűbb 
aluláteresztő szűrővel is megoldható. Joggal merül fel 
tehát a kérdés, vajon mi lehet az oka annak, hogy a 
PSS2A és a PSS2B típusú lengéscsillapítóknál ennél 
jóval bonyolultabb szűrők is előfordulnak. A válasz a 
rendelkezőjel előállításában keresendő. Konvencionális 
aluláteresztő szűrőt alkalmazva a mechanikai 
teljesítmény szabályozásakor (vagy hirtelen 
megváltozásakor)  a PSS hibás parancsot küld a 
gerjesztésszabályozónak. Ennek belátásához elég, ha a 
7. ábrán bejelölt jelátviteli utakra megvizsgáljuk, mi 
történik akkor, ha a mechanikai teljesítmény 
ugrásszerűen megváltozik. 
 
A generátor hálózati szinkronüzemében a mechanikai 
teljesítmény hirtelen megváltozását  elhanyagolható 
késleltetéssel követi az elektromos teljesítmény is,  a 
rotor szögsebessége mindeközben jó közelítéssel 
állandó marad. Mindebből adódóan a konvencionális 
szűrő bemenetén megjelenik egy lineárisan növekvő 
jel. Helyes működés esetén ezzel megegyező nagyságú 
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A PSS működése és méretezése 
    
A mai villamosenergia-rendszerekben már igen kis 
változások is önmagukat felerősítő lengési 
folyamatokat eredményezhetnek, melyek végül teljes 
hálózatrészek kieséséhez, s az együttműködő rendszer 
részeire hullásához vezethetnek. A PSS (Power System 
Stabilizer) egy igen kézenfekvő és hatékony eszköze e 
problémák megoldásának. A cikk a PSS működésének 
és méretezésének elveit mutatja be, a Paksi 
Atomerőmű Zrt. G4-es gépének példáján keresztül. 
 
Nowadays even very small changes in the electrical 
network can cause gradually increasing oscillations, 
which lead to the loss of full subsystems finally causing the 
break up of the whole cooperating system. The Power 
System Stabilizer referred to as PSS offers an obvious and 
efficient solution to this problem. This article presents the 
principles of PSS operation and tuning taking an example 
machine G4 from the Paks Nuclear Power Station.  
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Konvencionális szűrő esetén 𝑓𝑎 =(1/2𝜋𝑇9) , 𝑓𝑚 pedig 
(m√𝐴 /𝑀2𝜋𝑇9) . A szűrőparamétereket úgy kell megválasztani, 
hogy 𝑓𝑚  legyen kisebb, mint a legkisebb torziós frekvencia 
(𝑓𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛) , 𝑓𝑎 pedig legyen nagyobb, mint (𝑓𝑀𝑒𝑐ℎ) , a mecha-
nikai teljesítmény integráljának legmagasabb frekvencia-
összetevője.
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 Az 𝑓𝑀𝑒𝑐ℎ meghatározásakor abból indulhatunk ki, hogy az 
integrálás egyfajta szűrésnek tekinthető, s az integrált jelből 
minden olyan frekvenciaösszetevőt elhanyagolhatunk, mely-
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(25) összefüggésekkel adható meg.
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szűrő bemenetén megjelenik egy lineárisan növekvő 
jel. Helyes működés esetén ezzel megegyező nagyságú 
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A „Ramp-Tracking” (RT) szűrőt az imént vázolt 
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퐺(푠) =
(1 + 푠푇 )

(1 + 푠푇 )  
(20) 

 
Az RT-szűrő N számú, a (20) összefüggéssel jellemzett 
átviteli tag kaszkád kapcsolásával állítható elő. A 
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A konvencionális és a „Ramp-Tracking” szűrő Bode-diagramja 

 
9. ábra 

 
A 9. ábrán piros színnel az RT-szűrő, zölddel pedig a 
konvencionális szűrő Bode-diagramja van megadva. A 
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a (22) frekvenciákat pedig kiszűri. 푓  és 푓  között egy 
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푓 ≤ 푓 =

1

2휋푇 ∙ 푇
푇

 
(21) 

푓 ≥ 푓 =
1

2휋푇 ∙ 퐴 ∙ 푇
푇

 
(22) 

Konvencionális szűrő esetén 푓 = (1 2휋푇⁄ ), 푓  pedig 
√퐴 2휋푇 . A szűrőparamétereket úgy kell 

megválasztani, hogy 푓  legyen kisebb, mint a legkisebb 
torziós frekvencia (푓 ), 푓  pedig legyen nagyobb, 
mint (푓 ), a mechanikai teljesítmény integráljának 
legmagasabb frekvencia-összetevője. 
 

푓 =
퐴
4휋퐻

 
(23) 

 
Az 푓  meghatározásakor abból indulhatunk ki, hogy 
az integrálás egyfajta szűrésnek tekinthető, s az 
integrált jelből minden olyan frekvenciaösszetevőt 
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lim
→∞
푌 (푡) = lim

→
푋(푠) ∙

−푠 ∙ 푀푇 − 푠 ∙ ∑ 푀
푘 푇 푠

( )

(1 + 푠푇 )  
(24) 

lim
→∞
푌 (푡) = lim

→
푋(푠) ∙

푠 ∙ (푇 −푀푇 )− 푠 ∙ ∑ 푀
푘 푇 푠

( )

(1 + 푠푇 )  
(25) 

 
(25) jobb oldalát alaposan szemügyre véve nyilvánvaló, 
hogy a RT- szűrő követési hibája akkor lesz a legkisebb, 
ha 푇 = 푀푇 .  
 
 
 
 
 
 
 

             (24)

 
         (25)

(25) jobb oldalát alaposan szemügyre véve nyilvánvaló, 
hogy a RT- szűrő követési hibája akkor lesz a legkisebb, ha 
𝑇8=𝑀𝑇9.

A 3. táblázatban néhány esetre végigszámolva a követési 
hiba végértéke látható. Szembetűnő, hogy az RT-szűrő hibája 
még lineáris jelváltozás esetén is nulla, a négyzetes jelválto-
zást pedig véges hibával követi. A (20) átviteli függvénnyel 
rendelkező szűrőkből többet egymás után kapcsolva még 
ennél is jobb eredmények érhetők el. Már 𝑁=2 esetén a 
négyzetes jelváltozás követése hibamentessé tehető. Jelen 
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szakaszt az RT-szűrőre kapott összefüggések rendszerezésé-
vel és újbóli felírásával zárjuk. A szűrőparamétereket könnyű-
szerrel kiszámolhatjuk, ha a (26)–(29) összefüggéseket sorban 
egymás után alkalmazzuk.
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푋(푠) Konvencionális Ramp-Tracking 

   

1 푠⁄  −푀 ∙ 푇   

2 푠⁄  −∞ −2 ∙ 푀2 ∙ 푇  

3. táblázat 
 

A 3. táblázatban néhány esetre végigszámolva a 
követési hiba végértéke látható. Szembetűnő, hogy az 
RT-szűrő hibája még lineáris jelváltozás esetén is nulla, 
a négyzetes jelváltozást pedig véges hibával követi. A 
(20) átviteli függvénnyel rendelkező szűrőkből többet 
egymás után kapcsolva még ennél is jobb eredmények 
érhetők el. Már 푁 = 2 esetén a négyzetes jelváltozás 
követése hibamentessé tehető. Jelen szakaszt az RT-
szűrőre kapott összefüggések rendszerezésével és 
újbóli felírásával zárjuk. A szűrőparamétereket 
könnyűszerrel kiszámolhatjuk, ha a (26)–(29) 
összefüggéseket sorban egymás után alkalmazzuk. 

푓 =
퐴
4휋퐻

 
(26) 

푀 ≥
푙표푔(퐴)

푙표푔(푓 )− 푙표푔(푓 ) + 1 
(27) 

√퐴푀
2휋푓

≤ 푇 ≤
√푀

2휋푓
 

(28) 

푇 = 푀푇  (29) 
 
 

 
 

1.10 GEP(s) fázistolásának 
meghatározása 
 
A fáziskompenzáláshoz szükség van a 퐺퐸푃(푠) 
fázismenetére. Egy gép nagy hálózatmodell esetén ez a 
függvény a hálózat paramétereiből analitikusan 
számolható, sokgépes villamos hálózatnál azonban 
nem, így kénytelenek vagyunk azt méréssel 
meghatározni. 
 

 
A fázismenet mérési hibája az elektromos teljesítmény alkalmazásakor 

10. ábra 

A  (2) összefüggés szerint:   

퐺퐸푃(푠) =
퐾
퐾
∙
휕퐸
휕퐸

 

 

 

A 퐺퐸푃(푠) tehát egy kétváltozós függvény parciális 
deriváltja, melynek függő változója ∆퐸 , állandó 
értéken tartott változója pedig ∆휔 . A  fázismenetének 

méréssel történő meghatározása azért nehéz, mert a 
∆휔 = 0 peremfeltétel a gyakorlatban nem 
kivitelezhető. Ha a feszültségszabályozó alapjelét 
változtatjuk, attól változik ∆휔  is, s mivel ∆푇  és ∆푇  
külön-külön nem mérhetők, ∆푇  illetve az annak 
megfelelő ∆푃  a 퐺퐸푃(푠) mérésére nem lesznek 
használhatók. Ezt láthatjuk a 10. ábrán, a hibát okozó 
jelátviteli tagot piros színnel kiemelve. 
 
A 퐺퐸푃(푠) fázismenetének mérése azon a felismerésen 
alapszik, hogy a kapocsfeszültség sokkal kevésbé 
érzékeny a rotor szögsebességének megváltozására 
(퐾 ≪ 퐾 ), mint az elektromos teljesítmény.  A 11. 
ábrán azt láthatjuk, hogy mekkora lesz a hiba, ha 
퐺퐸푃(푠) fázismenetét nem az elektromos teljesítmény, 
hanem a kapocsfeszültség fázistolásával közelítjük. A 
퐾 (푠) átviteli függvénynek 퐾  domináns tagja, így ha a 
퐾  tényező nem túl nagy, akkor joggal remélhető, hogy 
a kapocsfeszültség mérésével 퐺퐸푃(푠) fázismenete 
sokkal pontosabban meghatározható. 

 
 
 

A fázismenet mérési hibája a kapocsfeszültség alkalmazásakor 
11. ábra 

Az ellenőrző számításokat az „egy gép nagy hálózat” 
modellen több hálózati üzemállapotra is elvégezték, s 
ezek igazolták az előzetes várakozásokat. A 12. ábrán e 
számítások végeredményét láthatjuk. 

 
 

12. ábra 
 

Ahogy azt előre megjósoltuk, az elektromos 
teljesítmény feszültségalapjel-változtatásra felírható 
átviteli függvénye és 퐺퐸푃(푠) nagyon eltérőek, ami a 
fázismenetben is megmutatkozik. Ezzel szemben a 
kapocsfeszültség és 퐺퐸푃(푠) feszültségalapjel- 
változtatásra adott válasza igen jó egyezést mutat. A 
legkisebb hiba erős hálózati összeköttetés esetén van. 
A gép sajátfrekvenciája felett, függetlenül a hálózat 
állapotától 퐺퐸푃(푠) és a kapocsfeszültség fázismenete 
közti különbség elhanyagolhatóan kicsiny. A PSS 
méretezése szempontjából nem mellékes, hogy a gép 
sajátfrekvenciája (푓 ) körül egy nagyon keskeny 
sávban a kapocsfeszültség fázismenete betörik. Ezen 
úgy lehet segíteni, hogy a gép sajátfrekvenciájához 
tartozó fázistolást nem közvetlenül a görbéről olvassuk 
le, hanem egy jobb és egy bal oldali mérésből 
interpoláljuk. 

 
 
1.11 Fáziskompenzálás a gyakorlatban 
 
A valóságban előforduló lengéscsillapítók nem 
ideálisak, mivel az ideális jelátviteli tulajdonságokkal 
rendelkező PSS realizálása és alkalmazása számos 
akadályba ütközik: 
 

 Az ideális lengéscsillapító átviteli függvénye 
퐺퐸푃(푠) reciprokával arányos, ami a teljes 
frekvenciatartományban nem realizálható. 
 

 A valóságos jelek zajokat is tartalmaznak, 
ezért a végtelenhez tartó vagy túlzott 
kiemeléseket tartalmazó amplitúdó menet a 
gyakorlati alkalmazásokban nem engedhető 
meg. 
 

             (26)

         (27)

         (28)

         (29)
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méréssel meghatározni. 
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A valóságban előforduló lengéscsillapítók nem 
ideálisak, mivel az ideális jelátviteli tulajdonságokkal 
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 Az ideális lengéscsillapító átviteli függvénye 
퐺퐸푃(푠) reciprokával arányos, ami a teljes 
frekvenciatartományban nem realizálható. 
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ezért a végtelenhez tartó vagy túlzott 
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gyakorlati alkalmazásokban nem engedhető 
meg. 
 

A 𝐺𝐸𝑃(𝑠) tehát egy kétváltozós függvény parciális deri-
váltja, melynek függő változója Δ𝐸𝑟𝑒𝑓, állandó értéken tar-
tott változója pedig Δ𝜔𝑟. A fázismenetének méréssel történő 
meghatározása azért nehéz, mert a Δ𝜔𝑟=0 peremfeltétel a 
gyakorlatban nem kivitelezhető. Ha a feszültségszabályozó 
alapjelét változtatjuk, attól változik Δ𝜔𝑟 is, s mivel Δ𝑇𝑒𝑜 és 
Δ𝑇𝑃𝑆𝑆 külön-külön nem mérhetők, Δ𝑇𝑒 illetve az annak meg-
felelő Δ𝑃𝑒 a 𝐺𝐸𝑃(𝑠) mérésére nem lesznek használhatók. Ezt 
láthatjuk a 10. ábrán, a hibát okozó jelátviteli tagot piros szín-
nel kiemelve. 

A 𝐺𝐸𝑃(𝑠) fázismenetének mérése azon a felismerésen 
alapszik, hogy a kapocsfeszültség sokkal kevésbé érzékeny a 

rotor szögsebességének megváltozására (𝐾5≪𝐾1) , mint az 
elektromos teljesítmény. A 11. ábrán azt láthatjuk, hogy mek-
kora lesz a hiba, ha 𝐺𝐸𝑃(𝑠) fázismenetét nem az elektromos 
teljesítmény, hanem a kapocsfeszültség fázistolásával közelít-
jük. A 𝐾1𝑒(𝑠) átviteli függvénynek 𝐾1 domináns tagja, így ha 
a 𝐾5 tényező nem túl nagy, akkor joggal remélhető, hogy a 
kapocsfeszültség mérésével 𝐺𝐸𝑃(𝑠) fázismenete sokkal pon-
tosabban meghatározható. 

Az ellenőrző számításokat az „egy gép nagy hálózat” mo-
dellen több hálózati üzemállapotra is elvégezték, s ezek iga-
zolták az előzetes várakozásokat. A 12. ábrán e számítások 
végeredményét láthatjuk. 

Ahogy azt előre megjósoltuk, az elektromos teljesítmény 
feszültségalapjel-változtatásra felírható átviteli függvénye 
és 𝐺𝐸𝑃(𝑠) nagyon eltérőek, ami a fázismenetben is meg-
mutatkozik. Ezzel szemben a kapocsfeszültség és 𝐺𝐸𝑃(𝑠) 
feszültségalapjel- változtatásra adott válasza igen jó egye-
zést mutat. A legkisebb hiba erős hálózati összeköttetés 
esetén van. A gép sajátfrekvenciája felett, függetlenül a há-
lózat állapotától 𝐺𝐸𝑃(𝑠) és a kapocsfeszültség fázismenete 
közti különbség elhanyagolhatóan kicsiny. A PSS méretezése 
szempontjából nem mellékes, hogy a gép sajátfrekvenciája 
(𝑓𝐿𝑜𝑐𝑎 𝑙)  körül egy nagyon keskeny sávban a kapocsfeszült-
ség fázismenete betörik. Ezen úgy lehet segíteni, hogy a gép 
sajátfrekvenciájához tartozó fázistolást nem közvetlenül a 
görbéről olvassuk le, hanem egy jobb és egy bal oldali 
mérésből interpoláljuk. 

10. ábra  

A fázismenet mérési hibája az elektromos teljesítmény alkalmazásakor

11. ábra  

A fázismenet mérési hibája a kapocsfeszültség alkalmazásakor

12. ábra  
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푋(푠) Konvencionális Ramp-Tracking 

   

1 푠⁄  −푀 ∙ 푇   

2 푠⁄  −∞ −2 ∙ 푀2 ∙ 푇  

3. táblázat 
 

A 3. táblázatban néhány esetre végigszámolva a 
követési hiba végértéke látható. Szembetűnő, hogy az 
RT-szűrő hibája még lineáris jelváltozás esetén is nulla, 
a négyzetes jelváltozást pedig véges hibával követi. A 
(20) átviteli függvénnyel rendelkező szűrőkből többet 
egymás után kapcsolva még ennél is jobb eredmények 
érhetők el. Már 푁 = 2 esetén a négyzetes jelváltozás 
követése hibamentessé tehető. Jelen szakaszt az RT-
szűrőre kapott összefüggések rendszerezésével és 
újbóli felírásával zárjuk. A szűrőparamétereket 
könnyűszerrel kiszámolhatjuk, ha a (26)–(29) 
összefüggéseket sorban egymás után alkalmazzuk. 

푓 =
퐴
4휋퐻

 
(26) 

푀 ≥
푙표푔(퐴)

푙표푔(푓 )− 푙표푔(푓 ) + 1 
(27) 

√퐴푀
2휋푓

≤ 푇 ≤
√푀

2휋푓
 

(28) 

푇 = 푀푇  (29) 
 
 

 
 

1.10 GEP(s) fázistolásának 
meghatározása 
 
A fáziskompenzáláshoz szükség van a 퐺퐸푃(푠) 
fázismenetére. Egy gép nagy hálózatmodell esetén ez a 
függvény a hálózat paramétereiből analitikusan 
számolható, sokgépes villamos hálózatnál azonban 
nem, így kénytelenek vagyunk azt méréssel 
meghatározni. 
 

 
A fázismenet mérési hibája az elektromos teljesítmény alkalmazásakor 

10. ábra 

A  (2) összefüggés szerint:   

퐺퐸푃(푠) =
퐾
퐾
∙
휕퐸
휕퐸

 

 

 

A 퐺퐸푃(푠) tehát egy kétváltozós függvény parciális 
deriváltja, melynek függő változója ∆퐸 , állandó 
értéken tartott változója pedig ∆휔 . A  fázismenetének 

méréssel történő meghatározása azért nehéz, mert a 
∆휔 = 0 peremfeltétel a gyakorlatban nem 
kivitelezhető. Ha a feszültségszabályozó alapjelét 
változtatjuk, attól változik ∆휔  is, s mivel ∆푇  és ∆푇  
külön-külön nem mérhetők, ∆푇  illetve az annak 
megfelelő ∆푃  a 퐺퐸푃(푠) mérésére nem lesznek 
használhatók. Ezt láthatjuk a 10. ábrán, a hibát okozó 
jelátviteli tagot piros színnel kiemelve. 
 
A 퐺퐸푃(푠) fázismenetének mérése azon a felismerésen 
alapszik, hogy a kapocsfeszültség sokkal kevésbé 
érzékeny a rotor szögsebességének megváltozására 
(퐾 ≪ 퐾 ), mint az elektromos teljesítmény.  A 11. 
ábrán azt láthatjuk, hogy mekkora lesz a hiba, ha 
퐺퐸푃(푠) fázismenetét nem az elektromos teljesítmény, 
hanem a kapocsfeszültség fázistolásával közelítjük. A 
퐾 (푠) átviteli függvénynek 퐾  domináns tagja, így ha a 
퐾  tényező nem túl nagy, akkor joggal remélhető, hogy 
a kapocsfeszültség mérésével 퐺퐸푃(푠) fázismenete 
sokkal pontosabban meghatározható. 

 
 
 

A fázismenet mérési hibája a kapocsfeszültség alkalmazásakor 
11. ábra 

Az ellenőrző számításokat az „egy gép nagy hálózat” 
modellen több hálózati üzemállapotra is elvégezték, s 
ezek igazolták az előzetes várakozásokat. A 12. ábrán e 
számítások végeredményét láthatjuk. 

 
 

12. ábra 
 

Ahogy azt előre megjósoltuk, az elektromos 
teljesítmény feszültségalapjel-változtatásra felírható 
átviteli függvénye és 퐺퐸푃(푠) nagyon eltérőek, ami a 
fázismenetben is megmutatkozik. Ezzel szemben a 
kapocsfeszültség és 퐺퐸푃(푠) feszültségalapjel- 
változtatásra adott válasza igen jó egyezést mutat. A 
legkisebb hiba erős hálózati összeköttetés esetén van. 
A gép sajátfrekvenciája felett, függetlenül a hálózat 
állapotától 퐺퐸푃(푠) és a kapocsfeszültség fázismenete 
közti különbség elhanyagolhatóan kicsiny. A PSS 
méretezése szempontjából nem mellékes, hogy a gép 
sajátfrekvenciája (푓 ) körül egy nagyon keskeny 
sávban a kapocsfeszültség fázismenete betörik. Ezen 
úgy lehet segíteni, hogy a gép sajátfrekvenciájához 
tartozó fázistolást nem közvetlenül a görbéről olvassuk 
le, hanem egy jobb és egy bal oldali mérésből 
interpoláljuk. 

 
 
1.11 Fáziskompenzálás a gyakorlatban 
 
A valóságban előforduló lengéscsillapítók nem 
ideálisak, mivel az ideális jelátviteli tulajdonságokkal 
rendelkező PSS realizálása és alkalmazása számos 
akadályba ütközik: 
 

 Az ideális lengéscsillapító átviteli függvénye 
퐺퐸푃(푠) reciprokával arányos, ami a teljes 
frekvenciatartományban nem realizálható. 
 

 A valóságos jelek zajokat is tartalmaznak, 
ezért a végtelenhez tartó vagy túlzott 
kiemeléseket tartalmazó amplitúdó menet a 
gyakorlati alkalmazásokban nem engedhető 
meg. 
 

3. táblázat
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1.11 fáziskompEnzálás A gyAkoRlATbAn           

A valóságban előforduló lengéscsillapítók nem ideálisak, 
mivel az ideális jelátviteli tulajdonságokkal rendelkező PSS 
realizálása és alkalmazása számos akadályba ütközik: 
•	 Az	 ideális	 lengéscsillapító	 átviteli	 függvénye	 𝐺𝐸𝑃(𝑠) 

reciprokával arányos, ami a teljes frekvenciatartományban 
nem realizálható. 

•		 A	valóságos	jelek	zajokat	is	tartalmaznak,	ezért	a	végtelen-
hez tartó vagy túlzott kiemeléseket tartalmazó amplitúdó 
menet a gyakorlati alkalmazásokban nem engedhető meg.

•		 A	 lengéscsillapító	 átviteli	 függvénye	 csak	 olyan	 szabá-
lyozástechnikai tagokból állítható össze, amit a gyártó az 
adott PSS típusnál alkalmaz. 
Mindezen nehézségek ellenére a lengéscsillapítók fázis-

kompenzálása nem egy megoldhatatlan feladat. Épp ellen-
kezőleg, különböző szempontrendszerek alapján a PSS para-
métereinek beállítására számtalan megoldást dolgoztak ki, s 
ezek a gyakorlatban mind működnek. E változatosság végső 
soron annak köszönhető, hogy a PSS valós átviteli függvényé-
nek az ideális átviteli függvényt csak a 0.1-2 Hz tartományban 
kell közelítenie, s ott sincs szükség pontos egyezésre. Mint ko-
rábban a 2.ábrán láttuk, a lengéscsillapító hatás akkor is lét-
rejön, ha a Δ𝜔𝑟 és Δ𝑇𝑃𝑆𝑆 által bezárt 𝜑 szög nem nulla. A len-
géscsillapító valós átviteli függvényére tehát csak egyetlen 
lényeges megkötés van, a 0.1-2 Hz-ig terjedő frekvenciatar-
tományban a 𝑃(𝑠) =𝐺𝐸𝑃(𝑠) ∙𝑃𝑆𝑆𝜔

𝑟𝑒𝑎 𝑙(𝑠) átviteli függvénnyel 
jellemezhető visszacsatoló ág fázistolásának 0° és (−90°)  
között kell lennie. 

A ma előforduló lengéscsillapítókban a fáziskompenzá-
lás céljaira egy vagy több fokozatból álló „Lead-lag” tagokat 
használnak:
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 A lengéscsillapító átviteli függvénye csak 
olyan szabályozástechnikai tagokból állítható 
össze, amit a gyártó az adott PSS típusnál 
alkalmaz.  
 

Mindezen nehézségek ellenére a lengéscsillapítók 
fáziskompenzálása nem egy megoldhatatlan feladat. 
Épp ellenkezőleg, különböző szempontrendszerek 
alapján a PSS paramétereinek beállítására számtalan 
megoldást dolgoztak ki, s ezek a gyakorlatban mind 
működnek. E változatosság végső soron annak 
köszönhető, hogy a PSS valós átviteli függvényének az 
ideális átviteli függvényt csak a 0.1-2 Hz tartományban 
kell közelítenie, s ott sincs szükség pontos egyezésre. 
Mint korábban a 2.ábrán láttuk, a lengéscsillapító hatás 
akkor is létrejön, ha a ∆휔  és ∆푇  által bezárt 휑 szög 
nem nulla.  A lengéscsillapító valós átviteli függvényére 
tehát csak egyetlen lényeges megkötés van, a 0.1-2 Hz-
ig terjedő frekvenciatartományban a 푃(푠) = 퐺퐸푃(푠) ∙
푃푆푆 (푠) átviteli függvénnyel jellemezhető 
visszacsatoló ág fázistolásának 0° és (−90°) között kell 
lennie. 
 
 
 

 
A Lead-lag tag amplitúdó- és fázismenete 

13. ábra 
A ma előforduló lengéscsillapítókban a 
fáziskompenzálás céljaira egy vagy több fokozatból álló 
„Lead-lag” tagokat használnak:  

푊(푠) =
(1 + 푠푇 )
(1 + 푠푇 ) 

     휔 =
1
푇 푇

 
(30) 

A 13. ábra e tag erősítését és fázistolását mutatja. 
Jól láthatóan, a „Lead-lag” tagnak magas frekvenciákon 
kiemelése van, melynek mértéke  푎 = 푇 푇⁄ .   
Minél nagyobb a kiemelés, annál nagyobb lesz a 
maximálisan elérhető fázistolás is, melynek helyét a (30) 
összefüggés határozza meg. A túlzott kiemelés fokozza 
a PSS zavarérzékenységét, így kerülni kell. Ennek egyik 
leghatékonyabb módja, ha egyszerre több „Lead-lag” 
tagot kapcsolunk egymás után sorba. 
 
 

2.1 Paksi G4-es gép vizsgálata 
 
A G4-es gépre PSS2B típusú PSS van felszerelve. 
Méretezéséhez a 4. táblázatban szereplő kiindulási 
adatokat használtuk. A „washout” áramkör 푇  
időállandóját ugyanakkorára választottuk, mint ahogy 
azt az ABB beállította. A szakirodalom szerint e 
paraméter 1 és 20 sec között mozoghat, ha azonban a 
rendszerközi lengéseket is csillapítani akarjuk, akkor 
nem lehet kisebb, mint 1.6 sec. A paksi gépek torziós 
sajátfrekvenciáit nem ismerjük, ezért tipikus adattal 
helyettesítettük. Az 퐴 és 퐴  csillapítások a 
tervezéshez választott szokásos értékek.  
 
 
 
 
 

JEL MAGYARÁZAT ÉRTÉK EGYSÉG 
퐴 Torziós csillapítás 

előirányzott mértéke 
40 dB 

퐴  A ∫푃 푑푡 legmagasabb 
frekvencia-összetevőjét 
megadó csillapítás 

40 dB 

푓  A legkisebb torziós frekvencia 7 Hz 

푇  A „washout” áramkör 
időállandója 

6 sec 

퐻 A generátor és a turbina 
együttes inerciaállandója 

6,56 sec 

4. táblázat 
 
퐺퐸푃(푠) fázismenetét hálózatszimulációval határoztuk 
meg. Ennek eredménye a 14. ábrán látható. A görbén 
jól kivehető a helyi sajátlengési frekvenciánál 
tapasztalható betörés. A fázismenet eme hibáját a 
további számításokban lineáris interpolációval 
javítottuk. 
 
A fenti kiindulási adatokból további paramétereket 
határoztunk meg, melyeket az 5. táblázatban foglaltunk 
össze. A származtatott adatok közt meg kell még 
említeni a kompenzálandó fázismenet diagramját, 
melyet a 15. ábrán adtunk meg. Ez annyiban különbözik 
퐺퐸푃(푠) fázismenetétől, hogy ebben már a „washout” 
áramkörök fázistolása is kalkulálva van. A 
kompenzálandó fázismenet diagramjáról olvasható le 
az 5. táblázatban szereplő 훼 paraméter, és a 
fáziskompenzáló „lead-lag” tagokat is e diagram alapján 
lehet beállítani. 
 
JEL MAGYARÁZAT ÉRTÉK EGYSÉG 
푓  ∫푃 푑푡 legmagasabb 

frekvencia-összetevője 
1,213 Hz 

푓  Helyi sajátlengési frekvencia 1,3 Hz 

훼 퐺퐸푃(푠) és a szűrők okozta 
fáziskésés (푓 = 푓 ) 100 fok 

5. táblázat 
 
 

 

14. ábra 
 
 

15. ábra 

 
2.2 A rendelkezőjel előállítása 
 
A (26)–(29) összefüggéseket alkalmazva a 6. 
táblázatban szereplő PSS paraméterek adódtak. 
 

PARAMÉTER ÉRTÉK EGYSÉG 

푀 5 - 

푁 1 - 
푇 ,푇 ,푇 ,푇  6,0 sec 

푇 ,푇  0,0 sec 

퐾  0,457 ve 

퐾  1,0 ve 

푇  0,5 sec 

푇  0,1 sec 

6. táblázat 

         
         (30)

A 13. ábra e tag erősítését és fázistolását mutatja. 
Jól láthatóan, a „Lead-lag” tagnak magas frekvenciákon 
kiemelése van, melynek mértéke 𝑎 =𝑇1/𝑇2. 
Minél nagyobb a kiemelés, annál nagyobb lesz a maximálisan el-
érhető fázistolás is, melynek helyét a (30) összefüggés határozza 
meg. A túlzott kiemelés fokozza a PSS zavarérzékenységét, így 
kerülni kell. Ennek egyik leghatékonyabb módja, ha egyszerre 
több „Lead-lag” tagot kapcsolunk egymás után sorba. 

2.1 pAksi g4-Es gép vizsgálATA                                            

A G4-es gépre PSS2B típusú PSS van felszerelve. Méretezésé-
hez a 4. táblázatban szereplő kiindulási adatokat használtuk. 
A „washout” áramkör 𝑇𝑤 időállandóját ugyanakkorára válasz-
tottuk, mint ahogy azt az ABB beállította. A szakirodalom sze-
rint e paraméter 1 és 20 sec között mozoghat, ha azonban 
a rendszerközi lengéseket is csillapítani akarjuk, akkor nem 
lehet kisebb, mint 1.6 sec. A paksi gépek torziós sajátfrekven-
ciáit nem ismerjük, ezért tipikus adattal helyettesítettük. Az 
𝐴 és 𝐴 𝑀𝑒𝑐ℎ csillapítások a tervezéshez választott szokásos 
értékek.

GEP(s) fázismenetét hálózatszimulációval határoztuk meg. 
Ennek eredménye a 14. ábrán látható. A görbén jól kivehető 
a helyi sajátlengési frekvenciánál tapasztalható betörés. A fá-
zismenet eme hibáját a további számításokban lineáris inter-
polációval javítottuk. 

A fenti kiindulási adatokból további paramétereket hatá-
roztunk meg, melyeket az 5. táblázatban foglaltunk össze. A 
származtatott adatok közt meg kell még említeni a kompen-
zálandó fázismenet diagramját, melyet a 15. ábrán adtunk 
meg. Ez annyiban különbözik GEP(s)  fázismenetétől, hogy 
ebben már a „washout” áramkörök fázistolása is kalkulálva 
van. A kompenzálandó fázismenet diagramjáról olvasható le 
az 5. táblázatban szereplő α paraméter, és a fáziskompenzáló 
„lead-lag” tagokat is e diagram alapján lehet beállítani.

14. ábra  

13. ábra  A Lead-lag tag amplitúdó- és fázismenete
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 A lengéscsillapító átviteli függvénye csak 
olyan szabályozástechnikai tagokból állítható 
össze, amit a gyártó az adott PSS típusnál 
alkalmaz.  
 

Mindezen nehézségek ellenére a lengéscsillapítók 
fáziskompenzálása nem egy megoldhatatlan feladat. 
Épp ellenkezőleg, különböző szempontrendszerek 
alapján a PSS paramétereinek beállítására számtalan 
megoldást dolgoztak ki, s ezek a gyakorlatban mind 
működnek. E változatosság végső soron annak 
köszönhető, hogy a PSS valós átviteli függvényének az 
ideális átviteli függvényt csak a 0.1-2 Hz tartományban 
kell közelítenie, s ott sincs szükség pontos egyezésre. 
Mint korábban a 2.ábrán láttuk, a lengéscsillapító hatás 
akkor is létrejön, ha a ∆휔  és ∆푇  által bezárt 휑 szög 
nem nulla.  A lengéscsillapító valós átviteli függvényére 
tehát csak egyetlen lényeges megkötés van, a 0.1-2 Hz-
ig terjedő frekvenciatartományban a 푃(푠) = 퐺퐸푃(푠) ∙
푃푆푆 (푠) átviteli függvénnyel jellemezhető 
visszacsatoló ág fázistolásának 0° és (−90°) között kell 
lennie. 
 
 
 

 
A Lead-lag tag amplitúdó- és fázismenete 

13. ábra 
A ma előforduló lengéscsillapítókban a 
fáziskompenzálás céljaira egy vagy több fokozatból álló 
„Lead-lag” tagokat használnak:  

푊(푠) =
(1 + 푠푇 )
(1 + 푠푇 ) 

     휔 =
1
푇 푇

 
(30) 

A 13. ábra e tag erősítését és fázistolását mutatja. 
Jól láthatóan, a „Lead-lag” tagnak magas frekvenciákon 
kiemelése van, melynek mértéke  푎 = 푇 푇⁄ .   
Minél nagyobb a kiemelés, annál nagyobb lesz a 
maximálisan elérhető fázistolás is, melynek helyét a (30) 
összefüggés határozza meg. A túlzott kiemelés fokozza 
a PSS zavarérzékenységét, így kerülni kell. Ennek egyik 
leghatékonyabb módja, ha egyszerre több „Lead-lag” 
tagot kapcsolunk egymás után sorba. 
 
 

2.1 Paksi G4-es gép vizsgálata 
 
A G4-es gépre PSS2B típusú PSS van felszerelve. 
Méretezéséhez a 4. táblázatban szereplő kiindulási 
adatokat használtuk. A „washout” áramkör 푇  
időállandóját ugyanakkorára választottuk, mint ahogy 
azt az ABB beállította. A szakirodalom szerint e 
paraméter 1 és 20 sec között mozoghat, ha azonban a 
rendszerközi lengéseket is csillapítani akarjuk, akkor 
nem lehet kisebb, mint 1.6 sec. A paksi gépek torziós 
sajátfrekvenciáit nem ismerjük, ezért tipikus adattal 
helyettesítettük. Az 퐴 és 퐴  csillapítások a 
tervezéshez választott szokásos értékek.  
 
 
 
 
 

JEL MAGYARÁZAT ÉRTÉK EGYSÉG 
퐴 Torziós csillapítás 

előirányzott mértéke 
40 dB 

퐴  A ∫푃 푑푡 legmagasabb 
frekvencia-összetevőjét 
megadó csillapítás 

40 dB 

푓  A legkisebb torziós frekvencia 7 Hz 

푇  A „washout” áramkör 
időállandója 

6 sec 

퐻 A generátor és a turbina 
együttes inerciaállandója 

6,56 sec 

4. táblázat 
 
퐺퐸푃(푠) fázismenetét hálózatszimulációval határoztuk 
meg. Ennek eredménye a 14. ábrán látható. A görbén 
jól kivehető a helyi sajátlengési frekvenciánál 
tapasztalható betörés. A fázismenet eme hibáját a 
további számításokban lineáris interpolációval 
javítottuk. 
 
A fenti kiindulási adatokból további paramétereket 
határoztunk meg, melyeket az 5. táblázatban foglaltunk 
össze. A származtatott adatok közt meg kell még 
említeni a kompenzálandó fázismenet diagramját, 
melyet a 15. ábrán adtunk meg. Ez annyiban különbözik 
퐺퐸푃(푠) fázismenetétől, hogy ebben már a „washout” 
áramkörök fázistolása is kalkulálva van. A 
kompenzálandó fázismenet diagramjáról olvasható le 
az 5. táblázatban szereplő 훼 paraméter, és a 
fáziskompenzáló „lead-lag” tagokat is e diagram alapján 
lehet beállítani. 
 
JEL MAGYARÁZAT ÉRTÉK EGYSÉG 
푓  ∫푃 푑푡 legmagasabb 

frekvencia-összetevője 
1,213 Hz 

푓  Helyi sajátlengési frekvencia 1,3 Hz 

훼 퐺퐸푃(푠) és a szűrők okozta 
fáziskésés (푓 = 푓 ) 100 fok 

5. táblázat 
 
 

 

14. ábra 
 
 

15. ábra 

 
2.2 A rendelkezőjel előállítása 
 
A (26)–(29) összefüggéseket alkalmazva a 6. 
táblázatban szereplő PSS paraméterek adódtak. 
 

PARAMÉTER ÉRTÉK EGYSÉG 

푀 5 - 

푁 1 - 
푇 ,푇 ,푇 ,푇  6,0 sec 

푇 ,푇  0,0 sec 

퐾  0,457 ve 

퐾  1,0 ve 

푇  0,5 sec 

푇  0,1 sec 

6. táblázat 
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 A lengéscsillapító átviteli függvénye csak 
olyan szabályozástechnikai tagokból állítható 
össze, amit a gyártó az adott PSS típusnál 
alkalmaz.  
 

Mindezen nehézségek ellenére a lengéscsillapítók 
fáziskompenzálása nem egy megoldhatatlan feladat. 
Épp ellenkezőleg, különböző szempontrendszerek 
alapján a PSS paramétereinek beállítására számtalan 
megoldást dolgoztak ki, s ezek a gyakorlatban mind 
működnek. E változatosság végső soron annak 
köszönhető, hogy a PSS valós átviteli függvényének az 
ideális átviteli függvényt csak a 0.1-2 Hz tartományban 
kell közelítenie, s ott sincs szükség pontos egyezésre. 
Mint korábban a 2.ábrán láttuk, a lengéscsillapító hatás 
akkor is létrejön, ha a ∆휔  és ∆푇  által bezárt 휑 szög 
nem nulla.  A lengéscsillapító valós átviteli függvényére 
tehát csak egyetlen lényeges megkötés van, a 0.1-2 Hz-
ig terjedő frekvenciatartományban a 푃(푠) = 퐺퐸푃(푠) ∙
푃푆푆 (푠) átviteli függvénnyel jellemezhető 
visszacsatoló ág fázistolásának 0° és (−90°) között kell 
lennie. 
 
 
 

 
A Lead-lag tag amplitúdó- és fázismenete 

13. ábra 
A ma előforduló lengéscsillapítókban a 
fáziskompenzálás céljaira egy vagy több fokozatból álló 
„Lead-lag” tagokat használnak:  

푊(푠) =
(1 + 푠푇 )
(1 + 푠푇 ) 

     휔 =
1
푇 푇

 
(30) 

A 13. ábra e tag erősítését és fázistolását mutatja. 
Jól láthatóan, a „Lead-lag” tagnak magas frekvenciákon 
kiemelése van, melynek mértéke  푎 = 푇 푇⁄ .   
Minél nagyobb a kiemelés, annál nagyobb lesz a 
maximálisan elérhető fázistolás is, melynek helyét a (30) 
összefüggés határozza meg. A túlzott kiemelés fokozza 
a PSS zavarérzékenységét, így kerülni kell. Ennek egyik 
leghatékonyabb módja, ha egyszerre több „Lead-lag” 
tagot kapcsolunk egymás után sorba. 
 
 

2.1 Paksi G4-es gép vizsgálata 
 
A G4-es gépre PSS2B típusú PSS van felszerelve. 
Méretezéséhez a 4. táblázatban szereplő kiindulási 
adatokat használtuk. A „washout” áramkör 푇  
időállandóját ugyanakkorára választottuk, mint ahogy 
azt az ABB beállította. A szakirodalom szerint e 
paraméter 1 és 20 sec között mozoghat, ha azonban a 
rendszerközi lengéseket is csillapítani akarjuk, akkor 
nem lehet kisebb, mint 1.6 sec. A paksi gépek torziós 
sajátfrekvenciáit nem ismerjük, ezért tipikus adattal 
helyettesítettük. Az 퐴 és 퐴  csillapítások a 
tervezéshez választott szokásos értékek.  
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퐻 A generátor és a turbina 
együttes inerciaállandója 
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4. táblázat 
 
퐺퐸푃(푠) fázismenetét hálózatszimulációval határoztuk 
meg. Ennek eredménye a 14. ábrán látható. A görbén 
jól kivehető a helyi sajátlengési frekvenciánál 
tapasztalható betörés. A fázismenet eme hibáját a 
további számításokban lineáris interpolációval 
javítottuk. 
 
A fenti kiindulási adatokból további paramétereket 
határoztunk meg, melyeket az 5. táblázatban foglaltunk 
össze. A származtatott adatok közt meg kell még 
említeni a kompenzálandó fázismenet diagramját, 
melyet a 15. ábrán adtunk meg. Ez annyiban különbözik 
퐺퐸푃(푠) fázismenetétől, hogy ebben már a „washout” 
áramkörök fázistolása is kalkulálva van. A 
kompenzálandó fázismenet diagramjáról olvasható le 
az 5. táblázatban szereplő 훼 paraméter, és a 
fáziskompenzáló „lead-lag” tagokat is e diagram alapján 
lehet beállítani. 
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frekvencia-összetevője 
1,213 Hz 
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훼 퐺퐸푃(푠) és a szűrők okozta 
fáziskésés (푓 = 푓 ) 100 fok 

5. táblázat 
 
 

 

14. ábra 
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2.2 A rendelkezőjel előállítása 
 
A (26)–(29) összefüggéseket alkalmazva a 6. 
táblázatban szereplő PSS paraméterek adódtak. 
 

PARAMÉTER ÉRTÉK EGYSÉG 

푀 5 - 

푁 1 - 
푇 ,푇 ,푇 ,푇  6,0 sec 

푇 ,푇  0,0 sec 

퐾  0,457 ve 

퐾  1,0 ve 

푇  0,5 sec 

푇  0,1 sec 

6. táblázat 

4. táblázat

5. táblázat



2.2 A REndElkEzőjEl ElőállíTásA                                        

A (26)–(29) összefüggéseket alkalmazva a 6. táblázatban 
szereplő PSS paraméterek adódtak.

Mivel 𝑇𝑊 az ABB választá-
sával megegyező volt, a többi, 
ebből számolt paraméter is a 
jelenlegi beállítással azonos-
ra adódott, kivéve 𝑇8-at, mely 
most helytelenül 0.2 másod-
percre van állítva. 

2.3 lEAd-lAg TAgok 
bEállíTásA                                             

A fáziskompenzáló „lead-lag” ta-
gok beállítását három különböző változatra vizsgáltuk meg 
és értékeltük. A változatok közül az egyik az ABB jelenlegi be-
állításának felel meg, a másik a (31) képletből van számolva, a 
harmadik pedig egyedileg, próbálkozások alapján van meg-
határozva. Az egyes időállandókat a 7. táblázat tartalmazza.
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Mivel 푇  az ABB választásával megegyező volt, a többi, 
ebből számolt paraméter is a jelenlegi beállítással 
azonosra adódott, kivéve 푇 -at, mely most helytelenül 
0.2 másodpercre van állítva.  
 

2.3 Lead-lag tagok beállítása 
 
A fáziskompenzáló „lead-lag” tagok beállítását három 
különböző változatra vizsgáltuk meg és értékeltük. A 
változatok közül az egyik az ABB jelenlegi beállításának 
felel meg, a másik a (31) képletből van számolva, a 
harmadik pedig egyedileg, próbálkozások alapján van 
meghatározva. Az egyes időállandókat a 7. táblázat 
tartalmazza.  
 
푇 =

1
휔 ∙ 푡푔

훼
2푛 + 45°  푇 =

1
휔 ∙ 푐푡푔

훼
2푛 + 45°  

(31) 

  

BEÁLLÍTÁS T1 T2 T3 T4 T10 T11 

ABB 0,120 0,040 0,360 0,040 - - 

Képlet 0,227 0,066 0,227 0,066 0,227 0,066 

Egyedi 0,143 0,007 0,341 0,074 0,518 0,305 

7. táblázat 
 
A képlettel számolt PSS változatot a helyi sajátlengési 
frekvencia csillapítására optimalizáltuk, az egyedileg 
beállított PSS változatnál pedig arra törekedtünk, hogy 
a kompenzált fázismenet minél nagyobb 
frekvenciatartományban nullát megközelítő legyen. Ez 
jól látható a 16. ábrán, de a 8. táblázatban szereplő 
minőségi mutatókban is.  
 

16. ábra 

A tervezés eme fázisában a PSS beállításának minősége 
a 8. táblázatban szereplő mutatókkal jellemezhető. 푓  
jelöli azt a frekvenciát, ahol a kompenzált fázismenet 
fázistolása épp −90°. Ezzel a jellemzővel azt lehet 
mérni, hogy a PSS milyen nagy frekvenciatartományban 
fejt ki lengéscsillapító hatást. 휑  a helyi sajátlengési 
frekvenciánál jelentkező fázisforgatás. Minél közelebb 
van nullához ez a szám, a helyi sajátlengési frekvencia 
csillapítása annál hatékonyabb. A következő mérőszám 
a PSS zavarérzékenységét méri, a PSS erősítésére 
vonatkoztatva. Ebben a vonatkozásban az ABB 
beállítása rendkívül kedvező. Az utolsó két oszlop a PSS 
alkotta szabályozási hurok stabilitási határához tartozó 
erősítés és gerjedési frekvencia. Mivel nagyobb 
erősítéssel nagyobb lengéscsillapító hatás érhető el, e 
jellemzők akkor jók, ha nagyok. 
 
BEÁLLÍTÁS 푓  휑  푇 푇 푇 푇 푇 푇⁄  퐾  푓  

ABB 7,0 -20° 27 283 7,0 

Képlet 6,0 0° 41 139 6,3 

Egyedi >10 -5° 160 669 1,7 

8. táblázat 
 
 

2.4 Arányos erősítés beállítása 
 
A PSS arányos erősítését az üzembe helyezés során az 
úgynevezett (1 3⁄ ) szabály alkalmazásával, méréssel 
állítják be. Ennek lényege, hogy a PSS erősítését 

fokozatosan addig növelik, míg a gerjesztőfeszültség 
instabillá nem válik, 
 

   (31)

A képlettel számolt PSS változatot a helyi sajátlengési frek-
vencia csillapítására optimalizáltuk, az egyedileg beállított 
PSS változatnál pedig arra törekedtünk, hogy a kompenzált 
fázismenet minél nagyobb frekvenciatartományban nullát 
megközelítő legyen. Ez jól látható a 16. ábrán, de a 8. táblá-
zatban szereplő minőségi mutatókban is. 

A tervezés eme fázisában a PSS beállításának minősége a 8. 
táblázatban szereplő mutatókkal jellemezhető. 𝑓−90 jelöli azt 
a frekvenciát, ahol a kompenzált fázismenet fázistolása épp 
−90°. Ezzel a jellemzővel azt lehet mérni, hogy a PSS milyen 
nagy frekvenciatartományban fejt ki lengéscsillapító hatást. 
𝜑 𝐿𝑜𝑐𝑎 𝑙 a helyi sajátlengési frekvenciánál jelentkező fázisforga-
tás. Minél közelebb van nullához ez a szám, a helyi sajátlen-
gési frekvencia csillapítása annál hatékonyabb. A következő 
mérőszám a PSS zavarérzékenységét méri, a PSS erősítésére 
vonatkoztatva. Ebben a vonatkozásban az ABB beállítása rend-
kívül kedvező. Az utolsó két oszlop a PSS alkotta szabályozási 

hurok stabilitási határához tartozó erősítés és gerjedési frek-
vencia. Mivel nagyobb erősítéssel nagyobb lengéscsillapító 
hatás érhető el, e jellemzők akkor jók, ha nagyok.

2.4 ARányos ERősíTés bEállíTásA                                            

A PSS arányos erősítését az üzembe helyezés során az úgy-
nevezett (1⁄3)  szabály alkalmazásával, méréssel állítják be. 
Ennek lényege, hogy a PSS erősítését fokozatosan addig 
növelik, míg a gerjesztőfeszültség instabillá nem válik, ezt 
követően pedig a kellő nagyságú stabilitási és zajtartalék 
biztosítása érdekében az erősítést a harmadára visszaveszik. 
A zajok hiánya miatt ez a módszer hálózatszimulációval sokkal 
nagyobb erősítést eredményez mint méréssel, így esetünk-
ben nem volt alkalmazható. Ehelyett az egyes PSS beállítások 
erősítését úgy állapítottuk meg, hogy azok a helyi sajátlengé-
seket kellőképpen és azonos mértékben csillapítsák. 

2.5 hElyi sAjáTlEngésEk csillApíTásA                                  

Az erőművek üzemeltetőinek a helyi sajátlengések okoz-
zák a legtöbb problémát. E lengések csillapítottsága mind 
szimulációval, mind méréssel nagyon könnyen ellenőriz-
hető. Általánosan elfogadott módszer, hogy a generátor 
feszültségalapjelét ugratják, és megnézik, hogy a hatásos 
teljesítmény ettől hogyan változik. A 17. ábrán erre láthatunk 
egy példát. Ezen az ABB lengéscsillapítójának erősítésére há-
rom különböző értéket vettünk fel. Kék szín jelöli azt az 
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 A lengéscsillapító átviteli függvénye csak 
olyan szabályozástechnikai tagokból állítható 
össze, amit a gyártó az adott PSS típusnál 
alkalmaz.  
 

Mindezen nehézségek ellenére a lengéscsillapítók 
fáziskompenzálása nem egy megoldhatatlan feladat. 
Épp ellenkezőleg, különböző szempontrendszerek 
alapján a PSS paramétereinek beállítására számtalan 
megoldást dolgoztak ki, s ezek a gyakorlatban mind 
működnek. E változatosság végső soron annak 
köszönhető, hogy a PSS valós átviteli függvényének az 
ideális átviteli függvényt csak a 0.1-2 Hz tartományban 
kell közelítenie, s ott sincs szükség pontos egyezésre. 
Mint korábban a 2.ábrán láttuk, a lengéscsillapító hatás 
akkor is létrejön, ha a ∆휔  és ∆푇  által bezárt 휑 szög 
nem nulla.  A lengéscsillapító valós átviteli függvényére 
tehát csak egyetlen lényeges megkötés van, a 0.1-2 Hz-
ig terjedő frekvenciatartományban a 푃(푠) = 퐺퐸푃(푠) ∙
푃푆푆 (푠) átviteli függvénnyel jellemezhető 
visszacsatoló ág fázistolásának 0° és (−90°) között kell 
lennie. 
 
 
 

 
A Lead-lag tag amplitúdó- és fázismenete 

13. ábra 
A ma előforduló lengéscsillapítókban a 
fáziskompenzálás céljaira egy vagy több fokozatból álló 
„Lead-lag” tagokat használnak:  

푊(푠) =
(1 + 푠푇 )
(1 + 푠푇 ) 

     휔 =
1
푇 푇

 
(30) 

A 13. ábra e tag erősítését és fázistolását mutatja. 
Jól láthatóan, a „Lead-lag” tagnak magas frekvenciákon 
kiemelése van, melynek mértéke  푎 = 푇 푇⁄ .   
Minél nagyobb a kiemelés, annál nagyobb lesz a 
maximálisan elérhető fázistolás is, melynek helyét a (30) 
összefüggés határozza meg. A túlzott kiemelés fokozza 
a PSS zavarérzékenységét, így kerülni kell. Ennek egyik 
leghatékonyabb módja, ha egyszerre több „Lead-lag” 
tagot kapcsolunk egymás után sorba. 
 
 

2.1 Paksi G4-es gép vizsgálata 
 
A G4-es gépre PSS2B típusú PSS van felszerelve. 
Méretezéséhez a 4. táblázatban szereplő kiindulási 
adatokat használtuk. A „washout” áramkör 푇  
időállandóját ugyanakkorára választottuk, mint ahogy 
azt az ABB beállította. A szakirodalom szerint e 
paraméter 1 és 20 sec között mozoghat, ha azonban a 
rendszerközi lengéseket is csillapítani akarjuk, akkor 
nem lehet kisebb, mint 1.6 sec. A paksi gépek torziós 
sajátfrekvenciáit nem ismerjük, ezért tipikus adattal 
helyettesítettük. Az 퐴 és 퐴  csillapítások a 
tervezéshez választott szokásos értékek.  
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퐺퐸푃(푠) fázismenetét hálózatszimulációval határoztuk 
meg. Ennek eredménye a 14. ábrán látható. A görbén 
jól kivehető a helyi sajátlengési frekvenciánál 
tapasztalható betörés. A fázismenet eme hibáját a 
további számításokban lineáris interpolációval 
javítottuk. 
 
A fenti kiindulási adatokból további paramétereket 
határoztunk meg, melyeket az 5. táblázatban foglaltunk 
össze. A származtatott adatok közt meg kell még 
említeni a kompenzálandó fázismenet diagramját, 
melyet a 15. ábrán adtunk meg. Ez annyiban különbözik 
퐺퐸푃(푠) fázismenetétől, hogy ebben már a „washout” 
áramkörök fázistolása is kalkulálva van. A 
kompenzálandó fázismenet diagramjáról olvasható le 
az 5. táblázatban szereplő 훼 paraméter, és a 
fáziskompenzáló „lead-lag” tagokat is e diagram alapján 
lehet beállítani. 
 
JEL MAGYARÁZAT ÉRTÉK EGYSÉG 
푓  ∫푃 푑푡 legmagasabb 

frekvencia-összetevője 
1,213 Hz 

푓  Helyi sajátlengési frekvencia 1,3 Hz 

훼 퐺퐸푃(푠) és a szűrők okozta 
fáziskésés (푓 = 푓 ) 

100 fok 

5. táblázat 
 
 

 

14. ábra 
 
 

15. ábra 

 
2.2 A rendelkezőjel előállítása 
 
A (26)–(29) összefüggéseket alkalmazva a 6. 
táblázatban szereplő PSS paraméterek adódtak. 
 

PARAMÉTER ÉRTÉK EGYSÉG 

푀 5 - 

푁 1 - 
푇 ,푇 ,푇 ,푇  6,0 sec 

푇 ,푇  0,0 sec 

퐾  0,457 ve 

퐾  1,0 ve 

푇  0,5 sec 

푇  0,1 sec 

6. táblázat 

6. táblázat

4 

 

Mivel 푇  az ABB választásával megegyező volt, a többi, 
ebből számolt paraméter is a jelenlegi beállítással 
azonosra adódott, kivéve 푇 -at, mely most helytelenül 
0.2 másodpercre van állítva.  
 

2.3 Lead-lag tagok beállítása 
 
A fáziskompenzáló „lead-lag” tagok beállítását három 
különböző változatra vizsgáltuk meg és értékeltük. A 
változatok közül az egyik az ABB jelenlegi beállításának 
felel meg, a másik a (31) képletből van számolva, a 
harmadik pedig egyedileg, próbálkozások alapján van 
meghatározva. Az egyes időállandókat a 7. táblázat 
tartalmazza.  
 
푇 =

1
휔 ∙ 푡푔

훼
2푛 + 45°  푇 =

1
휔 ∙ 푐푡푔

훼
2푛 + 45°  

(31) 

  

BEÁLLÍTÁS T1 T2 T3 T4 T10 T11 

ABB 0,120 0,040 0,360 0,040 - - 

Képlet 0,227 0,066 0,227 0,066 0,227 0,066 

Egyedi 0,143 0,007 0,341 0,074 0,518 0,305 

7. táblázat 
 
A képlettel számolt PSS változatot a helyi sajátlengési 
frekvencia csillapítására optimalizáltuk, az egyedileg 
beállított PSS változatnál pedig arra törekedtünk, hogy 
a kompenzált fázismenet minél nagyobb 
frekvenciatartományban nullát megközelítő legyen. Ez 
jól látható a 16. ábrán, de a 8. táblázatban szereplő 
minőségi mutatókban is.  
 

16. ábra 

A tervezés eme fázisában a PSS beállításának minősége 
a 8. táblázatban szereplő mutatókkal jellemezhető. 푓  
jelöli azt a frekvenciát, ahol a kompenzált fázismenet 
fázistolása épp −90°. Ezzel a jellemzővel azt lehet 
mérni, hogy a PSS milyen nagy frekvenciatartományban 
fejt ki lengéscsillapító hatást. 휑  a helyi sajátlengési 
frekvenciánál jelentkező fázisforgatás. Minél közelebb 
van nullához ez a szám, a helyi sajátlengési frekvencia 
csillapítása annál hatékonyabb. A következő mérőszám 
a PSS zavarérzékenységét méri, a PSS erősítésére 
vonatkoztatva. Ebben a vonatkozásban az ABB 
beállítása rendkívül kedvező. Az utolsó két oszlop a PSS 
alkotta szabályozási hurok stabilitási határához tartozó 
erősítés és gerjedési frekvencia. Mivel nagyobb 
erősítéssel nagyobb lengéscsillapító hatás érhető el, e 
jellemzők akkor jók, ha nagyok. 
 
BEÁLLÍTÁS 푓  휑  푇 푇 푇 푇 푇 푇⁄  퐾  푓  

ABB 7,0 -20° 27 283 7,0 

Képlet 6,0 0° 41 139 6,3 

Egyedi >10 -5° 160 669 1,7 

8. táblázat 
 
 

2.4 Arányos erősítés beállítása 
 
A PSS arányos erősítését az üzembe helyezés során az 
úgynevezett (1 3⁄ ) szabály alkalmazásával, méréssel 
állítják be. Ennek lényege, hogy a PSS erősítését 

fokozatosan addig növelik, míg a gerjesztőfeszültség 
instabillá nem válik, 
 

7. táblázat
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esetet, amikor a PSS-t kiiktatjuk (𝐾𝑆1=0.0) , a zöld színnek fe-
lel meg a jelenlegi beállítás (𝐾𝑆1=4.3) , a piros görbe pedig az 
általunk választott erősítésre adott válaszfüggvényt mutatja. 
Jól látható, hogy 𝐾𝑆1 növelésével egyre nagyobb lengéscsil-
lapító hatás érhető el. 

Az idődiagramok kezelésének és kiértékelésének nehéz-
kessége késztetett bennünket arra, hogy az eddigiek mellett 
egy újabb mérőszámot alkalmazzunk. Abból indultunk ki, 
hogy minden lengési folyamat kisebb-nagyobb hibával egy 
alkalmasan megválasztott lineáris másodrendű rendszerrel 
modellezhető, s ennek lengéshajlamát a csillapítási tényező-
vel (ξ)  szokták jellemezni. Ha a másodrendű lineáris rendszer 
bemenetét egységimpulzussal gerjesztjük, a kimenetén egy 
csillapított szinusz fog megjelenni, mely időállandójából és 
lengési frekvenciájából a csillapítási tényezőt a (32) összefüg-
gés szerint ki lehet számolni.

 
18. ábra 

ezt követően pedig a kellő nagyságú stabilitási és 
zajtartalék biztosítása érdekében az erősítést a 
harmadára visszaveszik.  A zajok hiánya miatt ez a 
módszer hálózatszimulációval sokkal nagyobb erősítést 
eredményez mint méréssel, így esetünkben nem volt 
alkalmazható. Ehelyett az egyes PSS beállítások 
erősítését úgy állapítottuk meg, hogy azok a helyi 
sajátlengéseket kellőképpen és azonos mértékben 
csillapítsák. 
 
 

2.5 Helyi sajátlengések csillapítása 
 
Az erőművek üzemeltetőinek a helyi sajátlengések 
okozzák a legtöbb problémát. E lengések 
csillapítottsága mind szimulációval, mind méréssel 
nagyon könnyen ellenőrizhető. Általánosan elfogadott 
módszer, hogy a generátor feszültségalapjelét ugratják, 
és megnézik, hogy a hatásos teljesítmény ettől hogyan 
változik. A 17. ábrán erre láthatunk egy példát. Ezen az 
ABB lengéscsillapítójának erősítésére három különböző 
értéket vettünk fel. Kék szín jelöli azt az esetet, amikor a 
PSS-t kiiktatjuk (퐾 = 0.0), a zöld színnek felel meg a 
jelenlegi beállítás (퐾 = 4.3), a piros görbe pedig az 
általunk választott erősítésre adott válaszfüggvényt 
mutatja. Jól látható, hogy 퐾  növelésével egyre 
nagyobb lengéscsillapító hatás érhető el. 
 
 

17. ábra 
 
Az idődiagramok kezelésének és kiértékelésének 
nehézkessége késztetett bennünket arra, hogy az 
eddigiek mellett egy újabb mérőszámot alkalmazzunk. 
Abból indultunk ki, hogy minden lengési folyamat 
kisebb-nagyobb hibával egy alkalmasan megválasztott 
lineáris másodrendű rendszerrel modellezhető, s ennek 
lengéshajlamát a csillapítási tényezővel (ξ) szokták 
jellemezni. Ha a másodrendű lineáris rendszer 
bemenetét egységimpulzussal gerjesztjük, a kimenetén 
egy csillapított szinusz fog megjelenni, mely 
időállandójából és lengési frekvenciájából a csillapítási 
tényezőt a (32) összefüggés szerint ki lehet számolni.  
 

휉 =
1

1 + 휔 푇
 

(32) 

 
Az összehasonlíthatóság érdekében az egyes PSS 
beállítások arányos erősítését úgy állapítottuk meg, 
hogy a csillapítási tényező egységesen 20% legyen. Ezt 
és a zajérzékenységi mutató alakulását láthatjuk a 9. 
táblázatban.  
 

BEÁLLÍTÁS 퐾  퐾 푇 푇 푇 푇 푇 푇⁄  휉  

ABB 8,0 216 20% 

Képlet 5,0 205 20% 

Egyedi 5,0 800 20% 

9. táblázat 
 

Érdemes megfigyelni, hogy ebben az 
összehasonlításban a képlettel adott PSS konfiguráció 
mutatói a legjobbak, s ettől csak alig marad el az ABB 
beállítása. Az egyedi beállítású PSS, mely a kompenzált 
fázismenet alapján kezdetben igen jó mutatókkal 
rendelkezett, mostanra a sor legvégére került. 
Zavarérzékenysége olyan nagymérvű, hogy ipari 
alkalmazását jobb elkerülni. 
 
 

2.6 Rendszerközi lengések csillapítása 
 
Napjaink villamosenergia-rendszereiben a rendszerközi 
lengések csillapítása kiemelt fontosságú. A rendszerközi 
lengések csillapítása semmiben sem hasonlítható a 
helyi lengések csillapításához. E lengéseket igen sok 
gép együttesen kelti, így megszüntetésüket sem lehet 
egyetlen géptől elvárni. 
A rendszerközi lengések csillapítására vonatkozó 
előírások jobbára csak abból állnak, hogy 
meghatározzák azt a frekvenciatartományt, ahol a PSS-
nek lengéscsillapító hatást kell kifejtenie. E 
követelmények teljesülését nem nehéz ellenőrizni, elég 
csak a megadott frekvenciatartományt és a kompenzált 
fázismenet 0° és (−90°) közé eső részét összevetni.   
Jelen esetben ennél többről volt szó. Egyszerre több 
PSS beállításunk is volt, és meg kellett állapítanunk, 
hogy ezek közül a rendszerközi lengések csillapítására 
melyik a legalkalmasabb. Az ENTSOE villamosenergia-
rendszerében  0,2 Hz körüli lengéseket mérnek, ezért 
ezt az egy frekvenciát vizsgáltuk. A módszer, amit 
alkalmaztunk, a PSS alkotta szabályozási ág komplex 
erősítésének meghatározására épül, s az előbbiekkel 
ellentétben csak összehasonlító jelleggel használható. 
A számítások eredményét a 10. és a 11. táblázatba 
foglaltuk össze. A jelölések és a jelátviteli utak 
tekintetében a 18. ábra ad útmutatást. A rendszerközi 
lengések csillapításának mértékére a 11. táblázat utolsó 
három oszlopában szereplő adatokból lehet 
következtetni. Ezen erősítési tényezők elnevezését úgy 
választottuk meg, hogy a 2. ábrán szereplő 
nyomatékokkal való kapcsolatuk egyértelmű legyen. Az 
eredményekből nyilvánvaló, hogy a rendszerközi 
lengések csillapítása tekintetében az ABB beállítása a 
legjobb. E beállítás további nagy előnye, hogy a 
sebességgel arányos csillapítás mellett jelentős 
elmozdulással arányos nyomatékkomponenst is 
biztosít. 

 
ESET 휑  휑 ,  휑 ,  휑 ,  휑  휑 

ABB 15,11   5,70 21,46 - -75,08 -32,81° 

Képlet 15,11 11,18 11,18 11,18 -75,08 -26,43° 

Egyedi 15,11   9,72 17,89 12,10 -75,08 -20,26° 

10. táblázat 
 

ESET 퐴  퐾  퐴  ∆푇  ∆푇  ∆푇  

ABB 0,98271 8,0 1,10718 8,70429 4,71646 7,31571 

Képlet 0,98271 5,0 1,11300 5,46878 2,43418 4,89718 

Egyedi 0,98271 5,0 1,22623 6,02514 2,08639 5,65237 

   (32)

Az összehasonlíthatóság érdekében az egyes PSS beállítá-
sok arányos erősítését úgy állapítottuk meg, hogy a csillapítá-
si tényező egységesen 20% legyen. Ezt és a zajérzékenységi 
mutató alakulását láthatjuk a 9. táblázatban.
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a képlettel adott PSS konfiguráció mutatói a legjobbak, s et-
től csak alig marad el az ABB beállítása. Az egyedi beállítású 
PSS, mely a kompenzált fázismenet alapján kezdetben igen 
jó mutatókkal rendelkezett, mostanra a sor legvégére került. 
Zavarérzékenysége olyan nagymérvű, hogy ipari alkalmazá-
sát jobb elkerülni. 
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fejtenie. E követelmények teljesülését nem nehéz ellenőrizni, 
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Az ENTSOE villamosenergia-rendszerében 0,2 Hz körüli len-
géseket mérnek, ezért ezt az egy frekvenciát vizsgáltuk. A 
módszer, amit alkalmaztunk, a PSS alkotta szabályozási ág 
komplex erősítésének meghatározására épül, s az előbbiek-
kel ellentétben csak összehasonlító jelleggel használható. A 
számítások eredményét a 10. és a 11. táblázatba foglaltuk ösz-
sze. A jelölések és a jelátviteli utak tekintetében a 18. ábra ad 
útmutatást. A rendszerközi lengések csillapításának mértéké-
re a 11. táblázat utolsó három oszlopában szereplő adatokból 
lehet következtetni. Ezen erősítési tényezők elnevezését úgy 
választottuk meg, hogy a 2. ábrán szereplő nyomatékokkal 
való kapcsolatuk egyértelmű legyen. Az eredményekből nyil-
vánvaló, hogy a rendszerközi lengések csillapítása tekinteté-
ben az ABB beállítása a legjobb. E beállítás további nagy elő-
nye, hogy a sebességgel arányos csillapítás mellett jelentős 
elmozdulással arányos nyomatékkomponenst is biztosít.

2.7 összEgzés                                                                                        

Az első részben a PSS működésének és méretezésének elmé-
leti kérdéseivel foglalkoztunk. Először ismertettük a szinkron-
generátor kisjelű dinamikai viselkedését leíró Heffron-Philips 
modellt, s ezen keresztül bemutattuk a lengések csillapítá-
sában szerepet játszó elektromos nyomaték-összetevőket. A 
PSS fizikáját a nyomatékfazorok egy adott Δ𝜔 körfrekvenciá-
ra történő felrajzolásával érzékeltettük. Megismerkedtünk a 
lengéscsillapítót alkotó főbb építőelemekkel, s azok felada-
tával. Megvizsgáltuk a gerjesztésszabályozó, a generátor és a 
villamosenergia-rendszer PSS működésére gyakorolt hatását, 
s megadtuk ezek 𝐺𝐸𝑃(𝑠) néven ismertté vált együttes átviteli 
függvényét. Felírtuk az ideális lengéscsillapító átviteli függvé-
nyét, és felrajzoltuk a PSS beiktatásával létrejövő szabályozási 
hurok blokkdiagramját. Ezt a gyorsító teljesítmény integrál-
jára vonatkozó megfontolások követték. Gyakorlati példákat 
láthattunk e mennyiség előállítására. Igazoltuk, hogy a gyor-
sító teljesítmény integrálja mentes a torziós zajoktól, kis fázis-
torzítású és jó közelítéssel Δ𝜔𝑟. 

A második részben a PSS méretezésének gyakorlati kérdé-
seivel és a paksi G4-es generátor beállításaival foglalkoztunk. 
Először egy módszert dolgoztunk ki a konvencionális és az 
RT-szűrő paramétereinek meghatározására és bemutattuk 
működésüket. A fáziskompenzáció csak 𝐺𝐸𝑃(𝑠) fázismene-
tének ismeretében végezhető el, ezért a rákövetkezőkben 
ennek mérésével foglalkoztunk. Megmutattuk, hogy az ideá-
lis PSS-t miért nem lehet megvalósítani, és megfogalmaztuk, 
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ezt követően pedig a kellő nagyságú stabilitási és 
zajtartalék biztosítása érdekében az erősítést a 
harmadára visszaveszik.  A zajok hiánya miatt ez a 
módszer hálózatszimulációval sokkal nagyobb erősítést 
eredményez mint méréssel, így esetünkben nem volt 
alkalmazható. Ehelyett az egyes PSS beállítások 
erősítését úgy állapítottuk meg, hogy azok a helyi 
sajátlengéseket kellőképpen és azonos mértékben 
csillapítsák. 
 
 

2.5 Helyi sajátlengések csillapítása 
 
Az erőművek üzemeltetőinek a helyi sajátlengések 
okozzák a legtöbb problémát. E lengések 
csillapítottsága mind szimulációval, mind méréssel 
nagyon könnyen ellenőrizhető. Általánosan elfogadott 
módszer, hogy a generátor feszültségalapjelét ugratják, 
és megnézik, hogy a hatásos teljesítmény ettől hogyan 
változik. A 17. ábrán erre láthatunk egy példát. Ezen az 
ABB lengéscsillapítójának erősítésére három különböző 
értéket vettünk fel. Kék szín jelöli azt az esetet, amikor a 
PSS-t kiiktatjuk (퐾 = 0.0), a zöld színnek felel meg a 
jelenlegi beállítás (퐾 = 4.3), a piros görbe pedig az 
általunk választott erősítésre adott válaszfüggvényt 
mutatja. Jól látható, hogy 퐾  növelésével egyre 
nagyobb lengéscsillapító hatás érhető el. 
 
 

17. ábra 
 
Az idődiagramok kezelésének és kiértékelésének 
nehézkessége késztetett bennünket arra, hogy az 
eddigiek mellett egy újabb mérőszámot alkalmazzunk. 
Abból indultunk ki, hogy minden lengési folyamat 
kisebb-nagyobb hibával egy alkalmasan megválasztott 
lineáris másodrendű rendszerrel modellezhető, s ennek 
lengéshajlamát a csillapítási tényezővel (ξ) szokták 
jellemezni. Ha a másodrendű lineáris rendszer 
bemenetét egységimpulzussal gerjesztjük, a kimenetén 
egy csillapított szinusz fog megjelenni, mely 
időállandójából és lengési frekvenciájából a csillapítási 
tényezőt a (32) összefüggés szerint ki lehet számolni.  
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(32) 

 
Az összehasonlíthatóság érdekében az egyes PSS 
beállítások arányos erősítését úgy állapítottuk meg, 
hogy a csillapítási tényező egységesen 20% legyen. Ezt 
és a zajérzékenységi mutató alakulását láthatjuk a 9. 
táblázatban.  
 

BEÁLLÍTÁS 퐾  퐾 푇 푇 푇 푇 푇 푇⁄  휉  

ABB 8,0 216 20% 

Képlet 5,0 205 20% 

Egyedi 5,0 800 20% 

9. táblázat 
 

Érdemes megfigyelni, hogy ebben az 
összehasonlításban a képlettel adott PSS konfiguráció 
mutatói a legjobbak, s ettől csak alig marad el az ABB 
beállítása. Az egyedi beállítású PSS, mely a kompenzált 
fázismenet alapján kezdetben igen jó mutatókkal 
rendelkezett, mostanra a sor legvégére került. 
Zavarérzékenysége olyan nagymérvű, hogy ipari 
alkalmazását jobb elkerülni. 
 
 

2.6 Rendszerközi lengések csillapítása 
 
Napjaink villamosenergia-rendszereiben a rendszerközi 
lengések csillapítása kiemelt fontosságú. A rendszerközi 
lengések csillapítása semmiben sem hasonlítható a 
helyi lengések csillapításához. E lengéseket igen sok 
gép együttesen kelti, így megszüntetésüket sem lehet 
egyetlen géptől elvárni. 
A rendszerközi lengések csillapítására vonatkozó 
előírások jobbára csak abból állnak, hogy 
meghatározzák azt a frekvenciatartományt, ahol a PSS-
nek lengéscsillapító hatást kell kifejtenie. E 
követelmények teljesülését nem nehéz ellenőrizni, elég 
csak a megadott frekvenciatartományt és a kompenzált 
fázismenet 0° és (−90°) közé eső részét összevetni.   
Jelen esetben ennél többről volt szó. Egyszerre több 
PSS beállításunk is volt, és meg kellett állapítanunk, 
hogy ezek közül a rendszerközi lengések csillapítására 
melyik a legalkalmasabb. Az ENTSOE villamosenergia-
rendszerében  0,2 Hz körüli lengéseket mérnek, ezért 
ezt az egy frekvenciát vizsgáltuk. A módszer, amit 
alkalmaztunk, a PSS alkotta szabályozási ág komplex 
erősítésének meghatározására épül, s az előbbiekkel 
ellentétben csak összehasonlító jelleggel használható. 
A számítások eredményét a 10. és a 11. táblázatba 
foglaltuk össze. A jelölések és a jelátviteli utak 
tekintetében a 18. ábra ad útmutatást. A rendszerközi 
lengések csillapításának mértékére a 11. táblázat utolsó 
három oszlopában szereplő adatokból lehet 
következtetni. Ezen erősítési tényezők elnevezését úgy 
választottuk meg, hogy a 2. ábrán szereplő 
nyomatékokkal való kapcsolatuk egyértelmű legyen. Az 
eredményekből nyilvánvaló, hogy a rendszerközi 
lengések csillapítása tekintetében az ABB beállítása a 
legjobb. E beállítás további nagy előnye, hogy a 
sebességgel arányos csillapítás mellett jelentős 
elmozdulással arányos nyomatékkomponenst is 
biztosít. 

 
ESET 휑  휑 ,  휑 ,  휑 ,  휑  휑 

ABB 15,11   5,70 21,46 - -75,08 -32,81° 

Képlet 15,11 11,18 11,18 11,18 -75,08 -26,43° 

Egyedi 15,11   9,72 17,89 12,10 -75,08 -20,26° 

10. táblázat 
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ABB 0,98271 8,0 1,10718 8,70429 4,71646 7,31571 
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Egyedi 0,98271 5,0 1,22623 6,02514 2,08639 5,65237 
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hatását pontosan felmérjük. A megvizsgált esetek a követke-
zőképpen jellemezhetők: 
•		 A	fáziskompenzálás	minősége,	mely	egy	közbülső,	tervezé-

si mutató, az egyedi beállításon alapuló változat esetében 
volt a legjobb, a felhasználás szempontjából érdekes muta-
tók azonban itt voltak a legrosszabbak. 

•		 A	 legkiegyensúlyozottabb	 teljesítményt	 az	 ABB	 beállítá-
sával lehetett elérni. Ez a változat rendkívül kedvező tulaj-
donságait kimagaslóan jó fajlagos zavarérzékenységi mu-
tatójának köszönheti. Itt jegyezzük meg, hogy az RT- szűrő 
jelenlegi beállítása véleményünk szerint nem megfelelő. A 
𝑇8 és 𝑇9 időállandók illesztése hibás. 

•		 A	 képlettel	meghatározott	 PSS	 beállítás	 csaknem	ugyan-
olyan teljesítményt nyújt, mint 
amilyent az ABB beállításánál tapasztaltunk. A rendszerközi 

lengések csillapítása kevésbé hatékony, viszont a végső za-
varérzékenységi mutató itt valamivel jobb. 

Mindezek tanulsága, hogy a lengéscsillapító méretezése-
kor elsősorban arra kell ügyelni, hogy a stabilitási és a zaj-
tartalékok megfelelőek legyenek, hiszen az arányos erősítés 
növelésével a PSS szinte minden lényeges jellemzőjén lehet 
javítani. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal egy újabb jelentős mérföld-
kőhöz érkezett, hiszen a hazai KFI élet szakmai partnereinek 
közreműködésével és több mint 70 kiállítóval 2013. június 11-
12-én Innotrends Hungary 2013 elnevezésű konferenciát és 
szakkiállítást szervezett Budapesten, a Millenáris Park B, C és 
D épületében.

A hazai KFI élet teljes spektrumát lefedő, egyben európai 
kitekintést is adó rendezvény, célja volt, alkalmat teremteni 
a kutatás, fejlesztés és innováció eredményeinek méltó rep-
rezentálásához, jövőbeni céljainak és az azokhoz szükséges 
peremfeltételek felvázolásához, megvitatásához. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal egyik legnagyobb ez évi vál-
lalkozása az Innotrends Hungary 2013 konferencia és szak-
kiállítás életre hívása, amelyen térben és időben egyszerre 
tudnak megjelenni és szakmai kapcsolatokat építeni a hazai 
startup világ képviselői, a jelentősebb KFI tevékenységet 
folytató KKV és multinacionális vállalatok, a kutatói műhelyek 
vezetői, valamint az innováció finanszírozásának magán és 
állami szereplői.

A konferencia keretében megtartott plenáris ülésen a hazai 
és nemzetközi KFI élet reprezentánsai szólaltak fel.
A szakkiállításon több mint 70 kiállító mutatkozott be kö-
zel 4000 nm-en. A Nemzeti Innovációs Hivatal 60 nm-es 
standján helyet kapott mind a hét regionális innovációs 
ügynökség naprakész ionformációkat szolgáltatva az ér-
deklődőknek.

A fiatal, kutatói életpálya, illetve a természettudományos és 
mérnöki pályák iránt érdeklődőket pedig KFI állásbörze várta.
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A crompton greaves ltd. cégcsoport az eddigi 3-5 millió 
euró befektetés után, újabb 7 millió eurót fektet be a cg 
Electric systems hungary zrt. (korábbi nevén: ganz villa-
mossági művek) gyáregységeibe, hangsúlyozta laurent 
demortier a cégcsoport vezérigazgatója a 2013. május 
7-én tartott sajtótájékoztatón.

A Ganz Villamossági Művek céget 2006 októberében a 
Crompton Greaves Ltd. vállalatcsoport tulajdonába került, 

amely együttesen több mint húszezer főt 
foglalkoztat. A magyar gyáregységekben 
többek között transzformátorok, SF6 gáz-
szigetelésű nagyfeszültségű tokozott kap-
csoló berendezések (GIS), nagyfeszültségű 
átviteli és elosztó rendszerek, hagyomá-
nyos szigetelésű szakaszolók készülnek. 

A vezérigazgató kiemelte, hogy azért 
döntöttek a Ganz megvétele mellett, mert 
Magyarországon rendelkezésre állnak a 
megfelelő tudású technikusok, erős a mér-
nöki tudás is, a költségstruktúrát tekintve 
pedig versenyképesek vagyunk.

2013. május végén a cég szolnoki gyá-
rában átfogó technológia fejlesztés fejező-

dött be mintegy 700 millió forint értékben a Gazdaságfejlesz-
tési Operatív Program Komplex vállalati technológia fejlesztés 
című pályázat keretében. A projekt keretében új fejlesztésű, 
a nemzetközi igényeknek megfelelő szinkron generátor so-
rozat prototípusának, valamint az ehhez szükséges korszerű 
gyártóeszközökre alapozott technológiai rendszer kifejleszté-
sére került sor, amellyel a jövőben lényegesen csökkenthetők 
a gyártási költségek és az átfutási idők.

Hárfás Zsolt

Lektor: Szabó László, adjunktus BME VET

Gölöncsér Péter
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MEE-tag
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A cikk a villamosenergia-rendszerek üzemirányító 
informatikájának sérülékenységét vizsgáló nemzetközi 
projekt folyamatát és eredményeit taglalja. Kiemelten 
foglalkozik az informatikai támadások hatásait szimu-
láló tesztrendszerrel, melynek létrehozásában a hazai 
szakembergárda is jelentős szerepet játszott. 

This paper describes the process and results of an 
international project examining vulnerability of 
supervisory systems in the power-system. It focuses on 
the test-system simulating the impact of cyber attacks. 
The Hungarian expert team played important role in the 
implementation of this test environment.

1 1

bEvEzETés                                                                                                

A villamosenergia-rendszert az erőművek, a szállító és elosz-
tó hálózatok, valamint a fogyasztók bonyolult és földrajzilag 
is kiterjedt kapcsolata jellemzi. Az egyes részek működésének 
zökkenőmentes összehangolása informatikai háttértámoga-
tás nélkül ma már elképzelhetetlen lenne. Ezt a célt szolgálja 
a villamosenergia-rendszer elemeihez szorosan kapcsolódó 
irányítástechnikai rendszer, amely önmagában is igen össze-
tett, és geográfiailag is kiterjedt. 

Mondhatjuk, hogy az irányítástechnika a villamosenergia-
rendszer idegrendszere. Zavarai fennakadásokat okozhatnak 
a villamosenergia-ellátásban, amelyek szélsőséges esetben 
akár társadalmi katasztrófához is vezethetnek. Emiatt az irá-
nyítástechnikai rendszer fejlődésére a konzervativizmus jel-
lemző, ami azt jelenti, hogy egy-egy új megoldást csak hosz-
szú próbaidő és alapos ellenőrzés után vezetnek be. A bizton-
ságos üzemeltetés érdekében ezen túlmenően az irányítás-
technika elemei – a primer villamos technológiai elemekhez 
hasonlóan – eddig el voltak zárva a nyilvánosságtól. Az irányí-
tástechnikai rendszerhez történő hozzáféréshez kerítéseken 
és falakon kellett volna áttörniük az illetékteleneknek.  

A napjainkban zajló informatikai forradalom azonban a 
villamos hálózatok irányítástechnikáját is gyökeresen átala-
kította. Az egyes irányítástechnikai elemek (pl. adatgyűjtők, 
adatkoncentrátorok, felügyelő SCADA rendszerek stb.) közötti 
közvetlen pont-pont összeköttetést nagysebességű IP-alapú 
hálózatok (LAN) váltották fel. Ezek a hálózatok – bár tűzfala-
kon és egyéb biztonsági eszközökön keresztül – kapcsolatba 
kerültek az irodai hálózatokkal. Esetenként az is előfordul, 
hogy az irányítástechnikai elemek közötti kommunikáció 
részben vagy egészében az interneten keresztül bonyolódik. 

Az új információtechnológia elképzelhetetlenül megnövelte 
a kommunikáció sebességét és az átvihető adatok mennyisé-
gét. Ugyanakkor nyitottságával elvi lehetőséget adott az ille-
téktelen behatolásra és akár a működés megzavarására is. Az 
irányítástechnika korábbi elszigeteltsége miatt az alkalmazott 
kommunikációban nem fordítottak sok gondot az adatbizton-
ságra, azaz a szándékolt adatlopás vagy torzítás kivédésére. 

A VIKING projekt résztvevői azt vizsgálták, hogy az irányí-
tástechnika informatikai eszközeit milyen támadások érhetik, 
és ha már egyszer sikerült a támadónak bejutnia a rendszer-
be, ott milyen rombolást tud véghezvinni, illetve hogyan 

hat ez a társadalomra. A továbbiakban bemutatjuk a projekt 
résztvevőit, felépítését, valamint az egyes munkacsoportok 
munkáját és eredményeit.

A viking pRojEkT                                                                                 

A projekt hivatalos neve: vital infrastructure, Networks 
information and Control Systems Management amely (kez-
dő) betűiből – némi  fantáziával – összeállítható a VIKING 
rövid név. Már ez a név is sugallja, hogy a kezdeményezés 
Skandináviából indult. A Svéd Királyi Műszaki Egyetem (KTH) 
az ABB-vel együttműködve dolgozta ki és állította össze az 
Európai Unió 7. Keretprogramjához illeszkedő pályázati anya-
got, amelyet az EU támogatásra érdemesnek talált. 

A KTH elsősorban a hálózati (LAN) működési zavarok szi-
mulációjában rendelkezik tudományos eredményekkel, az 
ABB pedig közismerten a villamosenergia-rendszer minden 
irányítási szintjére szállít termékeket, a védelmi rendszerek-
től kezdve az üzemirányító SCADA-kig. A téma összetettsége 
miatt azonban szükség volt a villamosenergia-ipar további 
szereplőinek bevonására is. A villamosenergia-termelést, 
-szállítást és -elosztást az E.ON Nordic képviselte. A villamos 
hálózatok számításának és elemzésének támogatására a pro-
jektcsapat tagja lett a Zürichi Egyetem (ETH), a tengerentúli 
tudományos eredmények hasznosítását pedig a marylandi 
és a kaliforniai Berkeley egyetemek részvétele biztosította. 
A társadalmi hatások szimulációját az MML Analys & Strategi 
AB végezte. Az Astron Informatikai Kft. olyan partnerként 
vett részt a projektben, aki jól ismeri a villamos hálózatok és 
alállomások üzemvitelét, és emellett rendelkezik az ezek mű-
ködését részletesen szimuláló eszközzel is. 

A projekt időtartamára a résztvevők konzorciumi megál-
lapodást kötöttek, melynek vezetője az ABB lett. A munka 7 
munkacsoportban (MCS0-MCS6) zajlott. 

Az egyes munkacsoportok fő feladatait és kapcsolatait az  
1. ábra szemlélteti.

A TEszTAlkAlmAzás                                                                           

Az 5. munkacsoport (MCS5) feladata volt annak a tesztrend-
szernek (Testbednek) az elkészítése, amelyen szimulálni lehet 
a hackertámadások hatásait a villamosenergia-rendszerre, 
illetve a fogyasztókra, végeredményben a társadalomra. A 
Testbed felépítését két szempont határozta meg: 

Egyrészt össze kellett gyűjteni a projekt résztvevőitől •	
Testbeddel kapcsolatos elvárásaikat.
Másrészt meg kellett vizsgálni, hogy milyen eszközök áll-•	
nak rendelkezésre, szerezhetők be, és ezeket milyen mó-
don lehet gazdaságosan integrálni.

Villamos üzemirányító rendszerek 
elleni IT-támadások szimulációja
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Gaál Róbert, Kele András

1. ábra  A projekt munkacsoportjai (MCS) közötti kapcsolatok



A tesztrendszer ezen két szempont ütköztetésének ered-
ményeként jött létre.

Elsőként „közvélemény-kutatást” indítottunk az összes 
munkacsoport szakértői között, akik megfogalmazták a 
Testbeddel kapcsolatos igényeiket és követelményeiket. Ezek 
– attól függően, hogy az adott szakértő a villamos üzemirá-
nyítástól kezdve az IP-hálózatok kommunikációjáig terjedő 
széles palettán mely területet képviselte – igen változatosak 
voltak. Ily módon mintegy 70 követelmény gyűlt össze. Az 
igényeket több szempont szerint kategorizáltuk. Osztályoz-
tuk a követelményeket aszerint, hogy a tesztalkalmazás meg-
valósítása során a már meglevő eszközök kiegészítése milyen 
fajta tevékenységet vagy milyen további eszközt igényel (pl. 
funkciófejlesztést, hardver beépítését, modellezési felada-
tot). Másrészt már a tervezés ezen korai szakaszában azt is fel 
kellett mérnünk, hogy egy adott követelmény teljesítését a 
Testbed mely részén lehet a leghatékonyabban megvalósíta-
ni (SCADA funkcióként, IP-hálózati eszközökön, villamosener-
gia-modellben stb.).

A villAmos modEll                                                                              

A sokféle követelmény eredményeképpen a projekt arra a 
következtetésre jutott, hogy egy ország teljes energiarend-
szerét modelleznünk kell. Ily módon vizsgálhatóvá válik a 
hackertámadások lokális (pl. egy leágazás, ill. kisebb fogyasz-
tói terület) és energiarendszer szintű (országos) hatása is. Így 
született meg „Vikingia” villamosenergia-rendszerének mo-
dellje.

Vikingia energiarendszere négy szintre tagolódik, és – talán 
nem teljesen véletlenül – helyenként az alsóbb szinteken ma-
gán hordozza a magyar energiarendszer ismertetőjegyeit is.

Átviteli hálózat•	
Főelosztó hálózat•	
Elosztó hálózat•	
Fogyasztók •	

•	
Átviteli hálózati modell
A modell gerincét az átviteli hálózat alkotja, amely megegyezik 
az ABB diszpécseri tréningszimulációs (OTS), tesztelési és be-
mutató célokra szolgáló hálózatmodelljével. (Lásd a 2. ábra)

A VIKING átviteli hálózat alapvetően 400 és 220 kV-os fe-
szültségszinten szállítja az energiát. A 14 alállomás mintegy 
40 villamos csomópontot foglal magában (A sémán azért 

látható csak 30 gyűjtősín, mivel a sínbontások nincsenek fel-
rajzolva). Erre a hálózatra kapcsolódnak azok az erőművek, 
amelyek biztosítják az ország energiaellátását. Az erőműve-
ket nem képeztük le részleteiben, csak a betáplált teljesítmé-
nyüket vettük figyelembe. A mindenkori teljesítményegyen-
súlyt az OTS-modell egyszerűsített szabályzási funkciója 
(AGC) biztosítja. 

Főelosztó és elosztó hálózati modell
A 120 kV-os főelosztó hálózat, ill. az alatta húzódó kisebb 
feszültségszintű részek leképezésére – a hálózati elemek 
nagy száma miatt – vegyes modellezést alkalmaztunk. En-
nek érdekében Vikingiát 10 kisebb körzetre osztottuk, ame-
lyek egy-egy várost, ill. vonzáskörzetét (Viking City) jelentik. 
A városi hálózatok általában 1 vagy 2 ponton csatlakoznak 
az átviteli hálózathoz. A városokon belül a hálózat már szi-
gorúan sugaras felépítésű a 120 kV-tól a 0,4 kV-ig. Ily módon 
viszonylag könnyen automatizálni lehetett a nagy mennyi-
ségű elem állapotváltozásának kezelését, és elég pontosan 
lehetett modellezni az országos üzemzavaroknak a fogyasz-
tókra gyakorolt hatásait. A villamos modell elvi felépítését a 
3. ábra mutatja.

Ez a modell azonban nem alkalmas a cyber támadások lo-
kális hatásainak pontosabb modellezésére, mivel a valóság-
ban a hálózat topológiája – különösen a 120 kV-os főelosztó 
és esetenként a középfeszültségű elosztó hálózat is – hurkolt, 
így a fogyasztók több irányból is elláthatók, ami jelentősen 

meggyorsítja az üzem helyreállítását. 
Emiatt az egyik régió – a főváros (Vi-
king Capital) – villamos hálózatát a 
többinél jóval részletesebben és való-
ságot jobban közelítve képeztük le. A 
Viking Capital területén a pontosabb 
topológialeképezés mellett a primer 
készülékek és a kapcsolódó védelmi és 
automatikarendszerek működésének 
hatásait is beépítettük a modellünk-
be, ami lehetővé teszi az intelligens 
alállomási készülékek elleni feltétele-
zett támadás hatásainak szimulálását 
is. Pl. egy digitális eszköz beállításának 
megváltoztatásával akár a támadás 
után hosszabb idővel is jelentős káro-
kat lehet okozni.

A főváros villamos hálózatának 
egy részletét a 4. ábra mutatja. 
A fővárost két 120/középfeszült-
ségű kétgyűjtősínes elrendezésű 
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3. ábra  Elosztó hálózat
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alállomás látja el. (Ezek közűl az egyik látható az ábrán.) Az 
alállomások 2-2 ponton csatlakoznak az átviteli hálózathoz, 
és közöttük is van egy 120 kV-os vezeték. A középfeszültsé-
gű részeket alállomásonként egy-egy pár 120/10 és 120/40 
kV-os transzformátor táplálja. Egy nagyfogyasztó közvetle-
nül a 120 kV-os gyűjtősínre csatlakozik. A többi fogyasztót 
a középfeszültségű hálózat látja el. A középfeszültségű 40 
és 10 kV-os vonalak mindkét végükről megtáplálhatók a két 
alállomásból, de alapállapotban sugarasan üzemelnek. Az 
alállomási modell részletesen leképezi a primer készüléke-
ket és a védelmi rendszert. (Az ábrán csak a 40 kV-os feszült-
ségszint látható, néhány fogyasztói csatlakozással.)

Egyes kiemelt fogyasztók (pl. kórház, vasútállomás) közvet-
lenül a középfeszültségű vonalakra kapcsolódnak, míg a töb-
bieket (lakossági fogyasztók) a középfeszültségű vonalakra 
felfűzött KÖF/0,4 kV-os transzformátorok látják el. A hálózat 
0,4 kV-os része már a fővárosban is szigorúan sugaras.

Fogyasztói modell
A modell legalsó szintjén helyezkednek el a fogyasztók, akiket 
a fogyasztási profiljuk reprezentál. Vikingia 5 millió fogyasztó-
ja csúcsidőszakban mintegy 3200 MW rendszerterhelést kép-
visel. A fogyasztók energiafogyasztásuk és tevékenységük 
alapján 17 kategóriába sorolódnak, többek között: mező-
gazdasági farm, bányavállalatok, termelő vállalatok, közszol-
gáltató (víz, gáz) vállalatok, kommunális fogyasztók (iskolák, 
kórházak) stb. A modell feltételezi, hogy a villamosenergia-
fogyasztás és a gazdasági aktivitás (GDP) között viszonylag 
szoros kapcsolat áll fenn. A fogyasztók ellátottsága a modell-
ben csak kétállapotú (van/nincs) lehet. Ellátatlan állapotban 
a gazdasági aktivitás és ezzel együtt a fogyasztás is nullára 
csökken. Az ellátás helyreállása után az egyes fogyasztók gaz-
dasági aktivitása csak fokozatosan éri el ismét az eredeti akti-
vitási görbét. Ennek megfelelően a fogyasztási görbe is csak 
egy tranziens görbeszakasz után áll be a nulláról az eredeti 
fogyasztói profilnak megfelelő időfüggvényre. A tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a fogyasztói teljesítménygörbe a tranziens 
időszakban akár jóval meg is haladhatja a normál fogyasztói 
profil szerinti teljesítményt (pl. motorok indítása esetében). 
Az előbbieket reprezentálja az 5. ábra.

Folytatjuk!

Energetika

4. ábra  A főváros villamos hálózatának részlete

5. ábra  A fogyasztói modell

Lektor: Bakos Béla, MAVIR Zrt.
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Távfelügyelettel szabályozott  
LED-es közvilágítási 

mintaprojekt Miskolcon

 1. Bevezetés                                                                                       

Miskolcon a 2008. év végén elkezdett LED-es mintaprojektek 
újabb állomásaként 2011-ben Magyarországon elsőként távfel-
ügyelettel egybekötött LED-es közvilágítás létesült. A projekt 
célja a LED-es közvilágítás további előnyeinek, esetleg hátrá-
nyainak gyakorlati kipróbálása volt.

A közvilágításban napjainkig is számos megoldás létezett az 
energiamegtakarításra, és ezek a megoldások az adott szakasz-
ban mindig újdonságnak számítottak. A korábban beépített 
nagy teljesítményeknek köszönhetően mindegyik megoldás 
jelentős megtakarítást eredményezett. Gazdaságosságát te-
kintve először az ún. központi feszültségszabályozás hódított 
teret a maga számos hátrányával együtt. (Transzformátorkörze-
tenkénti szabályozás, ami nem volt tekintettel sem a lámpatest-
összetételre – kompakt fénycsöves, ill. nátrium fényforrással sze-
relt lámpatest –, sem a kiemelt forgalmi helyszínek – útkeresz-
teződések, zebrák – megvilágítási szintjének csökkenésére.) A 
feszültségszabályozás hatására elért teljesítménycsökkenésnél 
jóval nagyobb mértékben csökkent a megvilágítási szint.

Az egyedi – lámpatestbe építhető – szabályozók nagy előnye, 
hogy a forgalmi helyzetnek megfelelően a kiemelt megvilágí-
tást igénylő helyszíneket a szabályozásból kihagyva, ezeken a 

A LED-es lámpatestek várható széles körű elterjedésével 
a beruházóknak és üzemeltetőknek mindenképpen meg 
kell fontolniuk a távfelügyeleti rendszer adta lehetősége-
ket. A felhasználóknak a széles körű szabályozhatóság az 
energiamegtakarításban segíthet elérni az optimumot. 
Az üzemeltetőknek a hibajelzések segítik a hibajavítás 
folyamatát, leegyszerűsítve a hibahely behatárolását és a 
hibajavítást, csökkentve ezzel ennek a költségeit. Termé-
szetesen a távfelügyeleti rendszer fejlesztőinek a tapasz-
talatokhoz és igényekhez igazított, minél megbízhatóbb 
és olcsóbb rendszereket kell fejleszteniük a beruházások 
minél rövidebb megtérülése érdekében.

With the widespread distribution of the LED luminaries the 
operators and investors have to consider the use of remote 
monitoring system. The wide range of controllability helps 
the users to reach the optimal energy savings. The failure 
indication helps the operators to repair the errors by 
simplifying the defining of the failure location. Certainly 
the developer of the remote monitoring system have to 
develop reliable and economical systems  adjusted to 
experiences and demands in order to reach shorter return 
of investments. 
The Operators and Investors will consider to use remote 
control system when they LED applications use. Those help 
to reach the optimum of energy saving in work/in run. 
The error signal help in the trouble-shooting, because it is 
limited the search of the error-place, limited the repairer 
time and also the cost of trouble-shooting.
Natural the system is developed by the designing engineers 
can base on the experiment of operators, and will act upon 
on demand. Also the investigation will soon return.

helyszíneken nem csökkent a közlekedés biztonsága. Az egyedi 
szabályozók és a telepítés relatív magas ára miatt viszont a gaz-
daságosságuk már kevésbé volt vonzó.

Mindkét rendszernek a legfőbb korlátja a szabályozott be-
rendezések működési tartománya volt, hiszen mind a nátrium 
fényforrással szerelt lámpatestek, mind a kompakt fénycsöves 
lámpatestek csak megfelelő feszültségi tartományban működ-
tek és egyik esetben sem volt lehetőség többlépcsős szabályo-
zásra.

2. IntellIgens vezérlés Bemutatása, 
a távfelügyeletI rendszer előnyeI az eddIg 
Ismert szaBályozásokkal szemBen                                 

A Miskolcon 2011-ben telepített OWLET rendszer az eddig em-
lített szabályozásokhoz képest számos előnnyel rendelkezik:
– A központi egység rádiófrekvencián kommunikál az egyes 

lámpatestekkel, tehát nem szükséges vezetékes vezérlést 
kiépíteni.

– Transzformátorkörzettől, áramkörtől függetlenül képes akár 
egyedileg is vezérelni a lámpatesteket. 1 központi egység kb. 
150 db lámpatest vezérlését tudja megoldani.

– Minden egyes lámpatest egymástól függetlenül 0-100%-ig 
akár egyedileg is szabályozható előre beprogramozott sza-
bályozásnak megfelelően vagy külső jeladó által eseményve-
zérelten és természetesen a kettő kombinációjaként is, szinte 
100%-osan igazodva az adott terület forgalmi helyzetéhez.

– Az előre beállított programozás a távfelügyeleti rendszer 
web-es felületéről egyszerűen és gyorsan megváltoztatható.

– Az alapbeállítástól független programozás előre meghatározott 
időpontokra. (Pl.: szilveszter éjszaka a várható nagyobb forga-
lomra való tekintettel ne legyen visszaszabályozás, vagy egy 
tűzijáték esetén adott ideig a rendszer legyen kikapcsolva.)

– Folyamatos rendelkezésre állnak lámpatestenként a működési 
és a fontosabb adatok. (jelenlegi szabályozási szint, feszült-
ség, fogyasztás, teljesítménytényező stb.)

– Az esetlegesen előforduló hibákról hibaüzenet küldése a ke-
zelőnek. 

– A megvilágítási szintet a kezdetektől a kívánt szintre vezérelve 
– ún.: virtuális kimenő teljesítmény – minden esetben a szük-
séges szintre tudjuk szabályozni, ezzel kiküszöbölhető az adott 
szakasz túlvilágítása, ill. a fényáramcsökkenés hatása.

3. a mIskolcon megvalósított projekt 
Bemutatása                                                                                            

A mintaprojekt helyszínéül Miskolcon a Palóczy utat és a Szemere 
kertet választottuk a várossal közösen. Az említett helyszíneken 
több mint 15 éve létesült nátriumlámpás lámpatestek voltak fel-
szerelve, erősen avult állapotban. A parkvilágítás ezen felül ún. 
gömblámpákkal létesült, amelyek a tér minden irányába sugá-
rozták a fényt, ezzel jelentősen rontva a megvilágítandó felületre 
eső megvilágítást.  Az eredeti megvilágítási szinteket lemérve 
megállapítottuk, hogy az mindkét helyszínen elmarad a szab-
ványban előírt követelményektől. A Palóczy úton lévő 100 W-os 
nátriumlámpás lámpatestek átlag 7 és 10 lx (1-es kép), a Szemere 
kertben lévő 70 W-os nátrium lámpatestek átlag 2 lx megvilágí-
tást biztosítottak. (2-es kép) A létesítés során nem az eddigi meg-
világítási szint elérése, hanem egy szabványnak megfelelő LED-
es közvilágítás létesítése volt a cél.

A lámpatestek cseréjén kívül szükség volt a kábelek részleges 
és a tartószerkezet teljes cseréjére is, így a világítástervezés so-
rán ezt már így vettük figyelembe.

A Palóczy úton a tervek szerint 10 m-es fénypontmagasságú 
oszlopok és 85 W névleges teljesítményű LED-es lámpatestek, a 

Kovács Csaba

Világítástechnika
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gyalogátkelőhely és a két 
útkereszteződés kieme-
lésére 115 W névleges 
teljesítményű lámpates-
tek kerültek betervezés-
re. (3-as kép) A Szemere 
kertben a parkvilágítás 
céljára 36 W névleges tel-
jesítményű parkvilágító 
lámpatesteket terveztünk 
4 m-es acéloszlopokkal. 
(4-es kép)

A lámpatestek vezér-
lését biztosító központi 
vezérlő egység a Szemere 
kertben elhelyezett új 
közvilágítási szekrényben 
került elhelyezésre.

A kivitelezési munkák 2011 

októberében kezdődtek és november végén be is fejeződtek.
A lámpatestek szabályozását a Palóczy úton kezdetben 

100%-os szintről indítva este 10 órakor 70%-ra csökkentettük, 
majd reggel öt órakor ismét visszaszabályoztuk 100%-ra. A vilá-
gítástechnikai mérések elvégzése után, a mérési eredményeket 
kiértékelve megállapítottuk, hogy az eredetileg beállított sza-
bályozásszintnek megfelelő megvilágítás a megkövetelt szab-
vány szerinti értékeket meghaladja. Az átlag megvilágítási szint 
19 lx volt a Palóczy utcában, kiváló 80% feletti átlag egyenletes-
séggel. A mérések alapján a lámpatesteket már bekapcsoláskor 
visszaszabályoztuk 87%-os szintre, majd az éjszakai órákban 
68%-ra. A gyalogátkelőhelynél és a kereszteződésekben talál-

ható nagyobb teljesítményű lámpatesteket továbbra is 100%-
os szintről indítottuk, majd az éjszakai órákra 70%-ra szabályoz-
tuk vissza. Ezzel az eltérő szabályozási móddal elértük, hogy az 
éjszakai csökkentett megvilágításszint mellett a forgalmi szem-
pontból kritikus helyszínek még jobban kiemelésre kerültek, 
így is növelve a közlekedésbiztonságot.

A Szemere kertben az eredetileg beépített teljesítményt felé-
re csökkentve is látványos és számokban is egyértelműen jobb 
megvilágítást értünk el a LED-es lámpatestek beépítésével. Az 
átlagos megvilágítási szint az eredeti 2 lx körüli értékről 10 lx fölé 
emelkedett. A mérések elvégzése után a parkvilágítás szabályo-
zási beállításait is újragondoltuk és egy többlépcsős szabályozást 
állítottunk be. A közvilágítás bekapcsolásakor 85%-os szintről 
indulva, este 10 órakor a vezérlési szintet 60%-ra csökkentettük, 
majd a legkisebb forgalmú időszakban 0-5 óráig 30%-os szintet 
állítottunk be. Tehettük ezt annak ellenére, hogy a 30%-ra vissza-
szabályozott rendszer már csak irányfény jellegű megvilágítást 
eredményezett, de a vezérléshez csatlakoztatott mozgásérzéke-
lők a parkba való érkezéskor a megvilágítási szintet az áthaladás 
idejére a maximális szintre kapcsolták vissza. (5-ös kép) Ezzel a 
megoldással az energiamegtakarítást a maximálisra tudtuk nö-
velni a köz- és közlekedésbiztonság fenntartása mellett.

4. vIlágítástechnIkaI összehasonlító 
mérések elemzése                                                                                 

Az eddigiekben már említett mérési eredményekből is lát-
ható volt, hogy a LED-es korszerűsítéssel az eredeti nátrium-
lámpás megvilágításhoz képest szabványos és kiváló egyen-
letességgel rendelkező megvilágítást biztosítva is sikerült 
energiamegtakarítást elérni, amit tovább tudtunk növelni 
az éjszakai órákban történő visszaszabályozással. A mérési 

1. kép Palóczy út nátriumos világítás

2. kép Szemere kert nátriumos világítás

3. kép Palóczy út LED-es világítás

4. kép Szemere kert LED-es világítás

5. kép Szemere kert teljes és csökkentett megvilágítás



eredményeket elemezve azonban azt is látnunk kellett, hogy 
a teljesítménycsökkenéssel nem arányosan csökkent a meg-
világítási szint. 30%-os energiamegtakarítás 43%-os átlagos 
megvilágításiszint-csökkenést eredményezett, 70%-os energia 
megtakarítás pedig a megvilágítási szint 93%-os csökkenését 
eredményezte. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a megvilágítá-
si szint jelentős csökkenése ellenére az átlag egyenletesség alig 
változott, ill. volt olyan csökkentett megvilágítás ahol az átlag 
egyenletesség még jobb is lett. Ezek a tények a lámpatest fény-
eloszlásának professzionális tervezését igazolják. 

5. megtakarítás, megtérülés                                                

Megtakarítás szempontjából célszerű a két eltérően beállított 
vezérlést külön-külön elemezni.

Palóczy út: 
A 100 W-os nátriumlámpás lámpatestek (előtéttel növelt telje-
sítmény 119 W/lámpatest) 85 W névleges teljesítményű LED-es 
lámpatestre való cseréjével 28% energiamegtakarítást értünk 
el a korszerűsítés során úgy, hogy a lámpatestek száma és az 
oszlopkiosztás nem változott. A lámpatestek kimenő teljesít-
ményét az adott útszakaszra való megvilágítási szintnek meg-
felelő visszaszabályozásával további 13%-os megtakarítás volt 
realizálható. Az éjszakai visszaszabályozásból adódó további 
energiamegtakarítás súlyozott értéke 11%. összességében 
tehát 52% energiamegtakarítást realizáltunk  szabványos 
megvilágítási szint mellett. (1. ábra)

Szemere kert: 
A 70 W-os parkvilágító nátrium lámpatestek (előtéttel növelt tel-
jesítmény 87 W/lámpatest) 36 W névleges teljesítményű LED-es 
lámpatestre való cseréjével jelentős 59% energiamegtakarítást 
értünk el a korszerűsítés során azonos lámpatestdarabszám és 
oszlopkiosztás mellett. A lámpatestek kimenő teljesítményét 
az adott útszakaszra való megvilágítási szintnek megfelelő visz-
szaszabályozásával és az éjszakai többszintű visszaszabályozás-
sal további energiamegtakarítást értünk el. összességében a 
szemere kertben 77% energiamegtakarítást realizáltunk a 
megvilágítási szint jelentős javulása mellett. Ebben az eset-
ben meg kell jegyeznünk azt is, hogy a régi lámpatestek 
360 fokos sugárzási szögéből adódóan a megvilágítási szint 
emelkedésében jelentős szerepet játszott a fénynek a megvi-
lágítandó felületre való irányítása.

Megtérülés szempontjából a Miskolcon megvalósított táv-
felügyelettel ellátott Led-es közvilágítást nem igazán tudjuk 
vizsgálni, mivel a mintaprojektre való tekintettel nem egy teljes 
központi egységhez tartozó rendszer került kiépítésre és a cél 
nem a megtérülés vizsgálata, hanem a távfelügyelettel ellátott 
közvilágítás lehetőségeinek, előnyeinek vizsgálata volt. 

Egyéb e tárgyban folytatott megtérülésszámításainkat elemez-
ve, a távfelügyeleti rendszer által nyújtott többlet megtakarí-
tásokat is figyelembe véve mégis azt kell mondjuk, hogy a ma 
még relatív nagy beruházási költséggel járó rendszerek megté-
rülése közelít a teljes rendszer várható élettartamához, tehát a 
megtérülése még elég hosszúnak mondható.

6. üzemeltetésI tapasztalatok                                            

Az üzembe helyezett rendszer az első telepítési hibák kijavítása 
után 2011 vége óta megfelelően működik, hibajelzés eddig két 
esetben érkezett. A hibák javítását nagyban könnyítette, hogy a 
szerelők pontosan tudták, melyik lámpatesthez kell menniük hi-
baelhárításra. A hibát mindkét esetben a betápláló kábel hibája, 
illetve a kismegszakító leoldása okozta. A kismegszakító vissza-
kapcsolása után a rendszer hiba nélkül tovább működött.

7. összegzés                                                                                             

A 90-es évek végén, 2000-es évek elején Magyarországon vég-
rehajtott energiamegtakarítást célzó közvilágítás-korszerűsíté-
sek hatására a közvilágításban beépített teljesítmények a lehe-
tő legkisebb – vagy talán ennél is kisebb – értékre csökkentek. 
Egy újabb korszerűsítés hatására elérhető energiamegtakarítás 
mértéke erősen korlátozott, különösen abban az esetben, ha a 
szabvány előírásait is figyelembe szeretnénk venni. A beépített 
lámpatestek jelenleg még a várható élettartamuk felét sem ér-
ték el. Mindezek együttes hatása a jelenleg egyre jobban terje-
dő és egyre jobb műszaki színvonalat képviselő LED-es közvilá-
gítási lámpatestek széles körű elterjedését negatívan befolyá-
solja. A kevés üzemviteli tapasztalat, a gyártók és forgalmazók 
által sokszor túlzott előnyök hangoztatása is sok bizonytalan-
ságot kelt a leendő felhasználókban. Az eddigi üzemviteli ta-
pasztalatok alapján a LED-eket meghajtó tápegység jelentheti 
a legfőbb üzemviteli kockázatot. Mindezek ismeretében a már 
megvalósított és a későbbiekben megvalósítandó mintaprojek-
tek mind a felhasználók, mind a gyártók számára fontos informá-
ciókat hozhatnak, segítve ezzel a LED-es közvilágítási technoló-
gia minél magasabb színvonalra emelését és a későbbiekben a 
LED-es közvilágítási lámpatestek széles körű elterjedését.

8. összefoglaló                                                                                    
 

A LED-es lámpatestek várható széles körű elterjedésével a beru-
házóknak és üzemeltetőknek mindenképpen meg kell fontolni-
uk a távfelügyeleti rendszer adta lehetőségeket. A felhasználók-
nak a széles körű szabályozhatóság az energiamegtakarításban 
segíthet elérni az optimumot. Az üzemeltetőknek a hibajelzé-
sek segítik a hibajavítás folyamatát, leegyszerűsítve a hibahely 
behatárolását és a hibajavítást, csökkentve ezzel ennek a költ-
ségeit. Természetesen a távfelügyeleti rendszer fejlesztőinek a 
tapasztalatokhoz és igényekhez igazított, minél megbízhatóbb 
és olcsóbb rendszereket kell fejleszteniük a beruházások minél 
rövidebb megtérülése érdekében.
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Néhány új, közérdeklődésre számító jogszabályváltozás. 
A következőkben a Magyar Közlöny 2013. évi márciusi 
és áprilisi számaiban közzétett, a műszaki szakembere-
ket is érintő néhány jogszabályra hívjuk fel a figyelmet.

MEE  JOGSZABÁLYFIGYELŐ – 2013/5

Arató Csaba

Szakmai előírások
kezelői gyakran találkoznak ezekkel! A Szabályzat meghatá-
rozza a gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételeit is:

„A gázfogyasztó készülék felállítási, felszerelési helyét a 
gyártó által megadott módon úgy kell megválasztani, hogy a 
gázfogyasztó készülék hozzáférhető, üzembiztosan kezelhe-
tő, javítható legyen, továbbá: a gázfogyasztó készülék elhe-
lyezése és villamos csatlakozása feleljen meg az épületek vil-
lamos berendezéseinek létesítésére vonatkozó előírásoknak”

A Szabályzat itt az MSZ 2364/MSZ HD60364 Kisfeszült-
ségű villamos berendezések c. szabvány-sorozatból az 
MSZ HD 60364-4-41 és az MSZ HD 60364-7-701, valamint 
az IP-védettséggel foglalkozó MSZ EN 60529 szabványokat 
hívja meg.  Végül a szabályzat 4.2.7. szakasza foglalkozik a 
gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatásá-
nak követelményeit:

„a) Olyan gázkészülék, amelynek villamos hálózati csatla-
koztatása van, és áram felvétele nem éri el a 30 A áramerős-
séget, a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható, 
amelyet testzárlat esetében (a tápláló áramkörbe, a tápláló 
elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba iktatott) 30 mA 
érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló 
önműködően lekapcsol.

b) Olyan gázkészüléknél, amelynek villamos hálózati csatla-
koztatása van, a gázkészülék közelében az áramkörbe iktatott 
hárompólusú (2s+f ) megszakítóval vagy dugós csatlakozta-
tóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás le-
hetőségét.

c) Olyan gázkészüléknek, amelynek villamos hálózati csat-
lakoztatása van, a testet – csak szerszámmal bontható módon 
– össze kell kötni a villamos hálózat érintésvédelmi védőveze-
tőjével. Ha a villamos csatlakoztatás dugós csatlakozóval van 
megoldva, akkor ez az összekötés a dugós csatlakozó védő-
érintkezőjével legyen megoldott.

d) Olyan gázkészüléket, amelynek villamos hálózati csat-
lakoztatása van, csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a 
gázcső hálózat be van kötve az épület egyenpotenciálra hozó 
(EPH) hálózata. Épületen belül új gázcsőhálózat esetében el-
lenőrizni kell az EPH csomópontot, illetve a gázcsőhálózatnak 
ezzel való összekötését. Gázkészüléknek meglévő csőháló-
zatra való csatlakoztatása esetén azonban ennek ellenőrzése 
elhagyható.”              

● 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalról

Magyar Közlöny 2013. évi 51. szám.  2013. március 27.
A törvény a kihirdetését követő 8. napon, azaz 2013. április 

4-én lépett hatályba.
A társadalom széles körét érintő egyes ipari, közmű-szolgál-

tatási tevékenységek nemzetgazdaságilag és társadalmilag is 
egyaránt kiemelkedően fontos ágazatainak és szolgáltatói-
nak egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét lehetővé 
tevő állami szabályozás kialakítása, az állami bevételekkel ha-
tékonyan gazdálkodó, a közjót szolgáló, erős piacszabályozó 
állami szerepvállalás megteremtése, az energiafelhasználás 
hatékonyságának javítása, a vezetékes energiaellátás bizton-
sága és a fogyasztók védelme érdekében alkotta a törvényt 
az Országgyűlés.  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal a Magyar Energia Hivatal általános és egyetemes jog-
utódja.

A törvény meghatározza az új hivatal jogállását, feladatait, 
szervezetét és gazdálkodását.  A törvények közötti össz-
hang megteremtése érdekében egyúttal módosított né-
hány törvényt, többek között a távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII., a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt.

● 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezeté-
kekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi veze-
tékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az 
ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Magyar Közlöny 2013. évi 47. szám.  2013. március 21.
A rendelet a kihirdetését követő 30. napon, azaz 2013. ápri-

lis 20-án lépett hatályba. Ugyanakkor hatályát vesztette a gáz 
csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatko-
zó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM 
rendelet, valamint az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó 
készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási 
rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról 
szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet. A Hatóság által e ren-
delet hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedé-
lyekkel megszerzett jogosultság az e rendelet szerinti enge-
délyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható.

A rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű 
biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb 
gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tar-
tályban és vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott 
csatlakozóvezetékekre, telephelyi vezetékekre és felhasználói 
berendezésekre, valamint az ezek üzemeltetésével, üzembe 
helyezésével, karbantartásával, javításával, átalakításával, el-
lenőrzésével, felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, 
továbbá az e tevékenységeket végzőkre.

A rendelet fejezetei a következő területeket szabályozzák: 
hatósági eljárások; csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték és 
felhasználói berendezés létesítése, használatbavétele és üze-
meltetése; eljárás rendkívüli esemény alkalmával; műszaki 
biztonsági követelmények; a Műszaki Biztonsági Szabályzat 
célja és módosítása; végül a Gázipari Műszaki Szakbizottság 
működése és feladatai.

A rendelet 2. melléklete tartalmazza a gáz csatlakozó ve-
zetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági 
Szabályzatát, amely a rendeletben meghatározott követel-
mények teljesítését elősegítő,  a rendelet hatálya alá tartozó 
berendezések,  technológiák  létesítésének, használatbavé-
telének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthe-
lyezésének, felülvizsgálatának, megszüntetésének műszaki 
biztonsági feltételeit és módját tartalmazó műszaki előírások 
gyűjteménye. A Szabályzat villamos jellegű előírásokat is tar-
talmaz, pl. a fogalommeghatározások között szerepel az EPH 
meghatározása: 

„EPH: egyen-potenciálra hozó vezetékrendszer; az a veze-
tékrendszer, amely a védővezetőt igénylő érintésvédelemmel 
ellátott gázfogyasztó készülékek testét, a házi fémhálózato-
kat, valamint az önállóan is számottevően földelt fémtárgya-
kat – közvetlenül vagy közvetve – villamosan hatásosan ösz-
szeköti.”

Ezen kívül a robbanási határkoncentrációk (alsó és felső 
robbanási határ), a robbanásveszélyes térség, a robbanás-
veszélyes zónák (0-s, 1-es és 2-es zóna), és a robbanóképes 
gázközeg meghatározását is tartalmazza, – az erősáramú be-
rendezések felülvizsgálói és a robbanásbiztos berendezések 



● 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet az építőipari lánctarto-
zás megakadályozását segítő intézkedésekről

Magyar Közlöny 2013. évi 61. szám.  2013. április 9.
A rendelet – néhány kivétellel – a kihirdetését követő 10. 

napon, azaz 2013. április 19-én lépett hatályba. A Kormány az 
építőipari lánctartozás megakadályozása érdekében hatály-
talanította az építési termékek műszaki követelményeinek, 
megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalá-
nak és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. 
(I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendeletet és módosította e 
rendelettel a következő kormányrendeleteket: 

•  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet, 

•  az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabá-
lyairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

•  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgálta-
tásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,

•  az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

•  az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek mó-
dosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet. 

     * * *
Jelen rövid ismertetésünk a figyelemfelkeltést szolgálja, az 

ismertetett témakörökben közvetlenül érintett szakembereknek 
ajánlott a bemutatott jogszabályok alapos megismerése és az 
azokban foglalt előírások végrehajtása.    
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Lektor: Somorjai Lajos

Arató Csaba
okl. villamos üzemmérnök, 
MEE-tag
cs.arato@freemail.hu

2013. június 4-én stratégiai együttműködési megállapo-
dást írt alá Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 
kormány részéről és Dale A. Martin elnök-vezérigazgató 
a Siemens Zrt. képviseletében.

Varga Mihály a budapesti német és osztrák nagykövet, vala-
mint több magyar egyetem rektorának jelenlétében megtar-
tott ünnepélyes aláíráson azt emelte ki, hogy a Siemensszel 
kötött stratégiai megállapodás „remek példája annak, hogyan 
hangolható össze a kormány sikeres befektetési politikája a 
gazdasági szereplők törekvéseivel. A kormány minden olyan 
intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a befektetők hosszú 
távú és tartós jelenlétét az országban, a kölcsönös bizalmat, 
párbeszédet és a rendszeres információáramlást, valamint a 
kiszámítható gazdasági környezetet.    

A nemzetgazdasági miniszter előadásában kitért arra is, 
hogy a kormány számára kiemelt fontosságú a kapcsolat Né-
metországgal, a német vállalatokkal. Ismertette: a magyar ex-
port mintegy 26 százaléka Németországba irányul, a magyar 

import 25 százaléka, a magyar működő tőkebefektetések 24 
százaléka származik Németországból. A gazdasági tárca ve-
zetője  kiemelte, hogy a Siemens az elmúlt két évben - a vál-
ság idején - 400 új munkahelyet teremtett Magyarországon, 
így több mint 2400 embert foglalkoztat. A társaságnak 2432 
magyar beszállító 80,5 millió euró értékben szállított termé-
ket 2012-ben, így a Siemens magyarországi beszállítóinak 84 
százaléka magyar volt.

Dale A. Martin cégvezető előadásában azt emelte ki, hogy 
a Siemens a magyar emberek és családok életének számos 
területén jelen van, így a közlekedésben, az ipari üzemekben, 
a háztartásokban, az áramtermelésben, az egészségügyben, 
továbbá az egyetemeken, főiskolákon és szakiskolákban. 
Utóbbival kapcsolatosan megjegyezte, hogy a társaság már az 
1990-es években bevezette a duális képzést, amelyet az elmúlt 
évben kibővítettek.

    A Siemens magyarországi elnök-vezérigazgatója szerint 
a stratégiai megállapodás arról szól, hogy a társaság és a kor-
mány együttműködik a gazdaság fenntartható növekedése, 
munkahelyek teremtése, valamint az innováció szerepének 
erősítése érdekében.  E szerepvállalásának jellemzésére az alá-
írás színhelyéül szolgáló csepeli transzformátorgyárat hozta 
fel. Emlékeztetett: amikor a Siemens 1996-ban átvette a gyárat, 
akkor évi 800 transzformátort gyártottak. Tavaly már 17-szer 
ennyit, és ennek több mint 90 százaléka kivitelre készült. 

Forrás: Sajtótájékoztató

Tóth Éva

Stratégiai együttműködési 
megállapodást írt alá 

a kormány és a Siemens

Varga Mihály értékeli a megállapodást

Dale A. Martin és Varga Mihály aláírják a megállapodást
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Fennállásának legeredményesebb évét zárta az MVM 
Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított, 
idén ötvenéves MVM Csoport – hangzott el társaság 
rendes éves közgyűlését követő sajtótájékoztatón 
május 30-án.

Mint Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. el-
nök-vezérigazgatója többek között elmondta: a társaság-
csoport konszolidált árbevétele az előző évinél több mint 
100 milliárd forinttal magasabb, közel 770 milliárd forint 
volt, adózás előtti eredménye minden eddiginél maga-
sabb, 97,26 milliárd forint volt. Az MVM Csoport kimagasló 
árbevétele mellett elért adózott eredménye 73,5 milliárd 
forintra bővült 2012-ben. A kiugróan magas eredményhez 
ugyanakkor több egyszeri tétel is hozzájárult, összesen 
közel 30 milliárd forint értékben, köztük például az elmúlt 
évek alatt felgyülemlett, a kormány munkájának köszön-
hetően, az Európai Unió engedélyével a tavalyi évben egy 
összegben bevételezett, mintegy 12 milliárd forint szén-
ipari szerkezetátalakítási támogatás (ún. „szénfillér”). A 
közgyűlés döntése értelmében az MVM Zrt összesen 10,02 
milliárd forint osztalékot fizet, 24 milliárd forint adó fizeté-
se mellett. Az adózott eredmény fennmaradó része ered-
ménytartalékba kerül, azt az MVM Zrt. a tervezett fejlesztések 

finanszírozására fordíthatja. Baji Csaba a társaságcsoport 
vállalatai közül kiemelte azt is, hogy az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. kiemelkedő biztonsági eredmények mellett 15 
793 GWh termelési és 184,24 milliárd forintos értékesítési 
rekordot ért el. Az 1. blokk megkapta a húsz éves tovább-
üzemeltetéséhez szükséges engedélyt, a szakemberek 
pedig még az idén beadják a 2.blokk üzemidejének meg-
hosszabbítására vonatkozó engedély-kérelmet is. Egyesült 
a csoport két energiakereskedő társasága, az MVM Partner 
ZRt. és az MVM Trade ZRt. , valamint  megalakult az MVM 
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Tavaly ősszel intenzívvé 
váltak a tárgyalások az E.ON magyarországi gázipari érde-
keltségeinek megvásárlásáról, a márciusi megállapodást 
követően a tranzakció az idei év második félévében zá-
rulhat. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. megkezdte a regionális 
ellátásbiztonságot erősítő, az észak-déli gázfolyosó fontos 
elemét képező Magyar-Szlovák Összekötő Földgázszállító 
Vezeték hazai szakaszának megépítését. 

A távközlés terén pedig lényeges, hogy az MVM NET Zrt. 
pedig átvette a kormányzati infokommu-nikációt bonyolító 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat üzemeltetését. 

Baji Csaba azt is jelezte, hogy társaságcsoport jelentős 
hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra is, és mint 
jelentős nemzeti integrált vállalat kiemelt feladatának tekin-
ti az egészségügyi intézmények, jótékonysági szervezetek, 
sport és kulturális rendezvények, tudományos és kutató in-
tézetek támogatását. 

Mayer György
Energetikai szakújságíró

Eddigi legsikeresebb évét 
zárta az MVM Csoport

Hírek

Nyilvánosságra hozta a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) a legújabb fogyasztói elége-
dettség vizsgálatának eredményeit. A MEKH – április óta 
a Magyar Energia Hivatal jogutódja - évente vizsgáltatja 
meg az egyetemes szolgáltatási körbe tartozó lakossági 
fogyasztók és nem lakossági felhasználók villamos ener-
gia, valamint földgázszolgáltatás területén működő el-
osztói és egyetemes szolgáltatói engedélyesek tevékeny-
ségével szembeni elégedettségét. 

Az energiahivatal immár a 17. alkalommal végezte el a ku-
tatást. A felhasználók évről-évre ugyanazon területeket ér-
tékelik kritikusnak. 2012-ben is a panaszügyintézés kapta a 
legtöbb kritikát. 

Villamos energia
Az elosztói tevékenységgel kapcsolatos véleményeket két fő 
területre összpontosítva gyűjtötték össze. Egyrészt a villamos 
energia eljuttatásának minősége (ezen belül pl. az ellátás 
folyamatossága, a feszültségingadozások lakossági fogyasz-
tói és nem lakossági felhasználói érzékelése, minősítése, 
az üzemzavar-elhárítás), másrészt a kapcsolattartás (ezen 
belül pl. a műszaki jellegű ügyintézés) került a vizsgálat kö-
zéppontjába. A villamos energia ellátás folyamatosságának 
hiányosságait, a hálózati hibák kijavításának hosszadalmas-
ságát továbbra is problémaként említették. Annak ellenére, 
hogy elsősorban a telefonos ügyfélkapcsolati formát válasz-
tanák a megkérdezettek, a tényleges kapcsolatfelvétel-
ben a személyes, majd az internetes, és harmadik helyen a 

telefonos szerepel – ami alátámasztja az utóbbi alacsonyabb 
elégedettségi szintjét. Kritikus pontokként az ügyintézés kö-
rülményességét és a hosszú várakozási időt emelték ki a meg-
kérdezett felhasználók.

Földgáz
Az elosztói tevékenységek közül a vizsgálat tárgya a szol-
gáltatásminőség, a műszaki ügyintézés, a tájékoztatás, a 
fogyasztás mérése és a környezeti hatások értékelése, vala-
mint a szolgáltatott gáz minőségével kapcsolatos fogyasztói 
vélemények elemzése volt. Az egyetemes szolgáltatási tevé-
kenységek közül a számlázás, a panaszügyintézés, az ügyfél-
szolgálati munka, és a tájékoztatás működését értékelték a 
fogyasztók.

Az elosztói szolgáltatás körében a lakossági fogyasztók és 
a nem lakossági felhasználók alapvető igénye a folyamatos 
és állandóan jó minőségű gázszolgáltatás. Számos kritika 
érte ellenben a gázellátási szünetekről szóló tájékoztatás 
minőségét.

A telefonos ügyfélszolgálattal a megkérdezettek elége-
dettebbek voltak, mint egy évvel korábban. A személyes 
ügyfélszolgálatot sokan kritizálták a hosszú várakozási idő 
miatt. A felmérés kimutatta, hogy a szolgáltatók saját hí-
reit, közleményeit a fogyasztók jelentős része nem követi, 
míg az érdekvédelemmel kapcsolatos információk sokkal 
inkább érdeklik őket, és ezzel a fogyasztók többsége elé-
gedett volt.

A MEKH szerint a fogyasztói elégedettség vizsgálat egyfaj-
ta tükröt tart a két kiemelten fontos energiaszolgáltató ága-
zat elé, ezzel segítve a fejlődést, a fogyasztói igényeknek való 
egyre jobb megfelelést. Az évről évre visszatérő vizsgálatok 
kimutatják az engedélyesek minőségjavító intézkedéseinek 
hatásait.

MEKH – MayerGyörgy

Némileg javult a 
fogyasztói elégedettség
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Az ülésen meghívott előadók és az elnökség tagjai tar-
tottak előadásokat május 29-én a Magyar Innovációs 
Szövetség (MISZ) évi rendes közgyűlésén. Jelen volt és 
előadást tartott Gerhardt Ferenc az MNB alelnöke és He-
gedűs Éva a Gránit Bank alelnök-vezérigazgatója, a Bank-
szövetség elnökségi tagja. Mindkét előadó előadását kér-
dések és válaszok követték.

A korábban vártnál nagyobb lesz az MNB hitelprogramjá-
nak GDP-re gyakorolt hatása a megemelt keretösszegeknek 
köszönhetően, ugyanakkor arra is számítani lehet, hogy a vál-
lalkozások inkább a korábbi devizahiteleik kiváltására hasz-
nálják majd fel a kedvezményes hiteleket – fejtette ki Gerhardt 
Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Megerősítette, 
hogy a hitelprogramot kedvezően, többszörös túljegyzéssel 
fogadták a hazai hitelintézetek, a jegybank ennek tudatában 
emelte meg a hitelprogram első két pillérének keretösszegét. 
Rámutatott: a világ nagy központi bankjainak utóbbi időben 

tapasztalható fellépése is azt mutatja, eljött az ideje, hogy a 
jegybankok a rendelkezésükre álló eszközökkel „pénzt pum-
páljanak a gazdaságba”, segítsék a növekedés beindítását.  

Hegedűs Éva a Gránit Bank alelnök vezérigazgatója hang-
súlyozta, hogy az MNB hitelprogramja kedvező feltételek 
mellett kiszámítható forrást jelent a vállalatok, főleg a kis- és 
középvállalkozások számára, várhatóan hozzájárul ahhoz is, 
hogy a beruházások ismét növekedjenek Magyarországon. 
Az alelnök  vezérigazgató szerint nagy szükség van arra, hogy 
Magyarországon beinduljon a hitelezés, mert hitelezés nélkül 
nem nőnek a beruházások, nincs gazdasági növekedés. A vál-
ság kezdete óta a magyarországi bankrendszer mintegy 1000 
milliárd forint hitelezési veszteséget szenvedett el, ennek el-
lenére – emelte ki Hegedűs Éva – a  hazai bankszektor a világ 
egyik legstabilabb bankrendszere, átlagos tőkemegfelelési 
mutatója a magas, eléri a 16 százalékot.

A közgyűlésen Dr. Szabó Gábor a szegedi egyetem rekto-
ra, a MISZ elnöke, ismertette az elmúlt évben végzett mun-
kát. Vázolta az idei munkatervet. Elmondta, hogy az utóbbi 
években már nem emeltek a tagsági díjon, és ez az idén is így 
lesz, bár szükség lenne rá. Majd megszavaztatta a közgyűlést, 
amelynek tagjai elfogadták a beszámolót. 

Képek és szöveg Kiss Árpád

A Magyar Innovációs 
Szövetség közgyűléséről 

Gerhardt Ferenc, Szabó Gábor és Hegedűs Éva

Szavaz a közgyűlés

A szivattyúk, ventillátorok, kompresszorok, közlekedési eszkö-
zök és  ipari folyamatok hajtásait alapvetően villamos motorok 
működtetik. E motorok a világon a villamos energia fogyasztás  
46 %-át igénylik (lásd. 1. ábra). Ezzel a széndioxid legnagyobb 
kibocsátójának számítanak. Tehát a villamos motorok hatásfo-
kának javítása mindenhol, így Svájcban is nagyon fontos. 

Az IEC (International Electrotechni-
cal Commission) forgógépekkel fog-
lalkozó bizottsága az utóbbi öt év-
ben nemcsak a hatásfokokra, hanem 
azok szervezésére is szabványokat 
készített és un. hatékonysági osztá-
lyokat ír elő . Ezek közül a négypólu-
sú  aszinkron motorokra vonatkozók 
a 2. ábrán láthatók, amelyek közül az 
IE4   2013-ban kerül hatályba. 

Az Európai Bizottság 2009-ben a  
gazdaságos és környezetbarát meg-
valósítás érdekében továbbfejlesz-
tett tervezési direktívát (Ecodesign) 
adott ki. Egyes szakterületekre – így 
a villamos motorok tervezésére - en-
nek alapján  Svájcban először műsza-

ki tanulmányokat dolgoztak ki, bár Svájc nem tagja az EU-nak. 
Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával a Schweizeri-
sche Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.), a „ Svájci Energia-
hatékonysági Ügynökség” most  „Topmotors” –nak nevezett 
korszerűsítési és beruházást támogató „Easy” (Effizienz für 
Antriebsysteme) programot hozott létre. A „Topmotors” –al 
a meglevő hajtások vizsgálatát, hatékonysági mérését segíti 
elő annak érdekében, hogy azok motorjait megfelelő időben 
szanálni lehessen. Az „Easy” keretében a S.A.F.E. nemcsak ál-
lami támogatást közvetít, hanem az energia hatékony hajtáso-
knak újabb motortípusokkal történő megvalósítását segíti elő.

Forrás: Energieeffiziente elektrische Antriebe,  Bulletin  10.August, 8/2012.

Tömörítette: dr. Kiss László Iván

Energiahatékony villamos hajtások 

2. ábra Négypólusú villamosmotorok hatékonysági osztályai 
az  IEC 60 034-30 ed.2. szerint
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1. ábra Felhasználás szerinti villamos 
energia fogyasztás           
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A legtöbb tudományos eredmény akkor születik, amikor 
a kutató több diszciplínában dolgozik és egyik diszciplí-
nában szerzett tudását, eredményeit átviszi egy másik – 
talán távoli – diszciplínába1. 

Harsányi János (1920–2000)

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2013. október 8–11. között 
lesz megrendezve az ENSZ égisze alatt. A „fenntartható 
energetika fejlesztéséért” egy megfontolandó ajánlás a 
Világtalálkozó üzenetéhez. Évenkénti statisztika bevezetését 
javasolja a kivitelezett hőszivattyús rendszerek hőforrásairól a 
Nemzetközi Energia Ügynökségnek, az IEA részére. 

Ismeretes, hogy a víz a Föld napsugárzás által körforgásban 
tartott, folytonosan megújuló energiahordozója. A hőenergi-
át vagy valamely anyagnak (folyadéknak, gáznak vagy szilárd 
testnek) a hőmérsékletét az őt alkotó részecskék mozgásának 
sebessége határozza meg.

Energiahordozó2: az az anyag, amelynek számottevő ener-
giatartalma van, illetve rendeltetése szerint főként energetikai 
célokat szolgál, függetlenül attól, hogy az energia melyik fajtá-
jának (hőenergia stb.) felszabadítása révén hasznosítható.

Megújuló energiaforrás3: olyan energiaforrás, amely a 
természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre 
áll, nevezetesen a felszíni, felszín alatti vizek, és külső levegő 
(gőz-halmazállapotú vizet tartalmaz), vagy újratermelődik, 
nevezetesen a szennyvíz, a csurgalékhévíz, az elfolyó vizek és a 
használt, (épületből) eltávozó levegő.

Lényegre törően meg kell állapítani, hogy az embereknek 
nem kilowattórákra, fára, szénre, olajra vagy gázra van szük-
sége, hanem fűtésre, hűtésre, higiéniára. Ezeket a közvetlen 

A Mechwart András Ifjúsági Társaság céljául tűzte ki, hogy a 
szakma fiatal kutatói, művelői között minél hamarabb elmélyít-
se a szakmai, baráti kapcsolatokat. Ennek elősegítésére, 2013. 
szeptember 10-én megrendezi szakmai konferenciáját fiatalok 
számára. Ennek elsődleges célja, hogy a tématerület kiváló 
személyeinek, illetve a magyarországi és határon túli oktatási 
intézmények hallgatóinak, az iparág fiatal munkatársainak elő-
adásaival kitekintést nyújtson a villamos energetika, automati-
ka és a kapcsolódó interdiszciplináris területeken zajló aktuális 
kutatásokra. A szakmai előadások mellett a rendezvény keretei 
között sor kerül az új MEE elnökség három éves stratégiájának 
bemutatására, és egy workshop keretében a MAIT szerepvál-
lalását is áttekintjük. A III. Mechwart András Ifjúsági Találkozó 
egyben a MAIT tisztújító közgyűlése is lesz!

A konferenciának a 60. MEE Vándorgyűlés és Mátraháza fog 
helyet adni.

A konferenciára minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! Szeretnénk kérni, hogy a rendezvény hírét juttassa el 
az érdekeltekhez, biztasson minél több embert a részvételre!

Kérjük, hogy jelentkezését, és előadásának kivonatát 
(3000 karakter terjedelemben) augusztus 2-ig küldje el a 

mait@mee.hu e-mail címre!
A konferenciával kapcsolatos további információk a 

http://www.mee.hu/hu/fiataloknak/mait 
honlapon folyamatosan frissülnek.

Hartmann Bálint

szükségletet a hőenergiával kapcsolatos szolgáltatások je-
lentik. A különböző fűtési megoldások között a hőszivaty-
tyús technika kiemelkedő minőségi előnyei: nincs helyi ká-
rosanyag-kibocsátása4, megújuló energiát hasznosít, illetve 
Reményi Károly akadémikus nyomán5 természeti közvetlen 
energiát, és használata az energiahatékonyság növekedését 
jelenti. A hőszivattyús fűtés olcsóbb, mint az olaj- vagy gázfű-
tés, és megtérülési ideje rövid.

A hőszivattyú jellemzője: az üzemeltetésére, ill. a műkö-
désére bevezetett villamos energiát – természeti közvetlen 
energiaforrás felhasználásával – megtöbbszörözi, napjaink-
ban 3,0 -7,0-szeresére. Napjaink leghatékonyabb műszaki 
eszköze annak, hogy energiát takarítsunk meg. „A hőszivattyú 
egyike azon alternatív technológiáknak, amelyek jelentősége 
nem elsősorban a hagyományos megújuló energia kategóri-
ák keretei közé szorított értékelésével, hanem a technológia 
sokszínűségével, hatékonyságával és a benne rejlő lehető-
ségek alapján értelmezhető.” Írja dr. Farkas István egyetemi 
tanár a „Hőszivattyús rendszerek. Heller László születésének 
centenáriumára” című szakkönyv ajánlásában, a mű 8. olda-
lán (ISBN 978-963-06-7574-1, English version: ISBN 978-963-
06-8297-8).

Komlós Ferenc okl. gépészmérnök
MEE-tag

1 Marx György: A MARSLAKÓK ÉRKEZÉSE (340. oldal). Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2000.

 1 Magyar statisztikai évkönyv, 2009 (286. oldal). Központi Statisztikai Hivatal, 2010.
 1 Magyar statisztikai évkönyv, 2009 (286. oldal). Központi Statisztikai Hivatal, 2010.
 1 A levegősszennyezés a veszélyes anyagok olyan mértékű szintemelkedése hatá-

sára jön létre, amely meghaladja a légkör természetes öntisztulási képességét. A 
belső téri levegőszennyezettséget már a Világbank 1993-as jelentése is különösen 
fontos megoldásra váró általános környezeti gondnak tekintette. 2013-at pedig a 
Levegő Évének nyilvánította az Európai Unió. 

 Ezúton felhívjuk a figyelmet az égetéssel kapcsolatos légszennyezésre.
 1 Reményi Károly: A TŰZ ÖRÖK ENERGIAFORRÁS. A szén és a fosszilis tüzelőanyagok 

a természetben.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.

Vízenergia hőhasznosítása – 
statisztika a hőszivattyúzásért

Ifjúsági találkozó a Mechwart 
András Ifjúsági Társaság 

szervezésében

Hírek
Lapzárta után érkezett
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2013. május 24-én tartott sajtótájékoztatót az Alstom a 
cég jelenlegi és jövőbeli szerepvállalásáról Magyarorszá-
gon, valamint a világban elfoglalt helyéről. Deák László 
elnök-vezérigazgató megnyitóbeszédében elmondta, 
hogy Magyarországon a cég 150 alkalmazottal, szinte 
a teljes profiljával képviselteti magát. Legjelentősebb 
tevékenységük a közlekedésinformatikai rendszerek 
fejlesztése, vasúti szoftverfejlesztés, biztonságkritikus 
szoftvertesztelés, verifikáció (szabványmegfelelőség-
vizsgálat) és validálás (biztonságimegfelelőség-vizsgá-
lat). Ebben a kategóriában az Alstom Hungária Kompe-
tencia Központ, melynek létrehozásáról és működtetésé-
ről az ágazat igazgatója Novák Gyula beszélt.  A cég az 
egész nemzetközi hálózat részére szállít és tesztel.
Jelentős összegeket fordítanak kutatásra, fejlesztésre. A jelenlegi 
K+F kiadás 737 millió €, a amely a (mindenkori)  bevétel 7%-át 
teszi ki.

Az Alstom azon kevés multinacionális nagyvállalatok közé 
tartozik, akikről viszonylag keveset tud a közvélemény. Neve 
inkább a 2. Metró szerelvényei kapcsán került be a köztudatba, 
azonban a francia tulajdonú Alstom ennél lényegesen több. 
Kevés olyan ország van szerte a világon, ahol ez a cég ne lenne 
jelen. Európa országaiban, az Amerikai Egyesült Államokban, 
valamint számos dél-amerikai országban, a Dél-afrikai Köztár-
saságban. Csak hogy a nagyságrendeket érzékelni lehessen, 
a multinacionális cég jelenlegi globális rendelésállománya 53 
milliárd euró, ami összemérhető a teljes magyar GDP-vel.

Az Alstom jelentős üzletága a 
közlekedés. A közlekedés igen 
széles spektrumú. Magába fog-
lalja a városi villamos közlekedési 
eszközöket, mint például a metró, 
a közúti villamos, vagy a HÉV sze-
relvények. Vannak olyan kialakítá-
súak, amelyek több áramneműek, 
tehát összeköthető velük a fent 
felsoroltak mindegyike. Ezáltal a 

HÉV bemehet a metró alagútba, járhat a villamos pályáin stb. 
Hatalmas üzletág a közlekedésen belül a különböző nagyvas-
úti rendszerek és kimondottan a gyorsvasúti rendszerek is. 
Most vizsgáznak azok a szerelvények – például –, amelyek a 

Beváltotta az előzetes várakozásokat a cseh-szlovák-magyar 
piacok tavaly szeptemberi összekapcsolása, amely jelen-
tős mérföldkő a HUPX Zrt. életében – hangsúlyozta Balázs 
Zsolt, a társaság három hónapja kinevezett vezérigazgatója 
a cég június 11-i sajtóbeszélgetésén. A vezérigazgató azt is 
bejelentette, hogy a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően 
június 6-tól újabb termékkel bővült a határidős kereskedés, 
mert bevezették a heti zsinór termék forgalmát is.  

A lezajlott villamosenergia-piaci liberalizáció fontos része-
ként 2010. júliusában a MAVIR leányvállalataként indult el a 
Magyar Szervezett Villamosenergia-piac működése. E rövid idő 
alatt is a HUPX a közép-kelet-európai régióban elismert, vezető 
pozíciót ért el, tagjainak száma 49. Az idei év eleje óta mért tel-
jesítés május végéig 3585,5 GWh, a legnagyobb napi kereske-
dés mennyisége április 8-ai szállítási napon 41008,6 MWh volt, 
ez a hazai bruttó fogyasztás  aznapra eső  mintegy 35 százaléka. 

csatornaalagútban fognak szol-
gálni London és Párizs között. 
Eme üzletág hazai fejlesztőinek 
a feladata a vasút befolyásoló 
és biztonsági rendszerek kifej-
lesztése különböző rendszerű 
vasutakhoz. 

Az erőmű üzletág, igen szé-
leskörű tevékenységet folytat. 
Turbinákat fejlesztenek gáz- és 
gőzerőművekhez. Normál és 
extragyors indításúakat is, ha a 
követelmények ezt kívánják. De 
fejlesztettek és gyártanak szén- 
és atomerőművi alkalmazások 
céljára is. Ebben az üzletágban a 
karbantartásnak jelentős súlya 
van, mind a turbinák, mind pe-
dig a kazánok meghibásodása 
esetén, amelyekre a hazai szak-
emberek külön technológiát 
dolgoztak ki.

Az átviteli hálózati tevékeny-
ség szintén jelentős. Távveze-
tékeket, alál-lomásokat fejlesz-
tettek és gyártanak. Termékeik 
megtalálhatók a hazai átviteli 
hálózatokon is, de Európa-szer-
te és az összes többi földrészen 
találkozhatunk termékeikkel. 
Külön említést érdemel, az ún. 
HVDC (nagyfeszültségű egyen-
áramú energiaátvitel) rendsze-
rekhez szükséges átalakítók fej-
lesztése és gyártása.

Jelentős üzleti lehetőséget 
biztosítanak a cégnek a meg-
újuló energiák területén elért 
eredmények. Vízerőművek, szél-
erőművek (6 MW-os szélerőmű 
látható az ábrán), tengeri energiák hasznosítására szolgáló 
különböző rendszerek, stb.

A globális válságot – mint minden cég - az Alstom is megérzi, 
de felkészültek és mindent megtesznek a kilábalás érdekében.

Dr. Bencze János

A HUPX forgalom átlagosan egyébként 20,48 százaléka volt a 
hazai fogyasztásnak az idei év eddig eltelt időszakában. Tavaly 
a másnapi aukciós piacon a tőzsdei összforgalom meghaladta a 
6,3 TWh-át, s a határidős piacon is elérte ezt a mennyiséget. Ma-
gyarország éves áramfelhasználása 42,3 TWh volt 2012-ben.

A cég tavaly 700 millió forint árbevétel mellett nulla körüli 
eredményt ért el, ez megfelel az előzetes várakozásoknak, és 
az idei évben is hasonló eredményre számítanak, mert a szük-
séges fejlesztések miatt nem lehet jobb eredményt várni. Elő-
rehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy sikerül majd 
kibővíteni a jelenlegi cseh, szlovák, magyar kereskedést a ro-
mán és lengyel energiatőzsdével, erre terveik szerint 2014-ben 
kerülhet sor. Az áramtőzsde tagjainak többsége egyébként 
nem csak villamos energiával, hanem földgázzal is kereskedik 
az idén januárban indult, a HUPX Zrt. tulajdonában lévő föld-
gáztőzsdét üzemeltető CEEGEX Zrt. platformján. 

Mayer György
Energetikai szakújságíró

Alstom megoldások és 
termékek a világ élvonalában

Új termék az áramtőzsdén
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Energetikai 
hírek 

a világból 

Jelentős eltérések mutatkoznak 
az EU tagországaiban a háztartási villamos 
energia árában

Az ábra vízszintes tengelyén az energia ára €/kW-órában van 
megadva a 2012-es árakon. A grafikon feketével jelölt része 
az adótartalmat jelzi. A függőleges tengely mentén az EU or-
szágai vannak felsorolva. Látható, hogy az egyes tagállamos 
háztartásaiban mit kell fizetni a villamos energiáért.

Bár Európát teljes mértékben behálózza az átviteli hálóza-
tok komplex rendszere, az energiaárakat mégis csak a belső 
piaci viszonyok, illetve az egyes nemzetek energiapolitikája 
határozza meg. Érdekességként említhető, hogy az olaszok 
háromszor annyit fizetnek egy kW-óráért, mint a bulgárok, és 
kétszer annyit, mint a francia családok.
Érdemes egy kicsit elmélyedni az ábrán láthatókban, sok ér-
dekes következtetés vonható le. 

Forrás: The Economist    

Nincs olyan ország a földön, amely kevésbé lenne 
energiahatékony, mint az USA

Az Észak Amerikai Egyesült Államok energiahatékonysága 
Kínát követően a fejlett világban a legrosszabb, 42%. Ez azt 
jelenti, hogy a felhasznált energiahordozókból nyert energia 
58%-a veszendőbe megy. Hogyan lehetséges ez? (Kérdezi a 
szerző.)
Ennek az „eredménynek” az eléréséért nem egy személy, egy 
cég vagy egy intézmény a felelős, hanem az egész társada-
lom. Nevezetesen a közlekedés, a nagyipar, a szállítás, a ke-
reskedelem és a lakosság. Az USA Energiahivatala megállapí-
totta, hogy az elmúlt 60 évben a gazdaság minden szektora 

– beleértve a lakosságot 
is – évről évre növelte 
egységnyi termék előállí-
tásához szükséges ener-
gia felhasználását.   
A New York Timesban 
2008-ban megjelent ta-
nulmány szerint a közle-
kedés és szállítás területén 71% az elveszett energia, a villa-
mosáram-termelésnél 66% az elveszett energia, az épületek 
(lakossági, kereskedelmi és hivatali) energiaellátásában 20% 
az elveszett energia és ugyan ennyi az ipar területén is. 
A cikk a fenti megállapításokat követően felhívja az érintettek 
figyelmét az energiahatékonyság növelésére, és számos pél-
dán mutatja be a takarékosság lehetőségeit.

Forrás: Energy Pulse/14 May 2013

2013 áprilisában a spanyol villamosenergia-
termelés 54%-a megújuló energia volt

Rekordot döntött 2013 áprilisában a spanyol megújuló vil-
lamosenergia-termelés, a PV Magazin szerint ez 54% volt, 
meghaladva az előző havit, amikor is a megújuló energia-
termelés hányada 51,8% volt. A márciusi termelés (51,8%) az 
alábbiak szerint alakult: Vízenergia: 25%, szélenergia: 22%, 
fotovillamos: 3,5%, szolártermikus 1,3%.

2006-ban a teljes villamosenergia-termelésben a megújuló 
hányad mindössze 19% volt. Az elmúlt 7 évben indult hatal-
mas fejlődésnek a megújuló energiatermelés, és jutott el arra 
a szintre, hogy már a szükséges villamos energia nagyobbik 
felét termelik megújuló energiából. Erre nagyon büszkék! 
Terveik szerint 2020-ra a villamosenergia-fogyasztás 40%-a 
szélenergiából biztosítják. De tekintettel arra, hogy a nap-
sütéses órák száma nyugat Spanyolországban igen magas, 
azt tervezik, hogy 270 milliárd euróért a világ legnagyobb 
fotovillamos erőművét építik meg.

Forrás: Clean Technica/8 May 2013

A CO2-szűrés és -tárolás a 2020-as években már 
versenyképes lehet

Az a technológia, amely kiszűri a szén- és gáztüzelésű erőmű-
vek kibocsátott füstgázából a CO2-t és azt egy kiürült föld-
gáz- vagy kőolajmedencébe sajtolja, Angliában már a 2020-as 
években versenyképes lehet az egyéb megújuló energiákkal, 
nyilatkozta a kormány energetikai szaktanácsadója. 
A kormányzat bátorítja és támogatja a CCS (Carbon Capture 
and Storage) fejlesztéseket, hogy az valóban versenyképes le-
hessen a megújuló energiatermeléssel. Az Angol Energia- és 
Klímaváltozási Hivatal támogatásával 2015-re el kell készüljön 
két üzemi méretű pilot projekt, amelyeknek már 2016-ban 
működniük kell. A projektekhez angol energetikai nagyválla-
latok 1 milliárd angol fonttal járulnak hozzá. 

Forrás: Bloomberg/18 May 2013

Dr. Bencze János

Hírek

Dr. Bencze János
MEE-tag
benczej36@t-online.hu



2013. május 31-én a Hungexpo EU pavilonjában tartot-
ta 89. Küldött Közgyűlését az egyesület. Több mint 150 
résztvevővel, 136 érvényes szavazati joggal rendelkező 
Egyesületi tag adta le a voksát a választás során.

Az elnöki megnyitót követően a hagyományok híven, a 
résztvevők csendben, állva hallgatták végig azt a sajnálatosan 
hosszú listát, amelyben az elmúlt évben elhunyt tagtársaink 
nevét sorolta fel Dervarics Attila, egyesületünk elnöke.

A közgyűlést Hatvani György, a MEE tiszteletbeli elnöke 
moderálta.

Ezt követően Kovács András 
főtitkár számolt be az elnökség 
elmúlt háromévi eredményes te-
vékenységéről. A főtitkári beszá-
moló kiemelte azon legfontosabb 
tevékenységeket, amelyekben 
jelentős előrelépés volt az elmúlt 
időszakban. Ezek között említen-
dő a fiatal szakemberek aktivi-
zálása, a javuló tájékoztatás, az 
egyesület kapcsolatainak erősíté-
se, illetve a taglétszám stabilizá-
lása. A főtitkár értékelte továbbá 
az egyes bizottságok, társaságok, 
szakosztályok és az egyes mun-
kabizottságok munkáját. Külön 
elismerte a főtitkári beszámoló a 
Mechwart András Ifjúsági Társa-

ság tevékenységét. Szólt a beszámoló a színvonalas Elektro-
technikáról, az egyesület kiegyensúlyozott gazdálkodásáról, 
a megfiatalított titkárság kiemelkedő munkájáról és az MEE 
javuló kapcsolatrendszeréről. Végezetül Kovács András lekö-
szönő főtitkár köszönetet mondott a hatéves munkája során 
kapott sok-sok segítségért, támogatásért.

Ezt követte az Ellenőrző Bizottság, illetve az Etikai Bi-
zottság beszámolója, melyet Almási Sándor és dr. Dán 
András, a bizottságok elnökei tartottak.

Az elhangzott beszámolókat a közgyűlés jóváhagyta.
Az Alapszabály módosításáról Balázs Péter, a Szervező-

bizottság leköszönő elnöke tájékoztatta a közgyűlést és kér-
te annak jóváhagyását. A módosítás lényege, hogy a társa-
ságok nagyobb döntési szabadságot és e mellé nagyobb 
felelősséget is kapnak. A másik alapszabályt érintő módosítás 

a 2006 óta változatlan tagdíjak emelése az alábbiak szerint: 
Munkavállaló tagjaink 4000 Ft helyett 5000 Ft-ot fizessenek, 
nyugdíjas és diák tagjaink díja 1200 Ft-ról 1500 Ft-ra emelke-
dik, míg a 70 év feletti tagjaink 500 Ft-os tagdíja 600 Ft legyen, 
illetve ha módjában áll tagunknak, vállalhat még e fölött is.

A közgyűlés a javaslatot elfogadta.
Dervarics Attila megköszönte a tagság bizalmát és se-

gítségét, majd elemezte az elnökség munkáját. Elemzésé-
nek alapját az elnökségük kezdetén vállaltak adták. Pontról 
pontra végig ment az akkori program szerint vállaltakon. 

Megállapította, nincs mit szégyenkeznie az 
elnökségnek, a kitűzött célok javarésze telje-
sült. Legnagyobb eredménynek azt tekintette, 
hogy sikerült alkalmazkodni a megváltozott új 
környezethez, és ez adta a bázist a cselekede-
teik sorához.

Ezt követően a közgyűlés felmentette az 
elnökséget.

Majd a kitüntetések átadása következett. A 
kitüntettek nevében dr. Jeszenszky Sándor – 
aki az Elektrotechnika nagydíjat kapta – mon-
dott köszönetet.

Tisztújítás: Híezl József, a Jelölőbizottság el-
nöke tájékoztatta a közgyűlést azon rendezési 

elvekről, amelyek szerint dolgoztak, és ismertette a bizottság 
javaslatait. Ezt követte a szavazás, melynek eredményeként 
elnökké választották Béres József villamosmérnököt, főtit-
kárrá Haddad Richárd villamosmérnököt. 

Az egyes bizottságok elnökei: Gazdasági Bizottság: 
Vinkovits András, Etikai Bizottság: Balázs Péter, Oktatási 
Bizottság: Bánhegyi Zsolt, Szervezőbizottság: Kovács András 
Zoltán, Ellenőrzési Bizottság: Ángyánné Kiss Zsuzsanna, 
Tudományos Bizottság: dr. Kádár Péter, Kommunikációs 
Bizottság: Hartmann Bálint. 

Hatvani György a közgyűlés nevében megköszönte a leköszönő 
elnökség munkáját, és sikeres munkát kívánt az új elnökségnek.

A 89. Tisztújító Közgyűlés Béres József első elnöki beszédé-
vel zárult.

Ezúton – az egyesület minden tagja nevében - köszön-
jük a most leköszönő Elnökség áldozatos és eredményes 
munkáját, és sok sikert kívánunk az újonnan választott 
elnökségnek.

Dr. Bencze János
Felvételek:  Tóth Éva

A MEE 89. Nyilvános Küldöttközgyűléséről
Bizalmat szavazott a 89. nyilvános Tisztújító Küldöttközgyűlés 

a 113 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
új tisztségviselőinek

Kovács András beszámolója

A közgyűlés elnöksége

A résztvevők
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1946-ban Újpesten született. Diplomás villamosmérnök-
ként 1971-től az ELMŰ-nél a főváros köz- és díszvilágítá-
sának üzemeltetésével, tervezésével foglalkozott. A Mar-
git híd köz- és díszvilágításának országos tervpályázatán 
1975-ben első díjat nyert. 1977–1983-ig az ÉVITERV irá-
nyító tervezőjeként többek között a VIT-re készülő Ha-
vanna díszvilágításainak terveit is ő készítette.
1983-tól a TUNGSRAM-Schréder Rt. igazgató helyettese, 
majd 2001-től 2006-ig a vezérigazgatója. Nyugdíjasként 
1977-től e vállalat igazgatóságának elnöke.
A Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán 1987-től 1999-ig a 
„lámpatestek” tárgyat oktatta.
1971-től  tagja a MEE-nek. A Világítástechnikai Szakosz-
tály három munkabizottságában is aktívan részt vett, 

az itt végzett munkájáért Urbanek-, majd Kandó-díjban 
részesült.
1997-től 2006-ig tagja, majd 2013-ig elnöke a MEE Ellen-
őrző Bizottságának.
A Világítástechnikai Társaság elnökségének 1994 óta 
tagja, itt többek között több mint fél tucat Közvilágítási 
Ankét és Világítástechnikai Konferencia szervezését irá-
nyította.
2006-ban a „Visegrádi Országok” LUMEN V4 Konferenciá-
jának szervezésének felelőse volt. 
A Nemzetközi Világítástechnikai Társaság (CIE) munkájá-
ban 1990-től 2010-ig aktívan képviselte hazánkat az Út-
világítások és útjelzések osztályban. 
A hazai és külföldi szaklapokban több tucat cikket írt, ha-
zai és külföldi fórumokon számos előadást tartott.

Almási Sándor

bláthy-díj

1951-ben született Ózdon. Egyetemi tanulmányait a 
Budapesti Műszaki Egyetemen végezte. Az egyetem 
villamosmérnöki karának erősáramú szakán 1975-ben 
végzett mint okleveles villamosmérnök. 1985-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles villamos ener-
getikai szakmérnöki, 1996-ban a Budapesti Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolán gazdasági szakokleveles mérnökké-
pesítést szerzett.
1975-ben a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalatnál helyez-
kedett el. E vállalatnál és jogutódjainál 35 évig dolgozott 
különböző szakmai és vezetői munkakörökben. Az E.ON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ügyvezető igazgatójaként 

vonult nyugdíjba 2011-ben. Szakmai munkássága során 
kiemelten foglalkozott az  alállomási berendezések, vé-
delmiautomatika-rendszerek fejlesztésével; a hálózatirá-
nyítás, telemechanizálás és az elosztóhálózatok üzemel-
tetésének, karbantartásának kérdéseivel.
1978-tól a MEE tagja. 1990-2000 között a debreceni 
szervezet titkára, 2000-től a szervezet elnöke. A tiszán-
túli MEE-szervezetek regionális koordinációjának egyik 
alapítója. 1989-1992 között részt vett az Elektrotechnika 
Alapítvány kuratóriumának, 1989-1997 között pedig az 
egyesület Irányítóbizottságának munkájában. Jelenleg 
az egyesületi Elnökség régió által delegált tagja.
A területi szervezetben végzett egyesületi munkájáért 
1997-ben Kandó-díjban részesült.

Rubint dezső

DÍJAZOTTAKDíjazottakDíjazottak
DÍJAZOTTAK

1935-ben Budapesten született.
1958-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen, okl. villamos-
mérnöki diplomát szerzett.
1990-ben a műszaki tudomány kandidátusa. 1958-1991 
között  a VILATI Villamos Automatika Intézet, illetve jog-
elődjének fejlesztő-tervező mérnöke, fejlesztési osztály-
vezetője, műszaki igazgatója.
1991-től 2008-ig a Magyar Elektrotechnikai Múzeum fő-
muzeológusa, igazgatója.
1990-2000 között  az MTA Technikatörténeti Kutatócso-
portjának tagja, az ELTE Technika Tanszék  docense.
Jelentősebb szakmai munkái:  vállalatánál a szabályozott 

hajtások kutató-fejlesztő részlegének létrehozása, mun-
katársaival az első hazai tirisztoros hajtások és számos 
egyéb áramirányítós berendezés megvalósítása. 
Korabeli eszközök rekonstruálásával és laboratóriumi vizs-
gálatával a kísérleti történetkutatás bevezetése  az elektro-
technika-történet területén.
Interaktív oktatás és ismeretterjesztés  megszervezése a 
Magyar Elektrotechnikai Múzeumban.
Az  Elektrotechnikai Egyesület Technikatörténeti Bizott-
ságának elnöke.
Munkásságának elismeréséül 2000-ben elnyerte az Elekt-
rotechnikai Egyesület Zipernowsky-díját, 2006-ban pedig 
a VDE Karl Joachim Euler érmét.   

dr. jeszenszky Sándor

ElEktRotEchnikA nAgydíj

URbAnEk-díj

Székelyudvarhelyen született 1935-ben. 1958-ban a 
BME Villamosmérnöki Karán villamosmérnöki diplomát 
szerzett, majd a Közlekedésmérnöki Karon 1973-ban 
gazdasági mérnök diploma, BME Gépészmérnöki Karon 
1979-ben műszaki doktor. Az építészmérnöki kar taná-
csának felterjesztésére 2005-ben c. egyetemi docens.
Munkahelyi tevékenysége:1958: Egyenáramú Gépgyár, 
1959: KSZÉV, 1960: MÁV Tervező Intézet (3-3 év tervező, 
ill. csop. vez., 27 év oszt. vez.),  1992: ny. MÁV mérnök 
főtanácsos. 1960-tól magántervező (is), 1963-tól ma-
gánszakértő (is).  

1994-2000:  Elektrotechnika lapnál szerkesztő, 2002-
2004: főszerkesztő-helyettes.
1993-2013: BME Építészmérnöki Kar Épületgépészeti 
és Épületenergetikai Tsz., meghívott oktató.
 
1960 óta tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek 
(a Vasúti, majd a Közlekedésvilágítási Mubi vezetője 
volt, tagja volt a Világítástechnikai Szakbizottságnak 
és 1985-1992 között az Országos Elnökségnek). Tagsá-
gai: 1966-tól: KTE, 2001-től: ETE, alapítástól: MEE Világí-
tástechnikai Társaság, Magyar Mérnöki Kamara (szakér-
tői és tervezői jogosultság).

dr. Vetési Emil
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MEE ÉlEtpályA-EliSMERÉS díj

1948-ban született a Zala megyei Pacsán.
Bp-en a Villamosenergiaipari Technikumban szerezett 
technikusi oklevelet, 1972-ben a BME-n erősáramú vil-
lamosmérnöki diplomát, majd a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán 1994-ben mérnök-üzemgazdász diplomát.
Munkahelyei mindvégig az áramszolgáltatáshoz kötöt-
ték: az ELMŰ-nél tervezőként eltöltött 2 év kivételével 
az ÉDÁSZ, ill. az E.ON üzemviteli munkaköreiben dolgo-
zott. A villamos hálózatok és alállomások üzemeltetése, 
fejlesztése, ezen feladatok végzése, később irányítása 
volt a feladata. 
Zalaegerszegi középvezetői beosztásai után 1992-ben 
üzemviteli igazgató megbízást kapott Győrben, majd fő-
tanácsosként ment nyugdíjba. Kiemelést érdemel a FAM 
Bizottságban végzett sokéves munkája, oktatási, techni-
kus-minősítő vizsgabizottsági elnöki tevékenysége.
1974 óta tagja a MEE-nek, előbb a zalaegerszegi majd 

a győri szervezetben. Zalaegerszegen 7 évig titkár, 
Győrben 12 évig elnök, és a MEE-Elnökségben 18 évig 
ÉDUKO régióképviselő. Választott tisztségviselőként 
szervezte, irányította az egyesületi szakmai és szerve-
zeti tevékenységet. Több elnökségi munkabizottságot 
(pl.: a TaR) vezetett. Két vándorgyűlés (1996 és 2002) 
szervezőbizottságának volt vezetője, többnek szekció-
vezetője, négyszer tartott előadást. Az Elektrotechniká-
ba több szakmai, ill. szervezeti cikket írt.
2000-ben, a centenáriumi évben győri elnökként kezde-
ményezte régiókonferencia tartását, a győri szervezet 50 
éves története megírását, és az ÉDÁSZ Rt anyagi támoga-
tásával Kandó Kálmán emléktábla létesítését Győrben.
2003-ban a Győri Szervezet a nyíregyháza-sóstói ván-
dorgyűlésen díszes vándorserleget és alapító okiratot 
adományozott a vándorgyűlések hagyománya előtti 
tisztelgésül.
Munkáját az egyesület Bláthy-díjjal és ÉDUKO Gothard 
Jenő-díjjal ismerte el.

horváth józsef

1941-ben született Miskolcon. 
1964-ben az ELTE Természettudományi Karán fizikusi, 
1971-ben a BME Villamosmérnöki Karán irányítástechni-
kai szakmérnöki diplomát szerzett.
Első munkahelye 1964-től az Egyesült Izzólámpa és Villa-
mossági Rt. Optikai laboratóriuma volt, ahol fotometriai 
és spektrofotometriai mérésekkel foglalkozott. 
1973-tól 2004-ig – nyugdíjazásáig - az Országos Mérés-
ügyi Hivatal munkatársa, majd főtanácsosa. 2004-ig az 
OMH fotometriai laboratóriumában dolgozott. Munka-
köre a fotometriai mennyiségek - fényerősség, fényáram, 

megvilágítás, fénysűrűség és színhőmérséklet – alap- és 
leszármaztató mérése. E témakörben előadásokat tartott 
és számos publikációja jelent meg.
1983-ban a fényáram- és színhőmérséklet-mérés témá-
ban OMH pályadíjat nyert.
1998-tól munkaköre pirometriai mérések ellátásával is 
bővült.
2005-től a Szőnyi Fényerő Bt. NAT által akkreditált labora-
tóriumának vezetője.
Megvilágítás és fénysűrűségmérők kalibrálását végzi. 
Pályafutása során több szakmai szervezet tagja volt, 
jelenleg is tagja a MEE Világítástechnikai Társaságának.

Szőnyi lászló

1938-ban született Kákicson. 1957-ben Pécsett a 19. sz. 
Gépipari Technikumban villamos tagozaton végzett és 
technikusi oklevelet szerzett, majd 1962-ben a Budapesti 
Műszaki Egyetemen villamosmérnöki  diplomát.
1962-1964 között Komlón a Mélyfúró Vállalatnál tervező-
ként és energetikusként tevékenykedett.1964 januárjától 
a Mecseki Szénbányáknál tervezőként, vezető tervező-
ként, szakági főmérnökként dolgozott a 2003. január 1-jei 
nyugdíjba vonulásáig. A tervezői tevékenysége  kiterjedt a 
külszíni – illetve mélyszinti- létesítmények tervezésére és 
a kivitelezés során történő művezetésre is. A BÁNYÁSZAT 
lapban bányavillamosság témakörben szakcikkeket írt.
A tervezői munkája mellett folyamatosan végzett oktatói 
tevékenységet. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécsre 

költözése (1969) óta gyakorlatvezetőként, előadóként  
folyamatosan oktatott 2010 júliusáig mint óraadó tanár 
villamosenergia-rendszereket tanított. Az oktatói mun-
kája elismeréseként  címzetes főiskolai docensi kineve-
zést kapott. Az oktatáshoz szükséges jegyzetek összeállí-
tásában mint társszerző működött közre.
A MEE pécsi csoportjának 1966 óta tagja.
A MEE keretében rendezett Villámvédelmi tanfolyamok 
egyzetének összeállításában társszerzőként vett részt.
A Magyar Mérnökkamara tagjaként tervezői és szakértői 
tevékenységet folytatott a  kis- és középfeszültségű sza-
badvezetékek és erősáramú kábelek tervezése, létesíté-
se és üzemeltetése, valamint  a  bányászati külszíni - és 
mélyszinti - létesítmények  tervezése területén. 
Szakmai munkájának elismerésként 1995-ben Verebély-
díjban részesült. 

Farkas Sándor

1949-ben született Hódmezővásárhelyen. 1967-ben 
Erősáramú Villamosenergiaipari Technikumot végzett 
Budapesten az Üteg utcában, majd ebben az évben 
Hódmezővásárhelyen a DÉMÁSZ-ban vállalt munkát. 
A legkülönbözőbb munkakörökben a beosztott sze-
relőtől, a műszaki ügyviteli csoportvezető beosztáson 
keresztül, beruházási előadóként, személyzeti és ok-
tatási osztályvezetőként és marketing főelőadóként 
dolgozott. Az átszervezések során Szegedre a vállalati 
központba került mint Pr-főelőadó. Ehhez a munka-
körhöz jó alapot adott a menet- közben elvégzett 
marketing- és reklámmenedzseri, illetve a kereske-
delmi menedzseri felsőfokú szakmai tanfolyam. Több 
éven keresztül – 2006. évi korengedményes nyugdí-

jaztatásáig – a szegedi és a hozzá tartozó vidéki telep-
helyek üzemeltetésének vezetését látta el. Szakmai 
tevékenysége elismeréséért több ízben kapott Válla-
lati Kiváló Dolgozó kitüntetést.
1983 óta tagja a MEE-nek. Évekig a hódmezővásár-
helyi szervezet vezetőségének tagja, majd a titkára. 
2003-ban a szegedi szervezettel történt összevonás 
után lehetőséget és bizalmat kapott arra, hogy a sze-
gedi vezetőség munkájába is bekapcsolódjon.
Jelenleg a vezetőség tagjaként a nyugdíjas tagtársait 
képviseli. Az MEE országos munkájában kezdettől  részt 
vállalt, így évekig a Szervezőbizottságban és a Marke-
ting Bizottságban, az Országos Jelölőbizottságban, 
valamint az Országos I. Díjbizottságban is vállalt felada-
tokat. Több éve az Elektrotechnika szegedi tudósítója. 
Munkája elismeréseként Kandó-díjban részesült.

Arany lászló
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liSkA-díj

StRAUb-díj

Középiskolai tanulmányait a Bláthy Ottó technikumban 
(1964), az egyetemet a BME Villamosmérnöki Kar Erős-
áramú Automatizálási Szakán végezte el (1970), majd 
szintén a BME-en irányítástechnikai szakmérnök okle-
velet szerzett (1977).
1970-óta a Kandó főiskolán, illetve jelenleg az Óbudai 
Egyetem a Kandó Villamos Kar Automatika Intézetében 
dolgozik mint mestertanár, címzetes egyetemi docens 
és 2000-óta a Villamosgépek szakcsoport vezetője. 
Oktatási területe a Villamosgépek szaktárgy, valamint 
a Robotok és CNC gépek modul, ezeken a területeken 
előadásokat tart és laboratóriumi gyakorlatokat vezet.
Szakmai munkája során 12 könyv és jegyzet, illetve 12 
cikk írásában vett részt szerzőként vagy társszerzőként. 
Két könyvük elnyerte a Műszaki Könyvkiadó Nívódíját 

(1979, 1980), egy jegyzetük pedig Főiskolai Nívódíjas 
lett (1984). Társszerzőként 1985-ben az Elektrotech-
nikában megjelent cikkük alapján Zipernowsky-díjat 
kapott.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja 1970-óta, 
hosszabb ideig dolgozott a Villamos hajtások Munka-
bizottságban, majd 1991-től a főiskolán illetve az egye-
temen működő üzemi szervezet titkára. Részt vesz az 
Automatizálási Szakosztály munkájában. Egy cikluson 
keresztül az Egyesületi Elnökség tagja volt. 2005-ben 
Kandó-díjat kapott.
Az egyesület által szervezett oktatási konferenciákon, 
vándorgyűléseken rendszeresen részt vesz, előadást 
tart.
1992-től dolgozik az Elektrotechnika folyóirat szerkesz-
tésében mint rovatszerkesztő.

Farkas András

Nagykanizsán született 1956-ban.
1977-től 1982-ig a 22. Volán Vállalatnál 
üzemtechnikusként dolgozott. Rövid ipari tevékeny-
kedés után 1982-ben kezdte el műszaki tanári pályáját 
az Öveges József Középiskola jogelődjében, a 39. sz. 
Ipari Szakmunkásképző Intézetben. 1988-ban felké-

rést kapott az IPM, majd az NSZI részéről szaktanács-
adói feladatokra. 1997-ig dolgozott ezen a területen.
Szakmai tanárként a jövő szakember-utánpótlásának 
alakításában, képzésében tevékenykedik.
Iskolai végzettségei:  villamos üzemmérnök - Kandó 
K. V. M. Főiskola Erősáramú Automatika Szak, vala-
mint BME villamosmérnöki  diploma, okleveles mér-
nök-tanár.

perkó lászló

dÉRi-díj

1942-ben Ózdon született.  A Bláthy Ottó Villamos-
energiaipari Technikumban érettségizett, majd a BME 
Villamosmérnöki Kar Erősáramú Szakán 1960-ban vil-
lamosmérnöki diplomat szerzett. 1965-2012 között a 
BME Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék 
docense,  2013-ban címzetes egyetemi tanár. Dr.techn.  
Ipari Elektronika 1973-ban, Phd.BME 1977, Műszaki Tu-
dományok kandidátusa, 1994.
Kitüntetései:.Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem 1966, 

Innovációs Nagydíj 2000, Nívódíjak (BME 1975, Műszaki 
Könyvkiadó 1976, MEE 1986, Kiváló feltaláló, aranyfokozat 
BME (1984, ‘86, ‘87, ‘89, ‘90) 
Tevékenységi területe: oktatás (elektronika, teljesít-
ményelektronika, orvosi képfeldolgozás, alternetív ener-
giaellátó rendszerek), kutatás-fejlesztés (teljesítmény-
elektronika: röntgen generátorok, nagyteljesítményű 
áramirányítók telepítése, hálózati kompenzálás, speciális 
alkalmazások, szünetmentes energiaellátó rendszerek 
megbízhatósága), szakirodalom (jegyzetek, könyvek, 
szótárak).

kárpáti Attila

1949-ben született.Iskoláit a budapesti Villamosenergia-
ipari Technikumban és a Budapesti Műszaki Egyetem 
Erősáramú szakán végezte.
1990-ig a Villamosipari Kutató intézetben dolgozott, 
mint tudományos főmunkatárs, majd az Interpower Kft 
ügyvezető igazgatója.
Szakmai munka: Az AC és DC szünetmentes áramellátó 
rendszerek áramköri fejlesztése, majd azok megbízható-
sággal és gazdaságosságossággal kapcsolatos kérdései. 

A témában több szabadalom résztulajdonosa, illetve 
több szakmai anyag szerzője.
Fontosabb megvalósult munkák: A Ferihegyi repülőtér 
I és II pályájának fénytechnikai áramellátása (3MVA szü-
netmentes áramellátó rendszer)
A Liszt Ferenc repülőtér 1MVA általános célú szünetmen-
tes áramellátó rendszere. 
Távközlési áramellátó rendszerek. Nagy megbízhatóságú 
szünetmentes áramellátó rendszerek bankok, IT fogyasz-
tók számára. 

Vörös Miklós
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Budapesten született 1951-ben. A Vasútgépészeti Tech-
nikum elvégzése után 1970-ben kezdett dolgozni a MÁV 
Biatorbágyi Villamos Vonalfelügyelőségen. Munka mel-
lett elvégezte a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki 
Főiskola Villamosenergia-ipari Szakot. Pár évvel később 
világítástechnikai másoddiplomát szereztem.
A vasút több szervezetében, több munkakörben dolgo-
zott a vasúti villamos infrastruktúrát alkotó 120/25 kV-os 

vontatási alállomási, felsővezetéki, villamos váltófűtési, 
térvilágítási, valamint kisfeszültségű elosztó hálózati be-
rendezések üzemeltetési területeken. 1993-tól a MÁV TEB 
Központ Erősáramú Osztályának vezetője, majd 2003-tól 
nyugdíjba vonulásáig a vezérigazgatóság TEB Főosztá-
lyán dolgozott.
1986-óta a MEE tagja. 2003-tól 2009-ig a MÁV Üzemi 
Szervezet elnöke volt. 1993-ban Verebély-díj kitüntetés-
ben részesült.    

csapó imre

1969-ben Csornán született. 1993-ban a BME  Villamos-
mérnöki Kar, Erősáramú Villamos Művek ágon villamos-
mérnöki diplomát szerzett. 1994-ben BME Természet- és 
Társadalomtudományi Karon mérnöktanári diplomát, 
valamint a Budapesti Gazdasági Főiskolán, Pénzügyi és 
Számviteli Karon szakközgazdász  diplomával végzett.
A BME-n 1991-ben lépett be a MEE-be, s az Ifjúsági Bi-
zottság titkára volt. 1996-tól tagja a győri szervezetnek, 
ahol 2000 óta vezetőségi tag, majd titkár. Több mint 100 
szakmai program, kirándulás, kulturális program, oktatás, 
központi és területi rendezvény szervezésében vett részt. 

Kialakította a győri szervezet honlapját (www.meegyor.
hu). Cikkei jelentek meg az Elektrotechnika folyóiratban. 
A BME-n EMC-vel és teljesítménygazdálkodással, szabvá-
nyok honosításával foglalkozott. Az ÉDÁSZ Rt. Üzemvi-
telén szabályzatokat készített, diagnosztikai mérőkocsit 
állított össze, műszaki specifikációs kézikönyv szerkeszté-
sében vett részt. Feszültségminőségi  és -kiesési mutatók 
statisztikai kiértékelésével foglalkozott. Műszaki tervezé-
si szakterület vezetőjeként műszaki kontrolling tervező 
szoftver (KOALA)  és üzemeltetés és beruházási  Work-flow 
rendszerek kialakításáért és fejlesztéséért volt felelős. Je-
lenleg az E.ON EGS beruházás- és projektkontrolling cso-
portvezetője.

nemes lászló

1944-ben született Csengerben. Középiskoláit Debre-
cenben a Mechwart András technikumban végezte, 
2012-ben ipari technikusi díszoklevelet kapott. A TITÁSZ 
Vállalatnál helyezkedett el, előbb művezető, majd a 
KDSZ-nél üzemirányítási munkát végzett. 1983-ban a 
BME Villamosmérnöki Kar Erősáramú Szakán diplomá-
zott. Ezt követően üzemviteli mérnök, KIF FAM Bizottság 
titkáraként vett részt a kiképzett szerelők vizsgáztatásá-
ban is. Pályázat útján került a Debreceni Vízműhöz, ahol 
1987-2000 között ipari szakértő, főenergetikusként dol-
gozott. Többek között részt vett a PHARE finanszírozású 
nemzetközi tendert értékelő bizottságban, és a Debrece-
ni Vízműnél megvalósuló biogázmotoros szigetüzemű 
áramtermelők műszaki ellenőrzését is végezte. Később, 
mérnök vállalkozóként a villamosság területén különbö-

ző feladatokat látott el. Az Energiahatékonysági Pályázat 
összeállításától, a nyertes kivitelező kiválasztásán át, a 
megvalósuló biogázmotoros hálózattal párhuzamos 
üzemű 1,1 MW-s áramtermelők műszaki ellenőrzéséig. 
2009-2010 években a Debrecen és környéke csatornázá-
si EU ISPA projektekben az átemelők villamos tervezője 
és szakértője. 1983-tól tagja a MEE Debreceni Szerve-
zetének, ahol 2005-2012 között a vezetőség tagjaként 
számos szakmai programot, előadást szervezett neves 
előadókkal. Ezen időszakban több hazai és külföldi tanul-
mányi kirándulás megszervezése, lebonyolítása is a ne-
véhez fűződik. 2013-ban ismét megerősítik a Hajdu-Bihar 
Megyei Mérnök Kamara Etikai és Fegyelmi Bizottságában 
betöltött tagságát. Napjainkban felelős műszaki vezető 
a Debreceni Nagyerdei Stadion korszerűsítés beruházá-
sában és a MEE Debreceni Szervezet egyik meghatározó 
személyisége.

Székely imre

1949-ben  a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Viss község-
ben született.
Középiskolai tanulmányait a miskolci Bláthy Ottó 
Villamosipari Technikumban végezte.
 A technikum elvégzése után az akkor megalakuló ÉMÁSZ 
Sárospataki Üzemigazgatóság dolgozója lett, üzemviteli 
és kirendeltségi műszaki munkakörökben tevékenyke-
dett.
1973-ban Miskolcon az ÉMÁSZ Központba, a KDSZ-be ke-
rült mint diszpécser, majd üzem-előkészítő, végül üzem-
zavar-értékelő munkakörökben dolgozott nyugdíjba 
vonulásáig.  Közben felsőfokú energetikus végzettséget 

szerezett, és több a munkaköréhez kapcsolódó egyéb 
szakmai továbbképzéseken vett részt.
Kitüntetései: Több szakmai elismerésben részesült, töb-
bek között iparági és vállalat kiváló dolgozója, valamint 
az „Áramszolgáltatásért” kitüntetést  kapott.
1968-tól  - munkába lépése időpontjától  - a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület tagja.
Az egyesület keretében több, a munkaköréhez kapcso-
lódó tanulmány készítésében működött közre, így  az 
ÉMÁSZ telemechanikai fejlesztésével összefüggésben is. 
Több vezetőségválasztási cikluson keresztül az ÉMÁSZ 
központ MEE-csoportjának vezetőjeként vett részt az 
egyesület munkájában, ahol jelenleg a nyugdíjas cso-
porttagok szervezésével foglalkozik.

bodnár Zoltán

kAndó-díj
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níVódíj

1940-ben Salgótarjánban született. 1963-ban a BME Villa-
mosmérnöki Kar, erősáramú szak, (villamos művek ágazat) 
okl. villamosmérnök diplomát szerzett.
1963-1972 között a VERTESZ Villamos Erőmű Tervező és 
Szerelő Vállalat létesítményi mérnöke; a Gödi 400/220/120 
kV-os alállomás villamostechnológiai szerelésének irá-
nyítója. 1972 és 1973-ban a Nehézipari Minisztériumban 
főmérnök; a Dunamenti Erőmű 1290 MW-os bővítésének 
minisztériumi koordinálása.
1973-2005 között az  Országos Villamostávvezeték Válla-
lat, majd ZRt.-nél 1975-1978-ig a Zapadnoukrainszkaja-
Albertirsa 750 kV-os összeköttetés beruházásának veze-
tője, majd 1983-ig az Albertirsai 750/400 kV-os alállomás 
vezetője, 1989-ig beruházási főosztályvezető, 1989-1993 

között  műszaki vezérigazgató helyettes. 1993-2005: 
üzemviteli operatív főmérnök. 2006-2007: MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.; fő-
tanácsos.  2007-től a TriódArt Bt. ügyvezetője. 2005-től a 
BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának tiszteleti 
oktatója.
 Kiemelkedő szakmai sikerek: a 750 kV-os összeköttetés 
hazai megvalósítása és beüzemelése, a 400 kV-os átviteli 
hálózat fejlesztése és korszerű üzemvitele, a nagyfeszült-
ségű feszültség alatti munkavégzés hazai és külföldi pro-
pagálása és oktatása. 1989-2005 között a MEE Ovit Üzemi 
szervezetének elnöke.
Kitüntetések, elismerések: 1980: A nehézipar kiváló dolgo-
zója; 2002: MEE Verebélÿ-díj; 2008: KHEM miniszteri elis-
merés; 2013: BME aranydiploma, MEE Nívódíj.

kimpián Aladár

1943-ban Budapesten született. A Budapesti Műszaki Egye-
temen szerzett gépészmérnöki diplomát. 1988-ig Kohászati 
Gyárépítő Vállalat (Vaskohászati Kemenceépítő Vállalat) dol-
gozott. 1989-től szellemi szabadfoglalkozású mérnök.
1999-től Pesterzsébeti Városüzemeltetési Részvénytársaság.
2001-től a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Lakossági és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának, 
2002-től pedig a Belügyminisztérium Településüzemeltetési 
Irodájának vezető-főtanácsosa. 2005-től nyugdíjas. 
2007-ben kurzusvezető tanár a Szent Ignác Jezsuita 

Szakkollégiumban (ENERGIA II. tantárgy).
Kitüntetései: Kiemelkedő elismerések publikálásokért 
(„Hőszivattyú-terv ill. Heller-terv”):
– „NAPENERGIA DÍJ”– EUROSOLAR/Magyarország, Sopron, 
2005-04-28; 
– „A Környezet Védelméért” életműdíj – Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Budapest, 2006-02-11; 
– A Környezetvédelmi Világnap alkalmából a Magyar Köz-
társaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztere MINISZTERI 
ELISMERŐ OKLEVELET adományozott „kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréseként” (2006).

komlós Ferenc

cSáki-díj

Tapolcán született 1951-ben. 1975-ben  a BME Villamos-
mérnöki Karán villamosmérnöki diplomát szerzett. 1975 
-1990 között az MMG Automatika Művek szoftverfejlesz-
tője, később osztályvezető, majd főosztályvezető lett.
1990-ben megalapítja a Prolan Kft.-t. Jelenleg a Prolan 
Irányítástechnika Zrt.
elnök-vezérigazgatója.
Szakmai Eredmények: A cég kifejlesztette a PROFIELD 
RTU-t. A Siemens Minneapolis alvállalkozójaként részt 
vett a világbanki finanszírozású ÜRIK projekt megvalósí-
tásában.
Helyi megjelenítőkkel, SCADA rendszerekkel, oszlop-

gépekkel, a MAVIR operatív alállomási távvezérlő funk-
cióival jelentős részt vállalt a magyar villamosenergia-
rendszer irányítástechnikai korszerűsítésében. Saját 
fejlesztésű vasúti távvezérlő rendszerei három vasútvo-
nalon valósultak meg. Emellett mozdonyfedélzeti számí-
tógépek, hosszúhullámú load menedzsment eszközök, 
közvilágítási rendszerek és smart eszközök fejlesztésé-
ben is eredményes a cég.
1982 óta a MEE tagja. Vándorgyűlések aktív résztvevője, 
Prolannal közös regionális vagy országos szakmai ren-
dezvények támogatója.
2010-ben szakmai elismerésként Pegazus díj kitüntetés-
ben részesült.

Sörös Ferenc

VEREbÉlŸ-díj

1952-ben  született Győrben.1976-ban a BME-n villa-
mosmérnöki diplomát szerzett, majd 1977-ben kuta-
tó-fejlesztő szakmérnöki diplomát. A BKE-nél 1983-ban 
mérnök-közgazdász, 1989-ben tervező-elemző szakköz-
gazdász  diplomát. 1999-2000-ben MBA szakirányú vég-
zettség - State University of New York at Buffalo.
Munkahelyei: 1976-1977 szakoktató  a  Budapesti Mű-
szaki Egyetemen, 1977-2002 ÉDÁSZ Vállalatnál osztály-
vezető, főosztályvezető, majd kereskedelmi igazgató. 
2003-2009 EH-SZER  Kft. (E.ON) ügyvezetője. 2010-től 
H-INVEST Kft. cégvezetője.

Egyéb fontos megbízatások: Felügyelő bizottsági tag 
(ÉDÁSZ Rt,  Soproni Erőmű Kft.),
Felügyelő bizottság elnöke  (BAKONY ERŐMŰ Rt.) .
1988-tól MEE-tag, 2007-től a MEE Hálózatszerelő és Ter-
vező Szakosztály elnöke, társelnöke.
Szakmai tevékenység: részvétel a villamosenergia-ipar 
jogi szabályozásának kidolgozásában,
Szakmai előadások tartása, technológiai és munkavédel-
mi konferenciák szakmai szervezése, levezetése,  egysé-
ges hálózatszerelési és üzemeltetési technológia anya-
gok kidolgozása és OKJ-s tananyagok készítése.

hollósy gábor



Az ipar Napjai 2013 rendezvény keretében május 28. és 
31. között rendezték meg a Budapesti Vásárközpontban 
az industriAutomation és a Mach-Tech gépipari nemzet-
közi szakkiállítást. Az ünnepélyes megnyitó eseményének 
háziasszonya, és az idei szakmai díjak egyik átadója Tóth 
Péterné volt, aki az államtitkárt - többekkel együtt - a díja-
zott termékek cégeihez is elkalauzolta. 

Siklósi Csaba, a Hungexpo Zrt. kereskedelmi igazgatója kö-
szöntötte a kiállítókat és a díjazottakat. Beszédében kiemelte, 
hogy az iparágak igényeinek megfelelően fejlesztették szakvá-
sáraikat, és az Ipar Napjai Magyarországon a legnagyobb ipari 
kiállítás, a régióban pedig a második helyen áll az idén. A ke-
reskedelmi igazgató elmondta, hogy ezen a rendezvényen 16 
ország 350 kiállítója nettó 12 ezer négyzetméteren mutatkozik 
be, és képviseltetik magukat a legjelentősebb hazai és külföldi 
gyártók is.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoz-
tatáspolitikai államtitkára a megnyitó beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy a kormány támogatja a fejlődést segítő kezdeménye-
zéseket. Az államtitkár elmondta, hogy 2014-2020 között az 
uniós források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre, gazdaság-
élénkítésre kívánja fordítani a kormányzat, szemben a 2007-
2013-as időszak 15 százalékával. Nagyobb hangsúlyt fektetnek 
a képzésre, szakképzésre, felnőttképzésre is. Az államtitkár ki-
emelte, hogy nagyon fontos már a képzés időszakában az el-
méleti tudás mellett a gyakorlati ismereteket is elsajátíttatni a 
szakképzésben részesülőkkel.

A megnyitó beszédeket a díjak átadása követte. A MEE pár-
toló tagjai közül két cég is kiérdemelte az elismerést. A Phoenix 
Contact Kft. nagydíjat kapott,  a Wago Kft. különdíjban részesült. 

Czomba Sándor a díjak átadása után végiglátogatta a díjazott 
termékek cégeit, közben kitérőt tett  - Tóth Éva meghívására  - a 
MEE-standra,  ahol nagy érdek-
lődéssel hallgatta dr. Jeszenszky 
Sándor élvezetes szakmai elő-
adását, valamint a standon az 
értékes múzeumi eszközök mű-
ködés közbeni bemutatását is. 

Az idei MEE-stand témája a 
múlt, a  jelen és a jövő találkozá-
sa – mondta Tóth Péterné, Éva.  A 
múltat azok a tárgyak képvisel-
ték, amelyek elődei és alapjait 
képezik a mai életünk korszerű 
berendezéseinek. 

A jelent az egyesület elhiva-
tottsága és tevékenységének 
bemutatása segítette a szakma 
képviseletében, a fiatalszakember-
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Sok érdeklődőt vonzott 
a MEE stand az 

IndustriAutomation kiállításon

Dr. Czomba Sándor megnyitóbeszédét tartja

Siklósi Csaba, dr. Czomba Sándor és dr. Jeszenszky Sándor

... a látogatók érdeklődéssel hallgatják

Egyetemi csoport látogatói

Dr. Jeszenszky Sándor bemutatót tart...

A legifjabb látogató is feszülten 
figyel a magyarázatra



utánpótlás támogatásában, amelyről az Elektrotechnika folyóirat 
hónapról hónapra rendszeresen beszámol.

A jövőt azok a fiatalemberek képviselték, akik a MEE Szakmai 
Nap előadását tartották az A pavilon Fórum Színpadán, „A Jövő 
háza - Egy kétéves történet, magyar diákok nemzetközi sikere” té-
mában. Debrődi Balázs: Innováció a napelemes rendszerben és 

Polyák Máté: Versenyház „okos” megoldásokkal  című előadások, 
komoly sikert arattak. Ezek a fiatalok már a jövő MEE-tagjai.

A technikatörténeti bemutató szinte folyamatos „munkát” 
adott dr. Jeszenszky Sándornak, aki fáradhatatlanul tartotta 
rendkívül érdekes bemutatóit. A hallgatóság minden korosz-
tályt képviselt, erről a mellékelt képek is tanúskodnak.

 Szöveg és képek: Kiss Árpád
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Az „A" pavilon Fórum színpad közönsége

Az MVM-OViT Zrt. adott otthont április 24-én a Villamos Gép, 
Készülék és Berendezés Szakosztály, valamint a házigazda ál-
tal szervezett, „Transzformátorok és mérőváltók” című, egész 
napos szakmai rendezvénynek. Nagy érdeklődés (55 fő) kísérte 
a színvonalas, új ismereteket nyújtó és új eredményekről szá-
mot adó 13 előadást, valamint a hozzászólásokat.

Dr. Madarász György elnök úr megnyitó szavai után elsőként 
Tarcsa Dániel, Vörös Csaba,

Németh Bálint (BME Villamosenergia Tanszék, Nagyfeszültségű 
Technika és Berendezések Csoport, illetve OVIT Zrt.), Csépes Gusz-
táv (Diagnostics Kft.) szerzői csapat „Transzformátor/mérővál-
tó állapot tényező szakértői rendszer” című előadását Tarcsa 
Dániel és Vörös Csaba tolmácsolásában hallhattuk.

Dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna „A szigetelőpapír diagnosztiká-
ja, mint a komplex diagnosztika része” című előadásában az 
Energochem Mérnöki és Analitikai Kft.-ben folyó – a transzformá-
torokban (is) alkalmazott szigetelőpapírok állapotfelmérésére 
és fejlesztésére vonatkozó  – kutatómunkát ismertette. 

A témáról bővebben a www.energochem.hu honlapról ol-
vashatunk.  

A Transzvill Mérőváltó Gyártó és Forgalmazó Zrt. kétrészes 
előadása Tálosi István vezérigazgató és Temesi Ottó kutatási 
és fejlesztési igazgató (H-ION Kft.) tolmácsolásában hangzott 
el „Transzvill mérőtranszformátorok a DiN 42600 szerint” 
címmel. A bevezetőben a villamosipar szolgálatában több mint 
100 éve működő Transzvill történetét ismerhettük meg mind 
a régebbi, mind a hagyományos gyártmányok bemutatásával. 
Szemléletes képeken láthattuk a jelenleg 0,72 - 40,5 kV feszült-
ségtartományban gyártott beltéri és szabadtéri, műgyanta szi-
getelésű áram- és feszültségváltókat.

Az előadás második része az említett projektben alkalma-
zott amorf-nanokristályos lágymágneses ötvözetek elméletét, 
képződésük időbeli alakulásának folyamatát, s az anyag egyéb 
tulajdonságait mutatta be más anyagokkal történő összeha-
sonlításban. 

Az érdeklődő a www.transzvill.hu honlap felkeresésével ala-
posabban tájékozódhat.

„Új, magas teljesítményű szigetelőanyagok a Korax Mű-
gyantagyártó Kft.-től” címmel mutatta be Gajda József a cég 

kibővült termékválasztékát. Bevezetésében áttekintette az IEC 
216 szabvány által meghatározott hőindex elemeit  (magas 
üzemi hőmérséklet, a szigetelőanyag ún. kulcsparaméterei, 
végpontkritériumok, gyorsított öregedésvizsgálat, stb.) a kö-
zép- és nagyfeszültségű transzformátorokban, forgógépekben 
ma már elengedhetetlen a nagy hőállóságú szigetelőanyagok 
használata.

Bővebb információ a www.koraxbp.hu honlapon olvasható.
Bocsi Ildikó (TPV Diagnosztikai és Kutató Kft.) „Természetes 

észterekkel szerzett tapasztalatok és egyéb alternatív le-
hetőségek alkalmazása a villamos berendezésekben. Kör-
nyezet- és egészségvédelem a villamosenergia-szolgálta-
tásban”  

címmel tartott sok újdonsággal szolgáló előadást. A hagyo-
mányos, szigetelő- és hűtőközegként alkalmazott ásványolaj 
alapú transzformátorolajok és azok „ujjlenyomatainak” átte-
kintése után az alternatív olajok gyűjtőnév alatt csoportosított 
szintetikus olajok (szilikonolaj, szintetikus észter), valamint a 
növényi eredetű olajok tulajdonságainak és a transzformáto-
rokban való alkalmazhatóságának ismertetésére tért át. 

Dr. Szebeni Mária  (TPV Diagnosztikai és Kutató Kft.) „A folyé-
kony és gáz dielektrikumok diagnosztikájára vonatkozó 
nemzetközi szabványok változásai és várható hatásuk  a 
villamos berendezések üzemeltetésére” tárgyú előadásában 
a diagnosztika fontosságát a zavartalan és folytonos villamos-
energia-ellátásban jelölte meg.  Ennek elérésére online moni-
toring rendszerek kiépítésére, valamint helyszíni és laboratóri-
umi vizsgálatok elvégzésére van szükség. 

A CIGRE és az IEC együttműködése révén született szabvá-
nyok és azok változásai, valamint előnyei fényében világította 
meg az előadó a magyarországi szabványhasználati tapaszta-
latokat és azok üzemeltetési vonzatait. Módszereket hallottunk 
az ásványolaj alapú szigetelő olajok, a szintetikus és természe-
tes észterek, a szilikonolajok, a korrozív hatású olajok és az SF6 
gáz alkalmazásának diagnosztikájáról. 

„A Diagnosztikai üzem által végzett transzformátor-di-
agnosztikai vizsgálatok és mérőváltó-hitelesítések” volt a 
címe Laczkó Zsolt (MVM-OVIT Zrt.) előadásának. A diagnosztika 
fogalmának és céljának tisztázása után a diagnosztika villamos 
mérésekkel végzett munkafolyamatainak részletes taglalása 
következett

Minden művelet bemutatásánál a hallgatók láthatták az al-
kalmazott mérőeszköz felvételét is. 

Transzformátorok és 
mérőváltók - Szakmai nap

Előadó: Polyák Máté Előadó: Debrődi Balázs
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A mérőtranszformátorok pontosságvizs-
gálatának, hitelesítésének kiemelkedő moz-
zanatai közül

az előadó – a törvényi szabályozások és 
szabvány-előírások említése után – az áram-
váltók és a feszültségváltók hitelesítésének 
folyamatát mutatta be, végül a gödi Nagyfe-
szültségű Laboratórium vizsgálóhelyiségeibe 
nyerhettünk bepillantást. Részletek a www.
ovit.hu weblapon olvashatók.

Darvas István (ABB) „Új anyagok és tech-
nológiák az ABB kínálatában az energia-
mérés területén” című előadásának elején 

az energetikai fejlesztési irányok jövőképét vázolta fel. A ma 
még pontosan nem ismert következményekkel járó változá-
sok (pl.: megújuló energiaforrások megjelenése a KIF- és KÖF-
hálózatokon) energiapolitikai kockázatot jelentenek. Ezen koc-
kázati tényezők csökkentése megköveteli az energiahatékony 
megoldások szakmai vizsgálatát és megvalósítási eljárások 
kidolgozását a megbízható, fogyasztócentrikus, jól szervezett 
energiaszolgáltatás biztosításának érdekében. 

Az előadó felvázolta a MICROGRID – Smart Grid hálóza-
tok elvi felépítését, majd azok kisközösségi alkalmazásának 
rendszerét és javasolt energiamérési eljárásait. Ezt követően 
a középfeszültségű, olajszigetelésű mérőtranszformátorok 
szerkezetét, működését és műszaki adatait ismertette, majd 
a kisfeszültségű hálózati mérési eszközök (pl. fogyasztásmé-
rők adatátviteli csatolással) részletes bemutatása következett.                                                                                                                           
A Smart Grid – KNX és Energiahatékonyság fejezetcím alatt is-
mertetett családi ház (mint a Smart Grid hálózat alapegysége) 
energiaellátásának vázlata jól mutatja az okos hálózati rendszer 
fő berendezéseit, a villamos energia, a víz-, gáz-, fűtés-, meleg-
víz-felhasználás fogyasztásmérésének és kijelzésének rendsze-
rét, ezek hálózati integrálását és a mérési adatok alapján a szol-
gáltatói beavatkozási lehetőségeket. 

„Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és 
fejlesztése” volt a címe Varga Balázs (VEIKI-VNL Kft.) és Fekete 
Ádám (3D-MotionControl Kft.) előadásának. A zárlati mérés-
technika fejlesztése az említett két cég együttműködésével, 
pályázat elnyerésével, az EU és a Magyar Állam támogatásával 
valósult meg. 

A zárlati áram elméleti alapjainak felvázolása után a résztve-
vők betekinthettek azok mérésének lehetőségeibe. Rogowski-
tekercses árammérés  elméleti megalapozása után a megvalósí-
tási körülményeket ismerhettük meg, majd az új mérőrendszer 
kialakításáról és kalibrálásáról láthattunk szemléltető felvételeket, 
illetve ábrákat. A nagysebességű adatrögzítők méréstechnikában 

való elterjedésével egyre fontosabbá válik a pontos egyenáramú 
tranziens átvitelére alkalmas árammérő elemek fejlesztése. Az ér-
deklődők a www.vnl.hu honlapról tájékozódhatnak.

Pástyán Ferenc (RAPAS Kft.) „Műszerek a transzformátorok 
és mérőváltók ellenőrzéséhez” címmel mutatta be a cég új, 
korszerű eszközeit a tárgyi feladatok teljesítéséhez. A bőséges 

termékválasztéknak kis részét csak felsorolásszerűen tudjuk 
érinteni: ezek  a Hall-elemes áramváltók, az osztott vasmagos 
áramváltók, a kettős áttételű áramváltók. Érdeklődést váltott 
ki a MINI sorozatú áramváltók bőséges választéka, az osztott 
vasmagúak igen sokféle kábelmegfogási módot alkalmazó 
megoldásai. Az ismertetett sorozatokból történő kiválasztásnál 
nemcsak a kivitel és az áramtartomány, hanem a teljesítmény 
és az osztálypontosság (0,5; 1; 3) szempontjainak figyelembe-
vételével is kell eljárni. 

A választék tekintetében a www.rapas.hu honlap teljes infor-
mációval szolgál.

Dr. Nádor Gábor a CG Electric System Hungary Zrt.-nél folyó 
„765 kV-os transzformátorok fejlesztéséről” számolt be. Egy 
rövid GANZ-történeti áttekintés után a címben jelzett, indiai 
többségi tulajdonú cég tápiószelei gyárát ismertette. Indiában 
a villamosenergia-igény rohamosan növekszik, 765 kV-os orszá-
gos hálózat kiépítését kezdték meg egyfázisú, 500 MVA teljesít-
ményű egységekből felépülő háromfázisú transzformátorblok-
kok alkalmazásával. A „GANZ" széles körű tervezési és gyártási 
referenciával, nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, ezért 
vállalta a különlegesen szigorú műszaki és kereskedelmi elvárá-
soknak való megfelelést, szemben az éles konkurenciával és a 
kiterjedt kooperációra támaszkodva. 

További részletekről a www.cgelectric.hu honlap tudósít.
Salamon Endre (Hyundai Technologies Center Hungary Kft.) 

előadásában „Nagyteljesítményű szabályozós egyenirányí-
tó transzformátorok tervezési kérdései”-vel foglalkozott. 
Az előadás az „egyenirányító” transzformátorhálózatba illesz-
kedésének blokkvázlatával kezdődött. A hallgatóság számára 
hasznos volt a teljesítmény-félvezető 
eszközök angol nyelvű irodalmában 
használatos rövidítések szótárszerű ma-
gyarázata. Gyors áttekintés következett 
a transzformátorok áramköri alkalma-
zásáról az 1-60 MVA teljesítménytarto-
mányban, majd az előadó az érdeklődő 
hallgatók ismereteit fokozatosan vezet-
te a műszaki adatok, a szabványok, a 
teljesítményfüggetlen tervezési prob-
lémák felvázolásán, a leggyakrabban 
alkalmazott egyenirányító kapcsolások 
ismertetésén át a transzformátorok be-
épített teljesítményeinek megadásáig. 

Hipszki Gyula fejlesztés- és mérnökségvezető (Siemens Zrt.)  
„A Siemens szerepe a hazai és európai elosztótranszformá-
tor-piac fejlődésében” című előadása zárta a szakmai napot. 
Bevezetőjében a Csepeli Transzformátorgyár történetéről kap-
tunk áttekintést 1960-tól napjainkig a fontosabb gazdasági ese-
mények, a termék- és a gyártástechnológia-fejlesztés szempont-
jából. Bemutatásra kerültek a csúcstechnológiát képviselő gyár-
tóberendezések (pl. a fémszerkezeti üzem lézer-és vizesvágója, 
az alacsonyfrekvenciás szárítókályha, a hideghesztést alkalma-
zó szalagtekercselő gép, stb.). Ezt követően az utóbbi évek je-
lentősebb termékfejlesztési projektjeiről számolt be az előadó. 
Lásd még: www.siemens.com

Zárszavában dr. Madarász György elnök úr megköszönte az 
előadók színvonalas ismeretátadását, amely átfogta a kutatást, 
termékfejlesztést, gyártást, üzemeltetést és a vizsgálatokat a 
transzformátorok igen széles termékféleségének területén. Kö-
szönet illette meg a hozzászólásokat is, különösen dr. Kiss Lász-
ló úr szolgált hasznos tanácsokkal. „Célkitűzésünk megvalósult, 
új ismereteket kaptunk, megérte a befektetett munka. Ez a 
célunk és küldetésünk” – fejezte be értékelését az elnök.

Az előadások vetített anyaga a MEE honlapján megtalálható.

Lieli György
MEE-VGKBSZ titkár

A cikk teljes terjedelmében a honlapon olvasható

Hallgatóság

Salamon Endre

Laczkó Zsolt
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Az éMAKO történetét a MEE Miskolci Szervezetének és 
a térség MEE-szervezeteinek fejlődésén keresztül szeret-
nénk bemutatni.

 
Miskolc és körzetében működő vállalkozók, alkalmazotta-

ik (kb. 40 fő), valamint hét vállalat mint jogi személy már az 
egyesület életének első évtizedeiben bekapcsolódott a MEE 
munkájába. Az 1908 februárjában alapított Elektrotechnika 
folyóirat rendszeresen tudósított a térség villamos cégeinek 
gazdasági helyzetéről, műszaki fejlesztési eredményeiről. 
Miskolcon és környékén jelentős, az elektrotechnika gyakor-
lati alkalmazásában eredményes ipar működött. Ennek szak-
mai elismerése volt országos szinten, hogy 1939-ben a Ma-
gyar Villamos művek szövetsége Miskolcon tartotta rendes 
közgyűlését. A többnapos rendezvény és kulturális program 
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által később elindított 
vándorgyűlések hagyományaiban él tovább napjainkban. 
Az egyesület növekedése, a villamos szakemberek széles 
körű szervezése egyre inkább szükségessé tette a szervezet 
bővítését. A 40-es évek végén megkezdte az egyesület első-
sorban ipari központokban, illetve nagyvárosokban a vidéki 
szervezetek létrehozását. Első lépésben öt helyen – közöttük 
Miskolcon is – megkezdődött a helyi szervezet létrehozása, új 
tagok toborzása.

A MEE Miskolci Szervezetének megalakulásának éve 1950. 
Az alapító tagok a kohászat, a gépgyártás, valamint a Nehéz-
ipari Egyetem oktatói voltak. Közöttük voltak azok, akik a 
korábbi évtizedekben az egyesület tagjaiként tevékenyked-
tek. 1951-ben alapították a három megyére kiterjedő Észak-
magyarországi Áramszolgáltató Vállalatot. Ez tette lehetővé, 
hogy az egri, salgótarjáni régió villamos szakemberei is be-
kapcsolódjanak az egyesület munkájába. A megyei üzemek, 
intézmények közül több helyen segítették az egyesületi élet-
be való bekapcsolódást, a szervezeti élet feltételeinek meg-
teremtését. A taglétszám fokozatosan növekedett, a kezdeti 
40 főről a miskolci szervezetben 2000-ben már 225 tagot re-
gisztráltunk.

A létszámnövekedés, valamint a helyi igények kielégítése 
tette lehetővé és szükségessé, hogy először üzemi csopor-
tok, majd a miskolci szervezetével azonos jogosultságokkal 
rendelkező önálló helyi szervezetek alakuljanak az alábbiak 
szerint:
1963-ban Ózdon,
1965-ben Egerben,
1967-93 között Kazincbarcikán (itt volt először érzékelhető  
a szervezetátalakítás hatása),
1967-ben Salgótarjánban,
1969-ben Gyöngyösön,
1969-ben Sárospatakon,
1978-ban Diósgyőri Kohászati Műveknél.
A miskolci szervezet taglétszámának bővülése a következő 
években üzemi csoportok létrehozását eredményezte:
1967-ben alakult az ÉMÁSZ Vállalati Központ, az ÉMÁSZ Mis-
kolci Üzemigazgatóság, a Diósgyőri Kohászati művek és a 
TVK Tiszaújváros üzemi csoport,
1972-ben ÉSZAKTERV és Borsodi Szénbányák üzemi csoport,
1980-ban a Bláthy Ottó Villamosenergia Ipari Szakközépisko-
la üzemi csoport,
1993-ban a Miskolci Szemere Bertalan gimnázium és szakkö-
zépiskola üzemi csoport,
2000-ben az SAG üzemi csoport, majd végül 2006-ban a re-
gisztrált villanyszerelők üzemi csoportja.

Az üzemi csoportok közül egyesek később önállósultak, 
mások sajnos a háttérintézmény megszűnése miatt meg-
szűntek.

Az egyesületi élet tárgyi feltételeit a kezdeti időszakban a 
tagságot foglalkoztató vállalatok és intézmények biztosítot-
ták. Az első szerény otthont az egyesület helyi szervezete a 
vasgyári, ún. Diósgyőri vendégházban találta meg. 1959-ben 
lett az egyesületi élet székhelye a MTESZ székház Szemere u. 
4 alatti központja, ahol a MEE Miskolci Szervezet részére is 
több helyiség állt rendelkezésre.

1988-ra épült fel a Tudomány és Technika Háza, ahol jól 
felszerelt előadótermek, munkabizottsági és irodahelyiségek 
álltak rendelkezésre. Létrehozásában a MEE Miskolci Szerve-
zet tagjai és vezetői meghatározó tevékenységet folytattak.

A szervezetek munkájukat éves munkaprogram alapján foly-
tatták, amelynek főbb területei az alábbiak voltak:
– Gazdálkodás, költségvetés tervezése.
– MEE országos rendezvényeivel kapcsolatos feladatok.
– Helyi előadások, rendezvények szervezése.
– Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása.
– Helyi cégekkel való kapcsolattartás, közös rendezvények 

bonyolítása.
– Külföldi és belföldi kapcsolatok, tanulmányutak rendezése.

Tanfolyamok szervezése biztosította a szervezetek mű-
ködésének anyagi bázisát. Emellett korábban lehetőségük 
volt a szervezeteknek tanulmánytervek készítésére is. Az ab-
ban az időben folyó fejlődés eredménye több értékes tanul-
mányterv, amelyek meghatározták a későbbi fejlődés irányát 
(SCADA rendszer, alállomási telemechanika, oszlopkapcso-
lók fejlesztése, TMOK program, bükki 20 kV-os vezetékek 
kábelesítéskoncepciója, illetve Miskolc város díszvilágítás ki-
alakítása, hogy csak a legfontosabbakat említsük). Tagjaink 
több hazai, illetve külföldi rendezvényen előadóként is részt 
vettek, illetve számos cikkel jelentkeztek a MEE folyóirataiban. 
Meg kell említenünk az ipari műemlékek védelmében folyta-
tott munkát is (Gibárti vízerőmű).

Szinte mindegyik területi szervezet önálló nemzetközi kap-
csolatokkal rendelkezett. Az ötvenes és a hatvanas években a 
MEE-központ által közvetített külföldi kapcsolatok érvénye-
sültek. A hetvenes években bontakozott ki a közvetlen kap-
csolatfelvétel a csehszlovákiai, valamint kelet-német szerve-
zetekkel, majd később a düsseldorfi VDE csoporttal, a krakkói 
SEP csoporttal. Ezek a kapcsolatok lehetőséget biztosítottak 
tanulmányutakra, külföldi tapasztalatcserékre, külföldi elő-
adók meghívására. A düsseldorfi kapcsolat diákcserék lebo-
nyolítását is segítette. 

A szervezet egyesületen belüli kapcsolatrendszere 1984-
ben tovább fejlődött. A több száz főre növekedett taglétszám 

Az ÉMAKO története
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a helyi és üzemi csoportok összehangoltabb működését in-
dokolták, ezért jött létre egy regionális szervezet a miskolci 
szervezet kezdeményezésére először az országban. Így jött 
létre a MEE Észak-magyarországi Szervezetinek Koordináci-
ós Bizottsága az ÉMAKO. Az új szervezet lehetőséget kapott 
a MEE országos vezetésébe egy fő delegálására. Az ÉMAKO 
bizottságában a mindenkori helyi és üzemi csoportok elnökei 
és titkárai vettek részt. Feladata volt a kapcsolódó szerveze-
tek éves programjának, oktatásoknak összehangolása, közös 
állásfoglalás a MEE határozatait illetően, közös javaslattétel 
MEE-díjakra.

Sajnos a korábbiakban már említett háttérintézmények 
megszűnése, átszervezések miatt ma az ÉMAKO tagszerveze-
tinek száma is jelentősen megváltozott. Ma az ÉMAKO bizott-
ságában az alábbi szervezetek képviseltetik magukat:
– MEE Miskolci Szervezete
– MEE Sárospataki Szervezete
– MEE Egri Szervezete
– MEE Salgótarjáni Szervezete
– MEE Gyöngyösi Szervezete
– MEE Diósgyőri Szervezete.

Reméljük, hogy a szervezetek háttérintézményeinél most 
folyó átszervezések nem eredményezik a tagszervezetek szá-
mának további csökkenését.

A MEE vándorgyűléseinek szervezése az országos vezetés 
és a helyi szervezetek közös feladata volt. A MEE Miskolci 
Szervezete, illetve később az ÉMAKO több alkalommal vállal-
ta a közreműködést egy-egy országos rendezvény helyi szer-
vezésében. Miskolcon első alkalommal 1958-ban tartottak 
vándorgyűlést az Egyetemvárosban közel 500 fő részvételé-
vel. A VII. Vándorgyűlés az ipari üzemek villamos rekonstruk-
ciójának aktuális kérdéseivel foglalkozott. Ekkor az országban 
még csak öt területi szervezet működött.

Az első sikeres rendezvény után 1962-ben a X. Vándorgyű-
lésnek is Miskolc adott otthont. A kialakított és az elfogadott 
koncepciókat, teendőket a vándorgyűlés határozatokban 
rögzítette, 1970-ben a XVIII. Vándorgyűlés is Miskolcon került 

megrendezésre. Fő témája: villamos gépek, készülékek üze-
meltetésével kapcsolatos felhasználói igények vizsgálata volt 

1974-ben a XXI. Vándorgyűlést ismét Miskolc rendezte az V. 
ötéves terv villamos energetikai fejlesztésének témájában. A 
vándorgyűlés 12 pontból álló ajánlást dolgozott ki, amelyet 
megküldött az illetékes szervek részére.

További vándorgyűlések, amelyeket Miskolc, illetve az 
ÉMAKO szervezett:
– 1979-ben a XXVI. Vándorgyűlést, amelynek fő témája ener-

giarendszerünk közép- és nagyfeszültségű hálózati eleme-
inek kivitelezése, üzemeltetése, fejlesztése

– 1984-ben a XXXI. Vándorgyűlést az Egyetemvárosban szer-
veztük. A vándorgyűlés vezérgondolata „A tudomány ered-
ményeinek alkalmazása a villamosenergia-szolgáltatás 
színvonalának javítására”. Ezen a vándorgyűlésen vissza-
tekintés történt az észak-magyarországi áramszolgáltatás 
100 évére.

– 1999-ben a XLVI. Vándorgyűlés egyben VDE rendezvény is 
volt. A vándorgyűlés helyszíne Eger volt. A vándorgyűlés 
mottója: „A változás nem választható, vagy megváltozol, 
vagy megváltoztatnak”. A vándorgyűlés fő kérdése volt, 
hogy „2001 után megnyílik-e a liberalizált árampiac?” A 
vándorgyűlés sikere alapján az ÉMAKO javasolta a MEE el-
nöksége felé, hogy a jövőben tegye lehetővé a vándorgyű-
lés nemzetközi fórumként való nyitását is.

– 2008-ban az LV. Vándorgyűlés helyszíne szintén Eger volt. 
Központi téma: „Mit tehet a szolgáltató egy versenypiacon?” 
Mottó: „Fogyasztói elégedettség = hatékonyság + minőség”.

Hogyan tovább?
A tagszervezetek számának csökkenése a taglétszámban is 
megmutatkozik. A kezdeti növekedés megtorpant és jelen-
leg folyamatosan csökkenő létszámmal kell számolnunk. 
Egyes szervezetek megszűnésével a tagok vagy Budapestre 
regisztráltak, vagy más területi szervezethez, de sokan elma-
radtak az egyesülettől is. A taglétszám csökkenése szervezeti 
átalakulást is eredményezett, megszűntek az iskolák önálló 
üzemi csoportjai.

Sajnos a szervezetek korfája nem éppen rózsás. Kevés fi-
atalt sikerül aktivizálni a szervezetben. Ezen mindenképpen 
javítanunk kell, a korfa javítása és a fogyás megakadályozá-
sa érdekében. Ehhez vonzó programokra, a fiatalokkal való 
aktívabb foglalkozásra van szükség. Ennek megvalósítására 
készítettünk elő egy mentorprogramot a Miskolci Egyetem és 
a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola diákjai számára.

A társaságunknál most folyó szervezeti átalakulások, régi-
ók összevonása hatással lesz a szervezeteinkre is. Ez érinteni 
fogja a salgótarjáni szervezetünket, amely várhatóan üzemi 
csoportként fog kapcsolódni Gyöngyöshöz. Ez mindenkép-
pen rontani fogja a szervezhetőségüket, programmal való 
ellátásukat. Hasonló gondot látunk a diósgyőri szervezetnél. 
A diósgyőri szervezet a kohászat villamos szakembereiből és 
a Miskolci Egyetem oktatóiból szerveződött. A kohászat meg-
szűntével megszűnt a szervezet háttérintézménye, csökkent 
a villamos szakemberek száma, illetve az egyetemi oktatók 
egy része a miskolci szervezethez csatlakozott már korábban. 
Ezek a változások kihatással lesznek  az ÉMAKO szervezetére 
és működésére is. Ennek megfelelően újra kell gondolni, ho-
gyan építsük fel az ÉMAKO-t, kik képviseljék a szervezeteket. 

Úgy érezzük, hogy ezzel a bemutatkozással képet tudtunk 
adni egy MEE-szervezet múltjáról, fejlődéséről, gondjairól és 
lehetséges jövőképéről.

      
Orlay Imre 

a MEE Miskolci Szervezet elnöke



12. Rejtvény
Melyik vezetőt kell, illetve szabad az áram-védőkapcsolón 
átvezetni?  
MEGOlDÁS 
A) Az összes (fekete) fázisvezetőt és az N (kék) üzemi 
nullavezetőt kell, semmi mást nem szabad
Hibamentes esetben a fázisvezetőkön és a nullavezetőn folyó 
üzemi áramok összege mindig nulla. Hiba esetén, például fe-
szültségen levő vezető érintésekor a rendszerbe befolyó áram 
egy része más úton, a földön, a PE földelővezetőn vagy a PEN 
nullázó vezetőn át folyik vissza, ezért ha ezek elkerülik az áram-
védőkapcsolót, a rajta átfolyó áramok összege nem nulla. Az 
áram-védőkapcsoló azáltal nyújt hatásos védelmet, hogy kis hi-
baáramot is érzékel és lekapcsol, viszont nagy üzemi áramokat is 
zavartalanul átenged.

A helyes választ beküldők:
Boa András, Paks [boaandris@gmail.com]
Brenner Kálmán,  Balatonalmádi [brenner1@invitel.hu]
Czap Attila, Budapest [attila.czap@elmu.hu]
Dobrán János [dobran@t-online.hu]
Kajor Zsuzsanna, Vásárosnamény [kajorzs@hotmail.com]
Komjád János [janos_komjad@freemail.hu]
Kovács Imre, Várpalota [imre.kovacs2@freemail.hu]
Mikolai Ádám [mikolaiadi@gmail.com]
Törő Gyula [torogyula@gmail.com]
Vajda Milán, Budapest - MÁV Zrt. – TEB Központ, Erősáramú Osztály
Varga Attila Konstantin, Mátészalka [vargaa@hoya.hu]

Gratulálunk a helyes választ beküldőknek, és örülünk az új 
„versenyzőknek”!

Következő lapszámban kihirdetjük ennek a sorozatnak a 
győzteseit. 

Sokaknak teszünk kedvére azzal, hogy ez a szellemi fejtörő 
játék folytatódik. Előkészületben van a következő sorozat.                                                                                                         
                                                                      

            A Szerkesztőség

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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Üzemlátogatás családias 
légkörben 

címmel színes beszámolót 
készült a MEE Szegedi Szer-
vezet április 24-én a  VILLBEK 
Kft-nél tett látogatásáról. E 
cég ismert szinte minden 
MEE - tag előtt, hiszen a 
vándorgyűlések visszatérő 
kiállítói. Kovalik János a Kft. 
ügyvezetője, Sugár György 
a Kft. műszaki vezetője és 
munkatársaik mindent 
megtettek annak érdeké-
ben, hogy valamennyi tag-

társunk kezdettől    fogva érezze   figyelmüket   és   szolgálat-
készségüket…    

Dél – Alföldi Régiós elnök és MEE 
elnökségi képviselő választás 
Békéscsabán

2013. május 28-án a békéscsabai szervezet kezdeményezésé-
re Békéscsabán találkoztak a MEE  Dél - Alföldi Déri Miksa 
Koordinációs Központhoz tartozó területi szervezetek vezetői. 

A találkozó kiemelt jelentőségű volt, mivel erre röviddel a he-
lyi tisztújító taggyűléseket követően, néhány nappal a MEE 
89. Országos Tisztújító Küldöttközgyűlést megelőzően került 
sor. A résztvevők felelőssége nagy volt, mivel az új Dél - Alföl-
di regionális elnök és a MEE elnökségi képviselő személyéről 
is dönteniük kellett.

Nyugdíjas Baráti Találkozó, 
Szeged – Sziksóstó 2013.

2013. május 16-án került meg-
rendezésre a Szegedi Szervezet 
immár hagyományos találko-
zója. A helyszín a megszokott 
Kiskundorozsma – Sziksóstó volt. 
Ez évben is nagy érdeklődéssel 
várta a napot az a közel 70 fő, akik 
jelezték részvételüket. Főszakács 
ezúttal is Ungi János és a főszer-
vező Lakatos István volt.

Arany László, 
MEE Szegedi Szervezet

Hoffman Ferenc és Balogh János Miklós Tóth József a Dél - Alföldi régió 
új elnöke

ViLLBEK Kft. látogatás

Vendéglátóink Kovalik János (baloldalt) 
és Sugár György

A cikkek teljes terjedelmükben a MEE honlapján: 
MÉDIA/ "Elektrotechnika/aktuális szám", következő hónaptól  pedig 

MÉDIA/ "Elektrotechnika/korábbi számai"  menüpont alatt olvasható

Hírek Szegedről



Életének 91. évében elhunyt dr. Retter Gyula pro-
fessor emeritus, a műszaki tudomány doktora, az 
MTA tagja.

1946-ban a Budapesti Műszaki Egyetem 
Gépészmérnöki Karán szerzett B tagozatos 
oklevelet.

Még abban az évben a Villamos Gépek és 
Mérések tanszéken kisegítő tanársegéd, 1949-
ben intézeti tanár, majd docens, 1962-ben 
egyetemi tanár. 1961-ben a Műszaki tudomány 
kandidátusa, 1994-ben doktora. 1949-66 között 

tanszékvezető-helyettes. 1963-65 között rektorhelyettes, az 
Országos Audovizuális Központ megalapítója és vezetője. 
1966-tól 1988-ig a Villamosgépek Tanszék vezetője.

Dolgozott a Ganz Villamossági Művekben, félállású 
munkatársként fejlesztett és tervezett az Egyesült Villam-
osgépgyárban. 1963-67 között az MTA Automatizálási Ku-
tatóintézet Forgóerősítő-gép Osztályát vezette.

Kutatási témái között szerepelt többek között az áramkis-
zorításos gépek elmélete, a megvalósítható tartomány, az ah-
hoz kapcsolódó „mátrix módosítások módszere”, a „hibahelyi 
módszer” és a „Steinmetz kapcsolás”.

Munkásságának egyik középponti célkitűzése volt az 
egységes villamosgép-elmélet mátrixos (Kron-féle) alakjának 
továbbfejlesztése, ezen belül teljes transzformációs rendsz-
erének a-priori leszármaztatása, amit előbb kéziratban, majd 
magyar és angol nyelvű könyvben fektetett le, később pedig 
az egyetemi hallgatóság részére készített átfogó összefogla-
lót.

Az egységes elmélet folytatásaként az általa „komplex vil-
lamos gépnek” nevezett, gépből, áramirányítóból és szabály-
ozóból álló rendszerrel, valamint annak egyik legfontosabb 
alakjával, a kommutátor nélküli egyenáramú gép elméletével 
foglalkozott több irányban.

Ennek írása közben ébredt rá arra, hogy az informatika 
legfontosabb gyakorlati területe az emberiség ősi vágya, a 

„gondolkodó gép” felé mutató, ma többnyire „soft 
computing”-nak nevezett módszerek (fuzzy, neurális, gene-
tikus, kaotikus és más területek) alkalmazása, illetve egyre 
inkább azok kombinációi.

Az emberi gondolkodás matematizálása iránti vonzal-
mának kifejezője és eredménye az élete hetedik évtizedének 
közepén indított, csaknem 15 tanéven át félévente tartott 
két fakultatív kurzus és két tankönyv: a 2003-ban megjelent 
nívódíjas Fuzzy, neurális, genetikus, kaotikus rendszerek 
(Bevezetés a „lágy számítás” módszereibe) és a 2007-ben 
megjelent Kombinált fuzzy, neurális, genetikus rendszerek 
(Kombinált lágy számítások).

Retter Gyula 15 könyv (ebből 1 német, 1 angol nyelvű), 
továbbá 10 egyetemi jegyzet, 22 szakmai-tudományos mű 
szerzője.

Szerkesztette az Elektrotechnikai Számítások és az Electri-
cal Engineering Library című sorozatokat.

Oktatói pályája kezdetétől elkötelezett, példamutató ped-
agógus is volt, kiváló előadó, eredményesen segítette az álta-
la tisztelt hallgatóság szakmai és tudományos felkészülését. 
Minden fórumon, előadásain és személyes beszélgetéseiben 
érvelt a mérnöki munka, a mérnöki gondolkodás társadalmi 
szerepének fontossága mellett.

Fontosabb szakmai díjai:
MEE Zipernovszky-díj 1972,
MEE Liska-díj 1983,
Akadémiai Kiadó Nívódíj 1988, 2007,
Szentgyörgyi Albert-díj 1992.
Professor Emeritus 1994,
Eötvös József koszorú 2000,
József Nádor Emlékérem, 2003,
Akadémiai Nívódíj 2007,
Elektrotechnika Nagydíj 2009.

Volt tanítványai, munkatársai, tisztelői nevében:
Dr. Kádár István

BME Villamos Energetika Tanszék

Nekrológ
Retter Gyula (1922-2012)

Megrendülten vettük tudomásul, hogy Horváth 
Miklós 2013. március 31-én, életének 76. évében 
türelemmel és méltósággal viselt betegség után 
elhunyt. 

Szakmánk egy olyan embert veszített el, aki-
nek lenyűgöző gyakorlati ismeretei és problé-
mamegoldó képessége mély elméleti tudásán 
alapult. Kutatás-fejlesztési munkásságának kö-
zéppontjában a teljesítményelektronika alkalma-
zásával összefüggő területek állnak. Mélyreható 
szaktudással rendelkezett a teljesítményelektro-

nikai rendszerek, a szabályozott villamos hajtásrendszerek és 
a digitális technika terén egyaránt. Munkája során folyamato-
san frissítette ismereteit, pályafutása során mindig a legkor-
szerűbb technológiákkal foglakozott. Életműve jelentősen 
hozzájárult az általa művelt szakterület hazai és nemzetközi 
fejlődéséhez. Munkatársai nemcsak kiváló szaktudásáról is-
merték, hanem szerénysége, segítőkészsége is közismert volt 
a vele együtt dolgozók számára. 

Miklós 1937-ben született a Zala megyei Pacsán. 1960-ban 
a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, a Mű-
szer és Finommechanika szakon szerzett villamosmérnöki ok-
levelet. Mérnöki pályafutását a Magyar Tudományos Akadémia 

Automatizálási Kutató Laboratóriumban kezdte. A laborató-
riumból alakult MTA-SZTAKI Teljesítményelektronika Osztá-
lyán (TEO) dolgozott 2007-ig mint tudományos munkatárs. 
Ezt követően haláláig aktívan részt vett a DiFiLTON-ARC Kft. 
munkájában. Kutatási tapasztalatait egyebek mellett a Kan-
dó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán folytatott oktatási 
tevékenysége során is hasznosította, ahol 1991-ben címzetes 
főiskolai docenssé nevezték ki. Először 1975-ben, majd 1984-
ben Kiváló Feltaláló kitüntetés „Arany” fokozatában részesült. 
Munkái számos esetben BNV díjban részesültek. Több évtize-
de tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek (MEE). Szak-
irodalmi tevékenységét öt alkalommal ismerte el az MEE Ní-
vódíjjal, Déri-díjban (2005), majd Zipernowsky-díjban részesí-
tették (2006). 2010-ben E.ON Scientific Award díjat nyert.

Szakmai eredményeit számos cikkben publikálta, nevéhez 
25 találmány és szabadalom fűződik. Első jelentősebb alko-
tása volt a TVR-100 és TIG-200 tirisztorvezérlő rendszer kifej-
lesztése (1970-1977, BNV díj). Részt vett BME számára létre-
hozott villamos gép nyomatékmérő műszer kifejlesztésében, 
amelyből több változat is készült (1967-1977). A Parlament 
vízműve számára tirisztoros aszinkronmotoros kaszkádhaj-
tást fejlesztett (1978). Részt vett teljesítménytranzisztoros 
szerszámgép előtoló szervohajtás-sorozat fejlesztésében 
(1980, BNV díj). Sikeres munkáinak eredményeképpen ké-
szült el a 75-320kW-os áraminverteres villamos hajtássorozat, 

Búcsú Horváth Miklóstól
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Eke Tamás saját megfogalmazása szerint 
azt tekintette feladatának, céljának, hogy 
segítsen az áramnak és a fénynek célba 
érkezni, ahogy barátainak és kollégáinak 
is. Távozása minden téren űrt hagy, mert Ő 
volt a nyitottság, a szeretet és az önzetlen-
ség. Nem munkái és kollégái voltak, hanem 
hivatása és barátai. Amivel foglalkozott, 
azzal eggyé vált. Együtt lélegzett – létezett 
- gondolkodott a térrel, az utcával és a fén-
nyel.  

Akkor volt boldog, ha segíthetett, akár ismeretleneknek 
is, olykor erején felül is. Talán ez a hajsza, a tökéletességre, a 
harmóniára való törekvés és a szüntelen küzdelem volt az, amely 
idő előtt felőrölte. Nem adta fel, amíg a legjobb megoldást meg 
nem valósíthatta, míg az utolsó akadályt le nem győzte.

amelyet a magyar ipar folyamatosan gyártott, és a maga ide-
jében világszínvonalú megoldásokat tartalmazott, pl. teljesen 
digitális vezérlést és mezőorientált szabályozást. Ezek tették 
lehetővé, hogy több terülten a világon elsőként sikerült ko-
moly kihívást jelentő feladatokat frekvenciaváltós hajtással 
megoldani.  Jellemző a rendszer megbízhatóságára, hogy 
ezek a hajtások a legutóbbi időkig működtek, sőt a Zugligeti 
Libegő még napjainkban is ezzel a hajtással üzemel (1980-
1989, BNV nagydíj). Részt vett különböző típusú ívhegesztő 
készülék tápegységsorozatának fejlesztésben (1981-2004). 
Hálózatbarát rendszerek kutatásával is foglalkozott, melynek 
folyományaként hálózatbarát fénycsőelőtét-sorozatot fejlesz-

Szomorú szívvel vettük a hírt, hogy 2013. 
május 4-én elhunyt Philippovich Győző 
tagtársunk, a Ganz Villamossági Művek 
és utódcégének munkatársa, kiváló és 
elismert szaktekintély, területének egyik 
meghatározó személyisége.

Philippovich Győző egy délvidékről 
menekült katolikus család fiaként 1928. 
augusztus 3-án született Budapesten.

A középiskolát a budapesti Szent Ist-
ván Gimnáziumban végezte, miközben 

kapcsolatba került a cserkészmozgalommal, mely élete 
egyik meghatározó eseményévé vált. A Nagy Jamboree 
és az Eucharisztikus Kongresszus, ahol mint a Regnum 
Marianum Cserkészcsapat tagja részt vett, tovább mélyítet-
ték a hatást.

A kiváló középiskolai nevelés, társulva a fiatal diák akarat-
erejével és küzdőképességével megalapozta a további élet-
utat.

Egyetemi tanulmányait kitüntetéssel zárta, okleveles villa-
mosmérnök lett, majd később a természettudományi karon, 
matematika és ábrázoló geometria szakon még egy diplomát 
szerzett.

Ezután került a Ganz Villamossági Művekhez, a később ne-
vét és tulajdonosát gyakran változtató cégnél 56 éven keresz-
tül dolgozott.

Munkáját rendkívül lelkiismeretesen, odaadóan végezte, 
annak ellenére, hogy származása és „klerikális” minősítése 
miatt nemegyszer nehézségekbe ütközött. Mégis, tudását, 

Határtalan szerénysége miatt soha nem ismerte el, hogy az 
egyik legkiválóbb mérnöke a társadalomnak, a szakmának. Nem 
hallhattuk tőle, hogy az ő ötlete vagy az ő megoldása lenne a 
legjobb, mert elismerte a tudást, mert birtokában volt annak 
maga is. Kérdései által tanult és tanított másokat.

Eke Tamás tervezői munkásságának egyik koronáját a még 
gyerekcipőben járó LED-közvilágítás-korszerűsítések jelentet-
ték. Szívósan, kitartóan és részrehajlás nélkül dolgozott, gon-
dolkodott és tervezett. Érzelmei és érzékei segítették ebben, és a 
megérzéseit a mérnöki számítások is igazolták. Logikus és tiszta 
gondolatai hosszú ideig meghatározzák Hódmezővásárhely és 
Siófok utcáit, a segítő szándékkal, önzetlenül megtervezett kics-
iny terek arculatát, a fénnyel díszített homlokzatokat.

Eke Tamás által az áram és a fény már eljutott hozzánk. 
Reméljük, hogy amiért Ő elindult a Camino évezredes zarán-
dokösvényén, meglelte azt és lelke célba ért.

tett (1998-1999). Életpályáját hálózatbarát áramirányítókkal 
foglalkozó, eredményesen benyújtott PhD disszertációban 
való hathatós segítséggel zárta (2012), valamint egy sikere-
sen teljesített pályázattal, amelyben DiFiLTON-ARC Kft.-ben 
multifunkcionális mikrokontrolleres, ívhegesztő tápegységet 
fejlesztettek (2010-2012). 

Horváth Miklós egy sikeres és lezárt életművet hagyott hát-
ra. Nagy érték számunkra, hogy közelről ismerhettük és mun-
katársai lehettünk. Különösen fájó számunkra, hogy már nem 
lehet közöttünk. Isten vele, nyugodjék békében!

Dr. Nagy István, Dr. Járdán R. Kálmán, 
BME-VET Villamos Gépek és Hajtások Csoport munkatársai

szakmai értékeit elismerve 1989-ben megkapta a „Mechwart 
András-díj” első fokozatát, ami a gyár legmagasabb elismeré-
se.

Kiemelkedő szaktudása folyományaként Ő lett a tervezési-
fejlesztési osztály és később a fejlesztési laboratórium vezető-
je. Egyik legnagyobb munkája a Delle-Alstom licenc alapján 
gyártott kisolajterű megszakítók előállítási technológiájának 
honosítása volt.

Számos szakcikk, tanulmány, szakkönyv szerzője.
1950 óta tagja volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület-

nek, ahol ezen idő alatt éveken keresztül részt vett a Cigre, 
valamint más munkabizottságok tevékenységében. Több 
nyelven beszélt és ezt a képességét ezen a területen is tudta 
hasznosítani. Haláláig a Nyugdíjasok Kovács Károly Pál Szer-
vezetének titkára volt. Munkájáért az egyesület több kitünte-
tésben, többek között MEE Életpálya-elismerés díjban része-
sítette.

Szerteágazó tudását, munkabírását mi sem mutatja job-
ban, minthogy mindezek mellett húsz éven keresztül a Mű-
szaki Egyetem Villamosmérnöki Kar gyakorlatvezetője volt. 
Itt is jelentkeztek kiváló emberi tulajdonságai. Ezen idő alatt 
mérnökgenerációkat nevelt és támogatta fejlődésüket. Kol-
légáival a kapcsolata nyugállományba vonulásával sem sza-
kadt meg. Rendszeresen találkozott készülékes nyugdíjas 
barátaival. Élénken érdeklődött a kultúra és a sport iránt. Ak-
tívan űzte a vitorlázás sportot. Részt vállalt a korábban betil-
tott Magyar Atlétika Klub (MAC) újjászervezésében, haláláig a 
„régi gárda” elnöke volt.

Egyesületünk tagsága – közte számos egykori tanítványa – 
ezúton búcsúzik Tőle és emlékét kegyelettel megőrzi.

Maróth Károly

Eke Tamás (1966 – 2013)

Búcsú Philippovich Győzőtől
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A megszakítók után beiktatott esz-
közök, mint pl. transzformátorok túl-
terhelés vagy zárlatok okozta káro-
sodásokkal szembeni megvédéséhez 
a megszakítók hibamentes üzemét 
nemzetközi szabványoknak eleget 
tevő vizsgálatokkal kell garantálni.

Az OMICRON cég CIBANO 500 jelű 
rendszerével a megszakító-vizsgálat 
jövőjét jeleníti meg: egyetlen rendszer 
foglalja magába az összes fontos vizs-
gáló funkciót, a vizsgálatot pedig kis 
kábelezési ráfordítással megvalósított 
egyedülálló csatlakoztatási koncepció 
és átfogó szoftver támogatja.

Egyetlen eszköz mindent 
tartalmaz
A "3 az 1-ben" vizsgálórendszer első 
alkalommal egyesíti egyetlen mérő-
műszerben a precíziós mikroohm 
mérőt, a többcsatornás működési idő 
mérőműszert és a nagyteljesítményű 
tekercs és motor táplálást. 

Ilyen módon az összes szokásos 
vizsgálat, mint pl. a statikus érintkező-
ellenállás mérés (mikroohm mérés), a 
működési idők mérése, vagy a tekercs 
és motoráramok elemzése elvégezhe-
tő. A megszakító tápellátása ugyanaz-
zal a bekábelezéssel kiegészítésként 
még a kioldási küszöbértéknek, vagy 
a megszakító feszültségcsökkenés 
esetén tanúsított működésének az el-
lenőrzését is lehetővé teszi. A táplálás 
az összes vizsgálat esetében kívánság 
szerint az állomási segédüzemről vagy 
pedig a vizsgálókészülékről magáról 
történhet. 

A kis tömegű (20 kg) vizsgálórend-
szer mindegyik típusú középfeszültségű 
vagy nagyfeszültségű megszakítóhoz 
alkalmazható. 

Szoftveres támogatású vizsgálat 
A CIBANO 500 rendszert az OMICRON cég bevált Primary Test 
Manager (PTM) programja vezérli. A vizsgálat során a PTM könnyen 
érthető vizsgáló szekvenciákkal irányítja a felhasználót a teljes vizs-
gáló programon keresztül. A mérések eredményei kívánság szerint 
diagram vagy táblázat alakban jeleníthetők meg. A felhasználó a 
vizsgálat végén egy szempillantás alatt olyan áttekinthető vizsgála-
ti jelentéshez jut, amely egyetlen dokumentumban tartalmazza az 
összes eredményt. 

innovatív tartozékok: kisebb kábelezési munka, 
több mérés 
A CB MC2 típusjelű csatlakozómodul a CIBANO 500 központi egységgel 
együttesen egyedülálló és moduláris csatlakoztatási koncepciót tes-
tesít meg. A megszakító egységekre pólusszámtól függően egy vagy 
több modult lehet közvetlenül felszerelni és azokat a CIBANO 500 köz-
ponti egységgel összekötni. A fel- és leszerelést az összes vizsgálathoz 

így csak egyetlen egyszer kell végrehaj-
tani. A megszakító a veszélyes feszült-
ségek elleni védelemhez a vizsgálatok 
során mindkét oldalán földelhető. A CB 
MC2 modul így hozzájárul a vizsgálat 
felgyorsításához és a vizsgálatot végző 
műszaki szakember biztonsági kocká-
zatának minimális értéken tartásához. 
A CB MC2 modul ezen felül még a di-
namikus érintkező ellenállásméréssel is 
kibővíti a vizsgálat terjedelmét a fő- és 
ívhúzó érintkezők elhasználódásának 
megállapításához.

A CB TN3 típusjelű átalakítóval a 
megszakító mozgási folyamatai ele-
mezhetők. Az átalakítót a CIBANO 500 
központi egységgel és mozgásérzéke-
lővel összekapcsolva az a megszakító 
teljes mechanizmusát és mechanikus 
kapcsolódási pontjait leellenőrzi a nyi-
tási és zárási műveletek során.  

A tartozék készülékek az összes 
mérési adatot digitálisan és ezáltal 
zavarhatások kiiktatásával küldik meg 
a CIBANO 500 központi egységnek.

Vállalatprofil
Az OMICRON világszerte tevékenykedő 
cégként a villamos energiaszolgáltatás 
számára fejleszt és értékesít innovatív 
vizsgáló és diagnosztikai megoldá-
sokat. Az OMICRON termékeinek 
alkalmazása a primer és a szekunder 
technológia készülékeinek állapotmi-
nősítésénél a legnagyobb megbízha-
tóságot nyújtja. A tanácsadás, üzembe 
helyezés, vizsgálat, diagnosztika és 
oktatás területeinek széleskörű szol-
gáltatásai teszik kerek egésszé a szol-
gáltatásspektrumot. 

Több mint 140 ország ügyfelei pro-
fitálnak a vállalat azon képességéből, 
amely révén a legkiválóbb minőségű 
termékekként valósítja meg a legújabb 

technológiákat. A minden földrészen jelenlévő szervizközpontok 
ezen felül széleskörű alkalmazási ismereteket és első osztályú ügy-
féltámogatást nyújtanak. Az értékesítési partnerek erős hálózatával 
egyetemben tették mindezek az OMICRON céget a villamos energia-
szektor egyik piacvezető vállalatává. 

Sajtókapcsolat Képviselet
OMICRON electronics GmbH Siemens Zrt.
Marketing Communications Infrastruktúra és városok – 
Peter Hosp Intelligens elektromos hálózatok 
 Sauer Máriusz
peter.hosp@omicron.at  mariusz.sauer@siemens.com 

www.omicron.at

cibAno 500
A MEGSZAKÍTóK ViZSGÁlATA TERülETéN A JöVőT JElENÍTi MEG 

(X)

CiBANO 500 és tartozékai: A megszakító-vizsgálat jövőjét
jelenítik meg

CiBANO 500: Kisebb kábelezési munka, nagyobb biztonság

CiBANO 500: A "3 az 1-ben" vizsgálórendszerrel az összes szokásos 
megszakító-vizsgálat elvégezhető



Részleteket, információk, határidők: 
http://www.mee.hu/hu/fiataloknak/hobbim

Újra 
meghirdettük 
a pályázatot

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület

Hobbim 

az elektrotechnika

Hobbid része az elektrotechnika, vagy te magad tetted részévé? Küldd el 
számunkra saját fejlesztésű, az elektrotechnika lehetőségeit felhasználó 

munkád ismertetését, amely még élvezetesebbé tette számodra hobbidat.

Benyújtási határidő: 2013. július 31.
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Központi téma:

Villamosenergia-rendszer 2020

60.Vándorgyűlés, 
Konferencia és Kiállítás 

Kedvezményes jelentkezési határidő 2013. július 5.

2013. szeptember 11-13.
Hotel Ózon, Mátraháza

további részletek és jelentkezés: www.vandorgyules.mee.hu


