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A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület kiemelt támogatói:

Villamos üzemirányító rendszerek 
elleni IT-támadások szimulációja

A „VIKING” projekt munkája, 
eredményei és tapasztalatai

2. rész

Főtitkári köszöntő, 
főtitkári köszönet
Az előszó megírásakor az első gondolat, 
ami eszembe jutott, az a köszönet. Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan 
nagy múltú szervezetnek lehetek a főtitká-
ra, mint a Magyar Elektrotechnikai Egyesü-
let. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik 
támogattak, segítettek abban, hogy fiatal 
korom ellenére ilyen komoly szerepet vál-
lalhatok az egyesület életében. 

Az elmúlt években saját szakterületemen, az okos 
technológiákban mozogva szerveztem az egyesület 
szakmai tevékenységét. Számos rendezvényen szer-
vezőként, levezető elnökként, előadóként végeztem 
„evangélista” munkámat. Ugyanolyan nagy lelkesedés-
sel vállaltam előadások megtartását a vidéki szerveze-
tek szinte családias környezetében, mint a több száz fős 
rendezvényeken.

Egyesületi főtitkárként most már nemcsak a saját, 
hanem a lehető legtöbb területén az elektrotechniká-
nak kívánok szakmai munkát végezni, segíteni az egye-
sületet, hiszen ez is a feladatom egyik fontos eleme lett. 
Az első ilyen komoly kihívás a 60. jubileumi Vándorgyű-
lés, ahol új célként a MEE a társadalmi párbeszéd erő-
sítése érdekében három területen (termelés, hálózat, 
fogyasztók) állásfoglalást fogalmaz meg.

A múltban aktívan részt vettem a folyóirat szakmai 
munkájában (tematikus lapszám, szakcikkek), de ezt 
csak kampány jelleggel tettem, kizárólag a saját terü-
leteimmel kapcsolatban. A következő három évben 
viszont nagy örömmel aktívan részese lehetek minden 
lap megszületésének. 

Számos főtitkári szolgálat közül az egyik legnagyobb 
felelősséggel járó tevékenység az Elektrotechnika fo-
lyóirat felelős kiadói szerepköre, hiszen a közel 6000 
fős tagságnak csak kisebb része aktív az egyesületi élet 
mozgalmas világában. A lapnak szakmai publikáción 
túl komoly összetartó ereje is van, ezért fontos külde-
tésem a folyóirathoz kapcsolódó hagyományok és tra-
díciók ápolása és megvédése. A következő elnökségi 
periódusban a cél az ismeretterjesztés erősítése, nem 
mellőzve a tudományos publikációkat sem. 

A modern elektronikus kommunikációk 
fejlesztésével párhuzamosan elkötelezet-
tek vagyunk a nyomtatott sajtó irányába is. 
Mára a különböző médiumok egymás ki-
egészítőjeként funkcionálnak. A megújult 
weboldalunk (www.mee.hu) egyre több 
aktualitással és tartalommal bír. Az elindí-
tott egyesületi Facebook közösségnek fo-
lyamatosan növekvő tábora van. A három 
egymásra épülő csatorna mellett figyelünk 
arra, hogy az információ eljusson olyan tag-
jainkhoz, akik nem használják fokozottan 
az elektronikus világot. 

A MEE komoly szakmai munkát végez szakosztályi, 
munkabizottsági, társasági környezetekben. Nemzet-
közileg is elismerten üzemeltet egy szakmai lapot, év-
ről évre óriási érdeklődéssel bonyolítja rendezvényeit, 
de számos sikere mellett van olyan tradicionális kérdés, 
ami most méltatlan körülmények között van. Ez nem 
más, mint az Elektrotechnikai Múzeum. Az idő múlá-
sával visszafordíthatatlan folyamatok következhetnek 
be, ezért is egyik kiemelt célom a múzeum kérdésének 
megnyugtató rendezése. A múzeum fontos eszköz az 
elektrotechnika népszerűsítésében. Elvesztésével nem-
csak a szakmai múltnak egy része tűnik el, de a fiata-
lok körében a természettudományok iránti érdeklődés 
egyik eszköze is.

Lehetőségek és nehézségek sora várja az új elnök-
séget. Mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni 
a társadalmi elfogadottság növelését, a fiatalítást és 
hosszú távú fenntarthatóságot.

Ezúttal is szeretném megköszönni a leköszönt elnök-
ségnek  az áldozatos munkáját. A most felállt elnökség fi-
atal és a korábbi nagy tapasztalttal rendelkező tagjainak 
eredményes munkát kívánok a következő három évre.

Kedves Olvasók, végezetül hadd ajánljam az Elektro-
technika e havi számát, ami olyan, akár a nyár: színes, 
izgalmas, szórakoztató és megunhatatlan.

Haddad Richárd
Főtitkár
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Energetika

A cikk a villamosenergia-rendszerek üzemirányító 
informatikájának sérülékenységét vizsgáló nemzetkö-
zi projekt folyamatát és eredményeit taglalja. A máso-
dik rész az informatikai támadások hatásait szimuláló 
tesztrendszer fizikai felépítését és az informatikai 
támadások modellezési lehetőségeit mutatja be.

This paper describes the process and results of an 
international project examining vulnerability of 
supervisory systems in the power-system. Second part 
of the paper presents the physical architecture of the 
Testbed and the way of modelling cyber attacks in the 
test environment.

A tesztrendszer felépítése                                                    

A projekt résztvevői már eleve rendelkeztek néhány olyan rend-
szerrel, amelyeket jól be lehetett illeszteni a követelmények 
körvonalazta Testbed koncepcióba. A Testbed, amely tulajdon-
képpen egy „szuper” szimulátor, több, önállóan is működőké-
pes szimulátorból, hálózatfelügyeleti 
SCADA rendszerből, valamint a kö-
zöttük kifeszített kommunikációs 
hálózatból épül fel. A rendszer felépí-
tését a 1. ábra mutatja.

1. sz. eMs/sCAdA rendszer
A rendszerirányító (TSO) távfelügye-
leti eszközének szerepét az ABB 
EMS/SCADA rendszere játszotta a 
Testbedben, amely szoftverét és 
hardverét tekintve majdnem pon-
tosan megegyezett egy éles üze-
mi rendszerirányító EMS/SCADA 
rendszerrel. A támadások túlnyomó 
többsége a Testbed ezen elemét 
vette célba. 

2. sz. eMs/sCAdA rendszer
Egy távoli TSO felügyeleti rendszerét 
szimbolizálta, amely ICCP protokol-
lon keresztül kommunikálhat az 1. sz. 
EMS/SCADA rendszerrel. Ily módon 
a Tesbed lehetőséget biztosított az 
ICCP kommunikációs csatorna sérü-
lékenységének vizsgálatára is.

sziMulátorok                                                                                       

Rendszerszimulátor (ABB OTS)
Az átviteli hálózatot az ABB OTS 
(Operator Training Simulator) 
rendszere szimulálta. Az ABB a sa-
ját üzemirányítási rendszereinek 

tesztelésére létrehozott egy 40 gyűjtősínes hálózati mo-
dellt. Ez alkotta Vikingia energiarendszerének gerincét. Az 
OTS működésének alapja egy ciklikusan futtatott load-flow 
(teljesítményeloszlás) számítás, amely az aktuális hálózati 
kapcsolási állapot, valamint a termelések és fogyasztások 
alapján kiszámítja a hálózati áramlásokat, és meghatározza 
a gyűjtősínfeszültségeket. Ily módon a stacioner és a lassú 
dinamikájú változások szimulálhatók. A load-flow funkció 
mellett fut egy erőművi teljesítményelosztó algoritmus 
(egyszerű AGC), amely a load-flow által kiszámolt teljesít-
ményhiányt (ami főként a hálózati veszteséget jelenti) meg-
határozott szabályok szerint szétosztja a termelők között.

Az OTS instruktori modulján keresztül beállítható a rendszer 
kiindulási állapota, változtathatók a rendszer működési 
paraméterei, továbbá segítségével eseményeket lehet prog-
ramozni a hálózaton, amelyek a szimuláció folyamán követ-
keznek be (pl. zárlatok). A rendszer bármely állapotáról pilla-
natfelvételeket lehet készíteni. Az instruktori modul feladata a 
szimulátor motorjának vezérlése is, ami a szimuláció indítását, 
leállítását, felfüggesztését vagy folytatását jelenti.
Az OTS rendelkezik egy speciális interfésszel, amelyen keresz-
tül kommunikálni tud az ABB EMS/SCADA rendszerével. Ezen a 
kapcsolaton keresztül küldi pl. a kapcsolókészülékek állásjelzé-
seit vagy az analóg mérési értékeket az EMS/SCADA rendszer-
nek, és fogadja az onnan érkező működtetési parancsokat. 

Az OTS-nek saját archiváló rendszere is van, amely a szimu-
láció során keletkező valamennyi mérést és jelzést tárolja.

Hálózati tréningszimulátor (Astron NTS)
Feladata a fővárost (Viking Capital) ellátó két 120/KÖF alállo-
más és az onnan kiinduló középfeszültségű elosztóhálózat

Villamos üzemirányító rendszerek 
elleni IT-támadások szimulációja

A „VIKING” projekt munkája, 
eredményei és tapasztalatai

2. rész

Gaál Róbert, Kele András

1. ábra  A Testbed felépítése
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szimulációja. Mivel az NTS-ben leképezett hálózatrész kapcso-
lódik az OTS-ben szimulált átviteli hálózathoz és a társadalom 
szimulátorban leképezett fogyasztókhoz is, szükségképpen az 
NTS-nek adatokat kell cserélni ezzel a két eszközzel. 

Az NTS – eltérően a rendszerszimulátorok filozófiájától – a 
hálózat kisebb léptékű, de jóval részletesebb modelljét tar-
talmazza. A hálózatot sok egyedi készülék (kapcsolók, védel-
mek, automatikák stb.) összekapcsolódó és együttműködő 
halmazának tekinti, kiváló lehetőséget teremtve ezzel pl. a 
védelmiautomatika-rendszer működésének, illetve műkö-
dési zavarainak szimulálására. Ily módon lehetőség nyílt a tá-
madások alállomási hatásainak vizsgálatára is. Mint minden 
korszerű szimulátorban, az NTS instruktori felületén keresztül 
is kényelmesen lehet vezérelni a szimulációs folyamatokat, 
azaz össze lehet állítani az események forgatókönyvét (zárlati 
események, készülékműködések és hibák stb. programozá-
sa), vezérelni lehet a szimulátor motorját (szimulációs session 
indítása, leállítása, felfüggesztése és továbbengedése) és 
archiválni lehet a hálózati eseményeket és állapotváltozókat.

Társadalom szimulátor (MML ViCiSi)
A társadalom szimulátor (ViCiSi) feladata volt az áramkima-
radás okozta társadalmi károk számszerűsítése (EUR-ban). 
Itt modelleztük a fogyasztókat és a fölöttük lévő hálózatot. 
A főváros kivételével ez a hálózati modell egészen az átviteli 
hálózati csatlakozási pontig tartott, és szigorúan sugaras to-
pológiájú volt. Ez eltér ugyan a valóságtól (hurkolt főelosztó 
hálózat), de mivel ezeken a területeken csak a rendszerszintű 
üzemzavarok hatásait vizsgáltuk, a különbség az eredménye-
ket nem befolyásolta jelentősen. A lokális áramkimaradások 
hatásainak vizsgálatára az NTS-hez kapcsolódó fővárosi modell 
szolgált, ahol a főelosztó és az alacsonyabb feszültségű hálóza-
tok is részletesebben és valósághűbben voltak leképezve. 

A társadalom szimulátor két modulból épült fel. Az egyik 
- online működő - modul szorosan kapcsolódott az OTS-hez 
és az NTS-hez. Fogyasztónként regisztrálta áramkimaradáso-
kat, és a fogyasztók terhelési profilja alapján szolgáltatta a 
terhelési értékeket az OTS-nek és az NTS-nek. A másik modul 
gyakorlatilag offline alkalmazás volt, amely az online modul 
regisztrátuma alapján kiszámította a kiesések okozta GDP-
csökkenést.

Session Manager (SM)
A három szimulátornak konzisztens módon és egymással 
szinkronban kellett együttműködni. Az összehangolt működés 
biztosítása érdekében ki kellett fejleszteni a Session Managert 
(SM), amely az NTS hardverén futott, és felügyelte a szimuláto-
rok közötti adatcserét, ill. karmesterként irányította a működé-
süket. Az adatkapcsolatot és a folyamatot a 2. ábra szemlélteti.

A szimuláció indításakor az SM indító jelet küldött mindhá-
rom szimulátornak (szaggatott nyilak), és addig nem engedte 
elindítani a szimulációs sessiont, amíg valamennyi szimulá-
tor vissza nem jelezte neki, hogy elindult és beállt a kívánt 
alapállapotba. A vizsgálatok stacioner állapotból kezdődtek. 
Ekkor a ViCiSi meghatározta a fogyasztói terheléseket (felfelé 
irányuló piros nyilak) valamennyi hálózati csatlakozási pont-
jára és ezeket az SM továbbította az OTS és az NTS számára. 
Az NTS az aktuális hálózati kapcsolási állapotnak megfelelően 
összesítette a teljesítményeket és továbbította azokat az OTS-
nek. Az OTS pedig kiszámította az átviteli hálózati áramlás- és 
feszültségviszonyokat. Az ellenkező adatáramlási irányban az 
OTS ill. az NTS minden kapcsolási állapothoz meghatározta a 
ViCiSi csatlakozási pontjának feszültségét (lefelé irányuló kék 
nyilak). Ezek alapján a ViCiSi ki tudta kalkulálni, hogy mely 
fogyasztói kapnak áramot, és melyek ellátatlanok. 

Ha egy leágazás kikapcsolódott a hálózaton, akkor a ViCiSi 
a modelljében a megfelelő csatlakozási pontjára 0 feszültség 
értéket kapott, ami alapján a ViCiSi is 0 fogyasztást jelzett visz-
sza a hálózati szimulátorok felé. Amikor a feszültség vissza-
tért az adott csatlakozási pontra, akkor a ViCiSi a megfelelő 
fogyasztók terhelési profilja alapján meghatározta az adott 
pillanatban érvényes fogyasztást, ami alapján a szimulátorok 
kiszámolták az új hálózati áramlásokat és feszültségviszonyo-
kat. A szimulációs idő előrehaladtával a profilnak megfelelő-
en változott a fogyasztás, amelyet ismét el kellett küldeni a 
hálózati szimulátoroknak.

AlálloMási eszközök                                                                    

Az NTS-ben leképezett két 120/köf alállomás modellje ugyan 
teljes körűen biztosította az alállomási védelmiautomatika-
rendszer funkcionális tesztelését, de a modell belső algorit-
musa lényegesen különbözött a valóságos IED-kkel meg-
valósított rendszerekétől (pl. az eszközök közötti alállomási 
buszrendszert nem képezte le). Annak érdekében, hogy az 
alállomási készülékekkel kapcsolatos informatikai támadások 
is vizsgálhatók legyenek a Testbed segítségével, az eszközt 
kiegészítettük egy RTU-val és néhány digitális alállomási ké-
szülékkel (IED = Intelligent Electronic Devices). Az IED-k ját-
szották a védelemautomatika szerepét, amelyek az alállomási 
buszon keresztül kommunikáltak egymással, ill. a felügyelő 
RTU-val, amely az 1. sz. SCADA rendszer felé történő adatkap-
csolatot biztosította. Ily módon lehetővé vált az alállomási 
készülékek elleni támadások vizsgálata is. Ez a rész némikép-
pen oldalágat jelentett a Testbed-hierarchián belül, amivel 
néhány konkrét eszköz informatikai támadásokkal szembeni 
ellenálló képességét lehetett vizsgálni, de ezek semmilyen 
hatást nem gyakoroltak Vikingia életére.

WAn eMulátor                                                                                      

A WAN emulátor, mint a neve is mutatja, az IP-alapú kommu-
nikációt emulálta, lehetőséget adva az IP-alapú kommuniká-
ció bizonyos torzulásainak (csomagok elvesztése, sérülése, 
a kommunikáció zavarása) vizsgálatára. A WAN emulátoron 
keresztül az éles rendszerekben szokásos adatforgalmat ve-
zettük át, mint pl. az 1. sz. SCADA és az NTS ill. 1. sz. SCADA 

2. ábra  A Testbed működése
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és az RTU közötti IEC 104-es adatforgalmat, vagy az 1. és a 
2. sz. SCADA közötti ICCP kommunikációt. A többi, a valósá-
gostól eltérő (pl. a szimulátorok közötti XML alapú vagy az 1. 
sz. SCADA és az OTS közötti) adatforgalom a WAN emulátor 
hatókörén kívül zajlott. A WAN 
emulátorhoz csatlakozott egy 
külső PC-s munkahely, amelyen 
keresztül tetszőleges támadó al-
goritmust be lehetett juttatni az 
emulált hálózatrészbe, és vizsgálni 
lehetett a támadás hatásait. 

VizsgálAtok A testbed 
segítségéVel                                  

A Testbed kialakítása a projekt 
korábbi fázisában összegyűjtött 
és kiértékelt vizsgálati igények, 
valamint a műszaki és a gazdasá-
gi lehetőségek közötti értelmes 
kompromisszum eredménye, így a 
felépített Testbed jelenlegi kiépíté-
sében nem teszi lehetővé minden 
igényelt vizsgálat elvégzését.
A támadásokat, amelyeket a 
Testbeden modellezni szeretnénk,  
egy ún. „Story Board” írja le. Ez a 
dokumentum – egyebek mellett – 
összefoglalja 

a vizsgálatra kiválasztott táma-•	
dással kapcsolatos összes infor-
mációt, 
a vizsgálat körülményeit és •	
előfeltételeit (ideértve a felté-
telezett támadó szükséges fel-
készültségét, a támadott villa-
mos hálózat konfigurációját, az 
irányító rendszer állapotát, az 
ellátott társadalmi egység jel-
lemzőit),
az adott támadás lehetőségének •	
számított valószínűségét,
a SCADA diszpécser akcióit (a tá-•	
madás kivédésére és az ellátás 
helyreállítására tett erőfeszítését),
a Testbeden történő vizsgálat •	
vagy demonstráció részletes for-
gatókönyvét (Test Case),
a támadásnak a társadalomra gya-•	
korolt hatását, következményeit,
a támadás megelőzésére, elhárí-•	
tására vagy hatásának csökken-
tésére vonatkozó javaslatokat.

Látható, hogy a Story Board egyes 
elemei az esemény előkészítését, a 
Testbeden történő demonstráció/
vizsgálat elvégzését írják le, más 
elemei pedig az elvégzett vizsgá-
lat eredményét és a különböző 
értékeléseket, következtetéseket 
dokumentálják. Az egyes Story 
Boardok, amelyek eseményeit 
a Testbeden vizsgálni vagy de-
monstrálni lehet, az általános 
részben vázolják a támadás le-

hetséges körülményeit. Példaként álljon itt egy feltételezett 
Stuxnet-jellegű támadás leírásának részlete:

’A támadó céljaira alkalmas módon preparált USB sticket 
juttat el a rendszerirányító egyik alkalmazottjához. Amikor az 

3. ábra  Test Case végrehajtásának részlete

szimulációs 
idő/rendszer Akció részletes leírása

PC/notebook
-

Akció:
A támadó PC/notebookról kapcsolódunk az ABB OTS rendszerhez.
1.Remote Desktop kapcsolatot indítunk az nnn.nn.44.51 hosthoz, 
a Start menu /Programs / Accessories / Remote desktop menüponttal.
2.A megjelenő ablakban megadjuk a ...
elvárt eredmény:
1. A “Remote Desktop” dialógus ablak megjelenik a támadó eszköz képernyőjén. 
2. A …  ablak megjelenik a támadó eszköz képernyőjén.
3. A támadó eszköz képernyőjén a futó WS500 SCADA alkalmazás megjelenik.

SM
-

Akció:
A Session Manager(SM) felhasználói felületén beállítjuk a szimulációs időt:
1. A felületen a “ Start new session” gombra kattintunk.
2. A megjelenő dialógus ablakban megadjuk a szimulációs időt: 
2007-10-12 14.50, majd a “Set new time” gombra kattintunk.
elvárt eredmény:
1. Megjelenik a szimulációs idő beállítására alkalmas ablak.
2. A Session Manager ’start new session’ üzenetet küld a Testbed NTS, ViCiSi és 
OTS szimulációs rendszereinek. A rendszerek nyugtázzák az üzenetet, és az 
új szimuláció a megadott időponttól rövidesen elindul.

PC/notebook
15:00:00

Akció:
A sikeres kapcsolódás után a támadó 
PC/notebookról  elindítjuk a támadás 
első automatikus kapcsolási 
 szekvenciáját:
1. Meghívjuk az ABCD123 felületet.
2. Az ABCD123 felületen kiválasztjuk az 
ABCD/123BAY1/BREAK.E elemet, 
és a menüből kiválasztjuk 
a Sequence Control-t.

3. A megjelenő dialógusban kiválasztjuk 
a szándékozott parancsot, és 
a Start/Resume gombra kattintunk.
elvárt eredmény:
A kapcsolási szekvencia végrehajtása után a megszakító nyit, 
és Vikingia megfelelő részén az ellátás kiesik.

SM/OTS

15:03:00 (első 
helyreállítás)

Akció:
A Session Manager felhasználói felületén 
szüneteltetjük a futó session-t, időben  
előre ugrunk 17:29-hez, majd állapot-
beállítás után tovább indítjuk a sessiont:
1. A Session Manager felhasználói 
felületén kattintunk a “Pause session” gombra.
2. AZ OTS oldalon az “OTS resume” állapotot válasszuk az 5%-ban visszaállított 
hálózatra:
3. A változtatás után a Session Manager felületén kattintsunk a “Resume 
session” gombra. A megjelenő ablakban adjuk meg az új szimulációs időt 2007-
10-12 17.29, , majd kattintsunk a “Set new time” gombra.
elvárt eredmény:
1. . A Session Manager szünetelteti a futó session-t.
2. A Session Manager beállítja az új szimulációs időt, erről üzenetet küld a partner 
rendszereknek, majd ettől az időponttól továbbindítja a szimulációt. Az OTS a 
kiválasztott, előre definiált állapotból indul.
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alkalmazott az USB stick-et a rendszerirányító hálózatához kap-
csolódó laptopjába dugja, lefut az installáló program. A vírus a 
szokásos Windows lehetőségeit és pl. valamelyik Zero-Day sé-
rülékenységét kihasználva terjed a hálózaton, és belső tűzfalak 
konfigurációs hibái miatt akár az egyes hálózati szegmensek 
között is. A vírus bejut a SCADA LAN rendszerbe, és automatikus 
kapcsolási szekvenciák létrehozására alkalmas rendszert keres. 
Nem kellően biztonságos, esetleg vírusvédelem nélküli rendsze-
reken a vírus észrevétlenül új, káros kapcsolási szekvenciát hoz 
létre, amely … ’ 

A Testbeden történő konkrét vizsgálat a Story Board részét 
képező Test Case (forgatkönyv) szerint történik. A Test Case 
lehetővé teszi, hogy a vizsgálat kontrollált körülmények kö-
zött, megismételhetően történjen. A Test Case a Story Board 
szerinti támadásnak a Testbeden történő demonstrálására, 
végrehajtására koncentrál, s nem foglakozik a támadás elő-
készítésének, végrehajtásának a villamosenergia-hálózatot 
nem érintő eseményeivel.

Szemléltetésül a fenti Story Boardhoz tartozó Test Case 
végrehajtásának részletét mutatjuk be (a teljes Test Case 
természetesen meghatározza az előfeltételeket és az egyes 
komponensek elindításának módját is) a 3. ábrán.

Egy-egy ilyen Test Case végrehajtási táblázat 15-30 lépést 
is tartalmazhat. Ezek között vannak olyanok, amelyek célja, 
hogy a valós időben elhúzódó események esetén a szimulá-
ciót gyorsítani lehessen.

A Testbeden történő vizsgálat 
során a végrehajtási táblázat-
ban felsorolt akciókat hajtjuk 
végre az egyes önálló szimuláto-
rokon, a Testbed egyes elemein. 
A villamosenergia-hálózati törté-
nések az egyes szimulátorok kép-
ernyőin, illetve eseménynaplói-
ban követhetők, a társadalomra 
gyakorolt hatást vizuálisan is 
lehet szemléltetni. Az következő 
’műholdkép’ pl. a félig elsötétült 
Mapletownt mutatja (4. ábra)

A támadások társadalomra 
gyakorolt hatása, az okozott kár 
számszerűsíthető (1 táblázat).

A fenti táblázatban a ’súlyosság’ a projekt által használt mi-
nősítő szám. Ez a mérőszám az energiakiesés időtartamától, 
a megzavart folyamatoktól és az okozott következményektől 
függően minősíti az eseményeket. Az 1 percesnél rövidebb za-
varokhoz 5-nél kisebb mérőszám tartozik, a 8-as vagy nagyobb 
mérőszám egy napnál hosszabb, a mindennapi élete minden 
területét zavaró, munkahelyek bezárását vagy szolgáltatások 
szüneteltetését is okozó kritikus ellátási problémát jelent.

A projekt utóélete, Az eredMények 
publikáCiójA                                                                                           

2011. november 12-én a Budapesten a Griff Hotelben került 
sor a  MEE és az Astron Informatikai Kft. közös szervezésében 
egy IT-biztonsági szemináriumra, amelyen – egyéb témák 

mellett – a VIKING projektet 4 előadás terjedelmében mutat-
ták be a felkért előadók.

Az eredmények publikálásának egyik legfontosabb szín-
tere a projekt honlapja (www.vikingproject.eu), amelyen az 
előállított publikus dokumentációk többsége megtalálható.  

A projekt eredeti céljai között szerepelt, hogy a sok munká-
val összeállított Testbed konfiguráció a projekt lezárása után 
is működőképes maradjon, és az érdeklődő szakemberek 
további vizsgálatokat végezhessenek rajta. A Testbed fizika-
ilag a KTH laboratóriumában valósult meg, így segítségével a 
KTH informatika szakos hallgatói számára mérési gyakorlatok 
szervezhetők. A Testbeden végzett vizsgálatok egyikét be-
mutató rövidfilm az interneten is elérhető az alábbi helyen: 
http://youtu.be/Y_ifu65FdXo .

összegzés                                                                                                 

A villamosenergia-rendszerek üzemirányító informatikai esz-
közeinek IT-biztonságára vonatkozó, vizsgálati eredményeket 
tartalmazó dokumentumokat az EU illetékes szakértői tüze-
tesen átvizsgálták és – néhány kisebb kiegészítési igényüktől 
eltekintve – teljes egészében elfogadták. 

A konkrét műszaki eredmények mellett fontos megemlíte-
ni, hogy a projektben különböző hátterű, célú és működési 
területű szervezetek (egyetemek, mikro-, közép- és multina-
cionális vállalkozások, tanácsadók) egymástól nagyon eltérő 
képzettséggel és előismerettel rendelkező munkatársai (in-
formatikusok, villamosmérnökök, gazdasági szakemberek) 
vettek részt. Ezen sokszínű szakértői gárda tagjai közötti 
kommunikáció során az előismeretek és a fogalmak különbö-
ző értelmezése miatt gyakran a közös nevező megteremtése 
jelentette a legnagyobb legyőzendő akadályt. 

Mindezzel együtt kijelenthetjük, hogy a 2011. év végén lezá-
rult 3 éves projekt elérte céljait. Létrejöttek a projekt célkitűzé-
sei között szereplő vizsgálati módszerek és eszközök, amelyek 
további IT-biztonsági kutatások alapjául szolgálhatnak.
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4. ábra  A félig elsötétült Mapletown

1. táblázat  A támadások társadalomra gyakorolt hatása

Virtuális ország Okozott kár 
(M€)

Energiakiesés 
(GWh) Súlyosság

VIKING-HU 373 142 9,1

Lektor: Bakos Béla, MAVIR Zrt.
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Dr. Tevan György

Villamos gépek

1. Előszó                                                                                                    

A Budapesten tartott Compumag 2013 konferencia néhány 
cikkének előbírálatát végezve találkoztam azokban annak az 
elvnek a felhasználásával, amelyen az ismertetendő találmány 
is alapul. Az elv megértése végett tanulmányoztam az ezzel 
foglalkozó szakirodalmat; (v. ö. a cikk végén felsoroltakkal.) 
Ennek alapján a kevésbé lényeges jelenségek elhanyagolásával 
egyszerű magyarázatokat kerestem és találtam a működési 
elv és a főbb jelenségek és összefüggések megértésére. Úgy 
gondoltam, hogy ezt az ismeretet a szakmabeliekkel is meg 
kell osztanom. E cikknek tehát nem célja önálló, új tudomá-
nyos eredmény ismertetése, hanem egy új, érdekes és fontos 
találmánynak olyan eszközökkel való tárgyalása, amelyek le-
hetővé teszik, hogy az érdeklődő erősáramú villamosmérnö-
kök megértsék ezt, ne csak azok szűk csoportja. 

2. BEvEzEtés                                                                                                 

Mágneses sebességváltók tervezgetésével és megvalósítá-
sával már a múlt század elejétől kezdve foglalkoztak perma-
nens mágnesek használatával [9]. A mechanikus, fogaskere-
kes sebességváltókkal szemben előnyük, hogy a súrlódás-
mentes kapcsolat miatt kevesebb karbantartást igényelnek, 
nagyobb megbízhatóságúak, hangtalanabbak és kisebb 

rezgésűek lehetnek, 
nem igényelnek ola-
jozást. Topológiáik 
követték a mechani-
kus sebességváltó-
két. Ipari elterjedésük 
azonban elmaradt, 
mert átvihető nyoma-
tékuk sokkal kisebb 
volt, mint a hagyo-
mányos sebességvál-
tóké. A nagy hatású 
neodímium-vas-bor 
(NdFeB) permanens 
mágnesek 1980-as 
feltalálása után ismét 
foglalkozni kezdtek 

A koaxiális mágneses 
sebességváltó ismertetése

A cikk a mágneses sebességváltók múlt századi kutatá-
sainak ismertetése után először az új találmánynak, a 
koaxiális mágneses sebességváltónak a felépítését tár-
gyalja. Ezután a működési elv magyarázata következik a 
légrések mágneses terének közelítő meghatározásával. 
Az ismertető a főbb alkalmazási lehetőségek bemutatá-
sával zárul.

After the overview of the research of magnetic gears in the 
past century, the article presents the structure of the axial 
magnetic gear. Following this the operational principle is 
explained with the approximative calculation of the mag-
netic fields of the airgaps. The contribution is accomplished 
with making known the possibility of applications.

1. ábra  A hagyományos topológiájú mágneses 
sebességváltó egy fejlett változata. [1] (A két kerék 
nem érintkezik.)

a témával. Sokféle, de a különböző fogaskerékszekrények 
topológiáját továbbra is követő mágnesessebességváltó-
megoldásokat javasoltak, de mindezek fajlagos, térfogat-
egységre vonatkoztatott átvihető nyomatéka egy-két nagy-
ságrenddel kisebb, mint a mechanikusé. Egy ilyen mágneses 
sebességváltó vázlatát mutatja az 1. ábra. Ezt a berendezést 
a szerzők az 1987-ben megjelent szakcikkben [1] ismertetik. 
[Ők egyébként egy másik ritkaföldfémes, szamárium-kobalt 
(SmCo5) állandó mágneseket használtak.] Az ábrán az is lát-
ható, hogy a sebességváltó abban is követi a mechanikust, 
hogy a mágnesek alakja körevolvens.  
     E berendezéseknek közös sajátossága, hogy mindig csak 
egy-egy mágnes vesz részt az erőátvitelben, és ez a tény kor-
látozza az átvihető nyomaték növelését. Kais Atallah és Dave 
Howe 2001-es  találmánya  ( [2],[3]), a koaxiális elrendezésű 
mágneses sebességváltó villamos gépes logikát követ, és a mű-
ködő váltó mindegyik permanens mágnese részt vesz a nyoma-
ték kialakulásában. A koaxiális jelző csupán geo-metriai jelen-
tésű, hiszen a különböző szögsebességű tengelyek −  bár egy 
egyenesbe esnek  −  de természetesen mechanikailag nincse-
nek összekapcsolva.

3. A gép fElépítésE                                                                               
  
   A főbb részeket tartalmazó keresztmetszeti rajzot a 2a ábrán 
láthatjuk, ezeket szétszedve pedig a 2b ábrán. (Az ábrákat a 
találmányt ismertető rövid leírásból [10] vettük át. ) 

A belső forgórész (az ellenkező polaritásnak megfelelően 
piros és kék színnel ábrázolt) állandó mágnesekkel kialakított, 
kevés pólusú, gyorsan forgó póluskerék, és ez csatlakozik a 
sebességváltó  (a rajzokon nem látható) egyik tengelyéhez.

A külső forgórész ugyancsak permanens mágnesekkel 
kialakított, sok pólusú, lassan forgó póluskerék, mely a  (raj-
zon nem látható) másik tengelyhez csatlakozik .

A két forgórész között helyezkedik el az álló modulátor-
gyűrű, amelynél sok lágyacél fog és nem mágneses horony 
váltva követi egymást, és a fog és a horony keresztmetsze-
te egyező alakú és nagyságú. A szerzők a gyűrű kompakt 
egységgé készítését a [3] 
cikkben írják le. A modu-
látorgyűrű feltehetően a 
végeknél egy álló házhoz  
csatlakozik.             

A modulátorgyűrű és 
a belső forgórész között 
van a belső légrés, a mo-
dulátorgyűrű és a külső 
forgórész között pedig a 
külső légrés. 

2. a-b ábra  A koaxiális mágneses sebességváltó   
a., keresztmetszeti vázlata,    b., fő részei



4. Működési Elv                                                                                            

Ismeretes, hogy egy amplitúdó-modulált hullám egyenran-
gú két olyan hullám összegével, amelyeknek a frekvenciája 
a moduláló és modulált hullám frekvenciájának összege, ill. 
különbsége. Ehhez hasonló elvet használ fel ez a találmány 
is, többek között azzal a különbséggel, hogy itt a modulá-
torgyűrű okozta moduláló hatás frekvenciája a nagyobb. A 
számszerű viszonyok tisztázására vezessük be a következő 
jelöléseket:
A belső forgórész póluspárszáma: p1;       
szögsebessége: ω1;      
A modulátor fogszáma: ns;
A külső forgórész póluspárszáma:  p2.        
szögsebessége:  ω2;
A belső forgórészhez kötött polár-koordinátarendszer 
szögváltozója:   ψ;
A modulátorhoz kötött polár-koordinátarendszer 
szögváltozója:  φ; 

Ha a belső forgórész a φ és ψ  szögek növekedésének irá-
nyában forog, akkor nyílván: φ= ψ+ ω1t , (ahol t az eltelt idő).
A radiális mágneses indukció a belső légrés belső palástján:
B1; (függvénye a  φ-nek)
A radiális mágneses indukció a külső légrés belső palástján:    
B2; (függvénye a  φ-nek)

Mivel a különböző polaritású permanens mágnesek hézag 
nélkül csatlakoznak, azért a mágnesek kerületi méretéhez 
tartozó szög a belső, ill. külső forgórészen

   
A modulátorfog vagy -horony kerületi méretéhez tartozó 
szög:  

A 3. ábrán a belső légrés mágneses indukciójának 
kerületmenti eloszlását láthatjuk a belső forgórészhez kötött 
koordinátarendszerben, egyenesre kiterítve. Ez az eloszlás jó 
közelítéssel négyszöghullám alakú, amelynek amplitúdója az 

állandó mágnesek Br remanens mágnessége. ( A ψ = 0 -t az 
egyik északi polaritású mágnes közepére vettük fel. ) Az in-
dukciófüggvény analitikus kifejezése tehát a belső forgórész-
hez kötött koordináta-rendszerben:

ahol sgn  a szignum függvény;  (ennek +1 az értéke pozitív, -1 
negatív független változóra, és 0 az értéke 0 független válto-
zóra).  Ugyanez a modulátor álló koordináta-rendszerében:

   

A modulátor funkciójára vonatkozóan azzal a közelítéssel élünk, 
hogy a ferromágneses fogak változatlanul engedik tovább az 
indukcióvonalakat, a nem mágneses anyagú hornyok pedig 
egyáltalán nem. Ennek alapján definiálhatjuk az m(φ) modu-
látorfüggvényt, amelynek kiterített képét  a 4. ábra mutatja.          
(A φ=0-t az egyik fog közepére vettük fel) E függvény analitikus 
kifejezése:

                                                                               

A külső légrés mágneses indukciója tehát (közelítően)
                                                         

          

További elhanyagolással a jobboldalon álló mindkét tényezőt 
Fourier-soruknak első két tagjával közelítjük,   [ B1(φ) sorának 
első tagja 0 ]:

Minthogy 
                        

azért 

A külső légrés mágneses tere tehát háromféle forgó mágne-
ses mezőből áll:
Az első p1 pólusszámú és ω1, tehát a belső forgórésszel egye-
ző szögsebességű.
A második (ns-p1) pólusszámú és ns-p1

p1 ω1 szögsebességű.

A harmadik (ns+p1) pólusszámú és - ns+p1

p1 ω1 szögsebességű.

Azonnal látszik, hogy az első forgó mágneses mező nem 
használható fel sebességváltásra.
A második forgó mágneses mező úgy használható fel, hogy 
a külső permanens mágneses forgórészt p2=ns-p1 pólusszá-
múra készítjük, hogy kapcsolódva a forgó mágneses mező-
höz, azzal nyomatékot adjon, és ekkor a külső forgórész szög-

sebessége  p2

p1ω2= - ω1  ; a negatív jel azt jelenti, hogy a külső

forgórész a belsővel ellentétes irányban forog. Rendszerint   
p2 >>p1és így a belső forgórész a gyorsforgású. 

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

3. ábra  A mágneses indukció kerületmenti eloszlása a belső légrés 
belső palástján

lilletve

4. ábra  A modulációs hatás kerületmenti eloszlása
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     Végeredményben p1 és p2 felvételével, ha a modulátor fog-

számát  ns=p1+p2 értékűre készítjük, akkor egy    
p1

p2G= - átté-

telű  mágneses sebességváltóhoz jutunk, és G
ω1ω2=     .

A 2. ábrán látható váltóra: p1=4, p2=22; G=-5,5.

A harmadik forgó mágneses mező alapján is építhető sebes-
ségváltó, ebben az esetben  

ns=p2-p1, és
p1

p2G=
  

Ezt nem választják, mert a modulátor kevesebb fogszáma 
egyenetlenebb fluxuseloszlást ad. A választott elrendezésnél 
is megmarad a másik két forgó mágneses mező, sőt a Fourier 
sor eddig elhanyagolt páratlan rendszámú felharmonikusai-
ból adódó forgó mágneses mezők is. Ezek a mágneses induk-
ció és nyomaték kerületmenti eloszlásának függvénygörbéjét 
cikkcakkossá teszik.        
     Ha az előző vizsgálathoz hasonlóan, de a felső forgórész 
felől, tehát a felső légrés külső palástjától kiindulva az alsó 
légrés külső palástján határozzuk meg az indukció eloszlását 
ugyanazokkal a közelítésekkel, és ugyanolyan sorrendben, 
akkor ugyancsak a második forgó mágneses mező célszerű 
választásával ugyanahhoz az elrendezéshez jutunk. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a sebességváltó az eddig tárgyaltakhoz 
képest fordítva, a külső forgórész hajtásával is működik.
     Az előzőkben közölt közelítő számítások ugyan alkalma-
sak arra, hogy a koaxiális mágneses sebességváltó működési 
elvét bemutassuk, a fontosabb paraméterek pontos megha-
tározásához azonban a mágneses teret véges-elemes vagy 
analitikus módszerrel, (esetleg mindkettővel) kell kiszámítani 
[3],[6],[7],[8].
     A berendezés veszteségei: légsúrlódás valamint örvény-
áram veszteség a modulátor ferromágneses fogaiban, amely 
utóbbit lemezeléssel vagy szinterezéssel csökkentik. A vesz-
teség kicsiny, és ezért a hatásfok pl. a [3]-ban tárgyalt proto-
típus mágneses sebességváltó esetében fél terhelésnél  95%, 
teljes terhelésnél 99%. Ezért a bemeneti és kimeneti teljesít-
mények közelítő egyezéséből kapjuk:  

ahol M1 és M2 a forgórészekre ható, vagy a forgórészek által 
kifejtett nyomaték.   

A forgórész a hajtott oldalon a szinkron generátorhoz ha-
sonlóan egy terhelési szöggel előbb haladva forog a közeli 
légrés forgó mágneses mezejével, a terhelési oldalon pedig a 
szinkron motorhoz hasonlóan egy terhelési szöggel lemaradva 
követi a közeli légrés forgó mágneses mezejét. A nyomatékok 
a terhelési szögnek közelítőleg szinuszos függvénye, a maxi-
mum az átvihető legnagyobb nyomaték. Ha a terhelőnyoma-
ték ezt meghaladja, akkor a forgórész csúszni kezd, („kiesik 
a szinkronizmusból”), de a berendezést károsodás nem éri: a 
sebességváltó önműködően védve van a túlterheléssel 
szemben. A már említett prototípus mágneses sebességvál-
tó átvihető nyomatékának fajlagos értéke 70 kNm/m3,, tehát 
olyan nagyságrendű, mint a fogaskerékszekrények 100÷200 
kNm/m3 értéke [9].  

5. AlkAlMAzások                                                                               

Az egylépcsős mechanikus sebességváltók általában 
kiválthatók a tárgyalt mágnesessel, amely azonban leg-
inkább villamos gépes alkalmazásoknál jön számításba. 

Ilyen terület pl. a járművek villamos hajtása, ahol a fordu-
latszám csökkentését és a nyomaték növelését lehet elérni 
pl. mágneses sebességváltó beiktatásával. A szélerőművek 
szélturbináinak viszonylag kis fordulatszáma nem elegen-
dő a generátor meghajtásához, ezért itt is használható a 
tárgyalt mágneses sebességváltó a mechanikus helyett 
úgy, hogy a lassú külső póluskerék a meghajtott, és a belső 
kerék hajtja a generátort. 

Nem közvetlenül, de ide tartozik még az is, hogy a kutató 
szakemberek a modulációs elvet felhasználva különböző, 
valamilyen alkalmazásra szánt villamos géptípust javasolnak 
kifejleszteni. [5], [6]. Itt csak azt az egyszerűen tárgyalható 
gépet említjük meg, amelynél a 2. ábra szerinti elrendezés-
ben a belső forgórész helyett háromfázisú váltakozó áramú 
tekercseléssel ellátott állórészt teszünk, és ehhez csatla-
koztatjuk (légrés nélkül) az ugyancsak álló modulátor gyűrűt. 
Ha a kevés pólusú tekercselést a hálózatra kapcsoljuk, akkor a 
gyorsforgású, állandó mágneses póluskerék helyett gyorsan 
forgó mágneses mező alakul ki, amire éppúgy hat a modulá-
tor, mint hatott a póluskerékre, ezért a sokpólusú permanens 
mágneses forgórészt kis fordulatszámmal és nagy nyoma-
tékkal forgatja. Generátoros üzeme is lehetséges. Ez a kefe 
nélküli, állandó mágneses forgórészű szinkron gép egyesíti a 
motor (vagy generátor)  és a sebességváltó funkcióját. (Hátrá-
nya, hogy csak egyik irányban lehet tengelye.) 

Megemlítjük végül, hogy kutatások, fejlesztések folynak a 
modulációs elvnek lineáris mozgásokra való alkalmazására is. 
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Beszámoló a XLIV. 
Közvilágítási Ankétról

A fényforrások élettartama, ennek növelése, a várható élettar-
tam meghatározása fontos tényező a világítástechnikában. 
Tóth Zoltán a kerámia kisülőcsöves nagynyomású gázkisülő 
lámpák (HID) gyorsított élettartamtesztjének módszereit és 
eredményeit ismertette. A vizsgálati módszerek sajátossága 
az volt, hogy egyszerre egyetlen paraméter változtatásának 
hatását figyelték és elemezték. A lámpa tápfeszültségének a 
frekvenciáját a hálózati frekvencia negyedére, 12,5 Hz-re be-
állítva az elektróda degradációja gyorsult, ami a fényáram je-
lentős csökkenését okozta. A gázkisülés ívét mágneses térrel 
a kisülőcső fala közelébe terelve a kisülőcső falhőmérsékle-
tének eloszlása egyenetlen lesz, ez mechanikai feszültsége-
ket kelt, repedést, törést okozhat. Az előadó megállapította, 
hogy ezen vizsgálatok alapján nem lehet a fényforrások üze-
mi körülmények közötti élettartamára következtetni, viszont 
a fejlesztési munkához jól hasznosítható információt adnak.

Szabó Ferenc a LED-korszak közvilágításának lehetősé-
geivel és korlátaival foglalkozott. A közvilágítás a mezopos 
látás tartományába eső világítási viszonyokat nyújt, emiatt 
a mezopos látás modelljének a kidolgozásával egyre beha-
tóbban foglalkoznak. A mezopos láthatósági függvény sze-
rint értékelve a LED-eket, az elérhető fényhasznosítás közel 
300 lm/W-ra prognosztizálható. A közvilágítás energiahaté-
konysága javítható a mezopos fotometria alkalmazásával, 
valamint  forgalmi és időjárási viszonyokat figyelembe vevő, 
adaptív közvilágítási rendszerekkel, kihasználva a LED-ek 
fényáramának szabályozási lehetőségeit.

Az éjszakai közlekedési balesetek száma és súlyossága a 
közvilágítás színvonalától is függ, ezt a kérdéskört tárgyalta 
Molnár Károly. A biztonságos közlekedés megkívánja, hogy 
minél távolabbról, minél hamarabb észleljük a közlekedés 

A Debrecenben megrendezett Ankét résztvevőit Nagy 
János, a Világítástechnikai Társaság elnöke és Rubint 
Dezső, a vendéglátó szervezet képviselője, valamint Baranyi 
Tamás a Cívisváros nevében köszöntötte. Nagy János fel-
hívta a figyelmet a közvilágítás üzemeltetését érintő friss 
rendeletre, mintegy előrevetítve azt, hogy a jogszabályok 
is terítékre kerülnek az ankéton. A debreceni ankét a 44. a 
megszakítás nélküli sorban, ez a sikeres rendezvénysoro-
zat megérett arra, hogy a VT feldolgozza a történetét.

szereplőit. A felismerés lényeges feltétele a megfelelő nagy-
ságú fénysűrűségi és/vagy színkontraszt, a fényáram csök-
kentése rontja a kontrasztérzékelést. Egy fényképsorozat 
meggyőzően érzékeltette, hogy bizonyos körülmények kö-
zött nem ismerhetünk fel lényeges, veszélyes helyzeteket.

Az adaptív közvilágítás energiamegtakarítási lehetőségeit 
elemezte Balázs László és Törös Gábor. A közvilágítás kikap-
csolása bizonyos időszakokra brutális eljárás, számtalan hát-
ránnyal. Az idővezérelt világítás merev programmal működve 
érzéketlen a közlekedési és időjárási viszonyok változására. Az 
eseményvezérelt adaptív rendszer érzékeli - piroelektromos, 
ultrahangos stb. - érzékelőkkel a közlekedés szereplőit és eh-
hez igazítja a közvilágítás jellemzőit. Járműveket már 200 m, 
gyalogosokat már 50 m távolságból szükséges érzékelni. A 
közvilágítás üzemidejében teljes teljesítménnyel működő vilá-
gításhoz mérten az idővezérlés 20...30%-os, az eseményvezérelt 
adaptív rendszer 40...50 %-os energiamegtakarítást nyújthat.

Csuti Péter a Világítástechnikai Társaság kalibrált kamerájával 
és ehhez tartozó szoftverrel vizsgálta néhány tipikus közvilágítás 
útburkolatának megvilágítását és az itt alkalmazott lámpatestek 
fénysűrűség-eloszlását. Nátriumlámpás közvilágítás lámpatest-
ének mért maximális fénysűrűsége140 kcd/m2

  volt, míg a LED-
es lámpatest 300 kcd/m2 - t meghaladó fénysűrűséget produkált. 
A LED-es lámpatestekkel a rontó és a zavaró káprázás általában 
meghaladja a nátriumlámpás lámpatestekét.

Számos áramszolgáltató közvilágítási leltárának adatait fel-
használva Szőke Tamás elemezte a LED-es áttéréssel elérhető 
energiamegtakarítás mértékét. Az áttérés egyik pénzügyi for-
rása a KEOP pályázat lehet(ne). A KEOP pályázati feltételeiről 
sem ebben az előadásban, sem az ankét későbbi szakaszá-
ban dicsérő mondatok nem hangzottak el. A KEOP ugyanis az 
energiamegtakarítást helyezi előtérbe, a meglévővel azonos 
szintű LED-es világításban gondolkodik, nem követelmény a 
szabványos világítás létesítése. Az előadó által „KEOP  konform” 
-nak nevezett világítási korszerűsítések konzerválják az ese-
tek többségére jellemző alulvilágítottságot, de a ritka túlvilá-
gítottságot is. Az előadó elemzése kimutatta, hogy jelentős 
energiamegtakarítás érhető el a 36 W-os kompakt fénycsöves 
és a 70 W-os nagynyomású nátriumlámpás lámpatestek  
LED-es lámpatestekre történő „KEOP konform” cseréjével, de 
még a szabványos világítás létesítése is hozhat megtakarítást.

Baranyi Tamás Debrecen város közvilágításának üzemelte-
tési kérdéseit tárgyalta, a közvilágítás néhány jellemzőjének 
ismertetése után jelentős teret szentelve a jogszabályi háttér-
nek és furcsaságoknak. Az önkormányzat feladata a közvilá-
gításról való „gondoskodás”. Kérdés az, mit is jelent a gondos-
kodás. Pontosabb szabályozás kellene. Az előadó felvetette a 
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Világítástechnika
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kérdést, ha a nem megfelelő közvilágítás miatt baleset törté-
nik, az önkormányzat ezért felelőssé tehető-e. A közvilágítási 
rekonstrukció során a megfelelő egyenletesség létrehozását 
jelölte meg fő szempontnak.

Kovács Csaba a közvilágítás-korszerűsítés különböző mód-
szereit vette számba, a megtérülési időkre is kitérve. Induktív 
előtétet elektronikusra cserélve kb. 4 éves megtérülési időre 
számíthatunk. LED-es közvilágítás megtérülési ideje 6-10 év. 
Tisztán önkormányzati forrásból nem finanszírozható, állami 
hozzájárulás - pályázati lehetőség - szükséges hozzá.

A lámpatest alkatrészeinek cserélhetőségéről, a CE megfe-
lelőségről adott tájékoztatást Aradi Ferenc - Hanos Jenő páros 
a TÜV-től. Lámpatestek területéről véve a példát, egy alkat-
rész cseréje egyik esetben egyszerű javításnak minősül, más 
esetben új gyártmány jön létre, amelynek CE-megfelelőségét 
igazolni kell. A Zhaga ipari szabványkörnyezet előírásainak 
megtartása garantálja a felhasználók számára a biztonságot 
és a csereszabatosságot egyes villamos termékeknél.

A nap utolsó előadásának a tárgya a szomszédban van: a 
Hortobágy. Gyarmati István azzal kapcsolatban tartott elő-
adást, hogy a Hortobágyi Csillagoségbolt-park elnyerte – 
Magyarországon másodikként – a nemzetközi szervezet, a 
Dark Sky Association ezüst minősítését. „A Tejút látványához 
mindenkinek joga van.” Ezzel a joggal élhet, aki a Hortobágyra 
ellátogat. Az előadó szólt arról, hogy a csillagoségbolt-parkok 
„turisztikai termékekké” váltak. 

A napot a szokásoknak megfelelően kulturális és kulináris 
élvezet zárta.

A konferencia második napján Bottyán Balázs a Smart tech-
nológia alapú közvilágítás-vezérlést ismertette. A vezérlés a 
közvilágítás energiaellátó vezetékére ültetett jellel, az úgy 
nevezett Power Line Control (PLC) technika alkalmazásával 
történik. A közvilágítási vezeték állandóan feszültség alatt 
van, a lámpatestek egyedileg vezéreltek, számos funkció 
megvalósítható, pl. dimmelés, hibás fényforrás érzékelése, 
hibajelentések továbbítása. A vezetékre csatlakoztathatók 
különböző érzékelők, amelyek az eseményvezérelt adaptív 
világítás megvalósítását szolgálhatják.  A transzformátorál-
lomásban elhelyezett adatkoncentrátor a vezérlés és a kom-
munikáció fontos eszköze.  A PLC lehetőség ad arra is, hogy 
internet alapú szolgáltatásokat nyújtsunk a megbízóinknak, 
mivel meglepően nagy - 10...15 megabit/szekundum átviteli 
sebesség is megvalósítható. 

Horváth László néhány példán érzékeltette, hogy az ön-
kormányzatok a közvilágítás ellátási kötelezettségéhez a 
költségvetési forrás jelentősen csökkent, esetenként a 2012 
évi összeg 40%-a jutott csak 2013-ra.  Ez annak is a következ-
ménye, hogy az új szabályozás a közvilágítás költségvetési fi-
nanszírozását a közvilágítási hálózat nyomvonalhossza alap-
ján állapítja meg. A közvilágítási lámpatestek nagyobb része 
kisfeszültségű közcélú szabadvezeték oszlopain kap helyet. A 
közművek elrendezési szabványa mindent figyelembe vesz, 
csak azt nem, hogy az úton megfelelő közvilágítást is létre 
kell hozni. A szabvány szerint az oszlopsor az úttesttől távol 
kaphat csak helyet. Csuti Péter közreműködésével egy meglé-
vő kísérleti berendezésen elvégzett mérés megmutatta, hogy 
a világítási szint és az egyenletesség szempontjából az elren-
dezés igen kedvezőtlen.

Mancz Ivette a Villamos Energia Törvény közvilágítást érintő 
módosításairól adott tájékoztatást. Legfontosabb változás a 
közvilágítás-üzemeltetési engedélyek beszerzésének szük-
ségessége. Meglepő újdonság, hogy a szolgáltatónak az ön-
kormányzat kérésére a közvilágítást kábelhálózati táplálásúra 
kell átépíteni. Ellentmondás, kidolgozatlanság rejtőzik ebben 
a rendelkezésben.

Zaymus Vince gondolatsorát azzal nyitotta meg, hogy az 
Európai Unió a világítási energiafogyasztást 20%-kal kívánja 
csökkenteni. Emellett a világítástechnikai ipar versenyképes-
ségét javítani kell az amerikai, kínai versenytársakkal szem-
ben. Bemutatott „zöld világítástechnikai projekteket”, „zöld 
lámpatesteket”, de a kérdésre, hogy mitől „zöld” a zöldnek 
titulált és a bemutatott ábra szerint ugyancsak kápráztató 
lámpatest, csak azt tudta ígérni utánanéz. 

A konferencia zárása a „szokásos” gyártói blokkal zárult, 
amelyben azonban a szokásoktól eltérően nemcsak gyártók 
jelentkeztek szólásra, hanem pl. az ARDEO Kft. az Aggteleki 
Cseppkőbarlang új világításával.

A gyártók közül a HOLUX szólalt fel és mutatott LED-
tápegységet kültérre, kb 50.000 h élettartammal és a 
kültérnek megfelelő védettséggel.

A Horizont Hungary KFT. állandó tápfeszültségű rádiófrek-
venciás intelligens vezérlésüket mutatta be.

A Lightronic részéről Schulcz Gábor szólalt fel. Előad-
ta, hogy az elektronika sem tud mindent. Nagynyomású 
kisülőlámpák tulajdonságain nem változtat az elektronika, a 
feszültség csökkentésével a fényáram jobban csökken.

A hozzászólások óráján Molnár Károly tanár úr az újrain-
duló szakmérnökképzésre hívta fel a figyelmet. Jelentkezni 
2013. 07. 31-éig lehet. (www.vtsz.kvk.uni-obuda.hu)

Szőke Tamás előadására visszatérve Némethné dr. Vidovszky 
Ágnes felvetette: hiányzik a közvilágítási statisztika. Jó lenne 
tudni, mi van a hálózatainkon!

A konferencia mellett volt kiállítás is, ahol elsősorban a 
GE-nek volt a szokásosnál jóval nagyobb standja, mellette a 
KT Electronic Kft. és a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. mutatták 
be legújabb termékeiket.

Zárszavában a VTT elnöke megköszönte az előadók szín-
vonalas és időtartamot betartó előadásait, megköszönte a 
hallgatóság kitartását és aktivitását a kérdések idején. Végül 
átadta a vándorlámpást. 

Felvételek: Budai Béla 

A Vándorlámpás átadása

Lektor: Némethné dr. Vidovszky Ágnes

Máté Jenő
PTE PMMIK nyug. főiskolai adjunktus
matejeno@gmail.com



Szakmai előírások

A 2013 II. negyedévében 
közzétett, az elektrotechnika 

területeit érintő 
magyar nemzeti szabványok

Összeállítás a Szabványügyi Közlöny számai alapján (MSZT)

Magyar nyelven (vagy magyar nyelvű változatban) 
bevezetett szabványok és szabványmódosítások

MSZ EN 50163:2013  
Vasúti alkalmazások. A vontatási rendszerek tápfeszültségei
Ez az európai szabvány a vontatási rendszereknek, mind a von-
tatás helyhez kötött létesítményeinek, ide értve a felsővezetékről 
(munkavezetékről) táplált segédberendezéseket, mind a gördülő-
állománynak a tápfeszültségre vonatkozó fő jellemzőit írja elő, és 
az A melléklet a huzamos idejű túlfeszültségekkel foglalkozik.

MSZ EN 61869-1:2009  
Mérőtranszformátorok. 1. rész: Általános követelmények 
(IEC 61869-1:2007, módosítva)
E nemzetközi szabványt az újonnan gyártott, analóg vagy digi-
tális kimenetű mérőtranszformátorokra kell alkalmazni, elekt-
romos mérőkészülékkel vagy elektromos védőeszközökkel tör-
ténő használatra. Ez a szabvány az általános követelményeket 
tartalmazza. Minden mérőtranszformátor termékszabványa 
ebből a szabványból és a hozzá tartozó kiegészítő szabványból 
tevődik össze.

*MSZ IEC 60255-127:2013  
Mérőrelék és védelmi készülékek. 127. rész: A feszültségnö-
vekedési és feszültségcsökkenési védelem működési köve-
telményei
Az IEC 60255 e része a feszültségnövekedési, -csökkenési relékre 
vonatkozó minimális követelményeket határozza meg. E szab-
vány a védelmi funkció szerinti műszaki követelményeket, a 
mérési jelleggörbéket és a késleltetés jelleggörbéit tartalmazza, 
valamint meghatározza azokat a befolyásoló tényezőket, ame-
lyek állandósult állapotban a pontosságra, dinamikus körülmé-
nyek között a viselkedésre hatással vannak.

Angol nyelvű változatban bevezetett szabványok és 
szabványmódosítások (kivonatos ismertetés nélkül)

MSZ EN 50149:2013  
Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos von-
tatás. Hornyolt munkavezeték rézből és rézötvözetből

Kosák Gábor MSZ EN 50291-1:2010/A1:2013  
Villamos gyártmányok szén-monoxid érzékelésére lakóhelyisé-
gekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények 

MSZ EN 50341-1:2013  
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 
1. rész: Általános követelmények. Közös előírások

MSZ EN 50367:2013  
Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő 
és a felsővezeték közötti kölcsönhatás műszaki ismérvei (a 
szabad hozzáférés megvalósítására)

MSZ EN 50463-….:2013  
Vasúti alkalmazások. Fogyasztásmérés vasúti járműveken 
című szabványsorozat -1, -2, -3, -4, -5 jelzetű részei

*MSZ EN 50566:2013  
Termékszabvány a közhasználatú, kézi és testen viselt, ve-
zeték nélküli kommunikációs eszközök rádiófrekvenciás 
terek szempontjából való megfelelőségének kimutatására 
(30 MHz–6 GHz)

MSZ EN 50581:2013  
Elektromos és elektronikus termékek értékelésének műszaki 
dokumentációja a veszélyes anyagok korlátozására tekintettel

*MSZ EN 50600-1:2013  
Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsége 
1. rész: Általános fogalmak

*MSZ EN 60034-18-….:2013  
Villamos forgógépek. 18-…. rész: A szigetelési rendszerek gyakor-
lati kiértékelése. A formatekercsek vizsgálati módszerei. Ebben a 
szabványcsaládban megjelent a -18-31*, -18-34* jelzetű új rész 

*MSZ EN 60076-18:2013  
Teljesítménytranszformátorok. 
18. rész: A frekvenciaátvitel mérése (IEC 60076-18:2012)

MSZ EN 60079-0:2013  
Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános kö-
vetelmények (IEC 60079-0:2011, módosítva)

MSZ EN 60079-35-2:2013  
Robbanóképes közegek. 35-2. rész: Sújtólégveszélyes bá-
nyákban használatos fejlámpák. Működőképesség és bizton-
sággal kapcsolatos egyéb előírások (IEC 60079-35-2:2011)

MSZ EN 60115-8:2013  
Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű 
ellenállások. 8. rész: Termékcsoport-előírás. Állandó értékű, 
felületre szerelt ellenállások (IEC 60115-8:2009, módosítva)

MSZ EN 60301:2013  
Kondenzátorok és ellenállások huzalkivezetéseinek ajánlott 
átmérői (IEC 60301:2012) 

*MSZ EN 60317-….:2013  
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai című szabvány-
sorozat -0-7*, -0-8*, -56*, -60*, -61*, -62* jelzetű részei

MSZ EN 60352-5:2013  
Forrasztás nélküli összeköttetések. 5. rész: Besajtolt összeköt-
tetések. Általános követelmények, vizsgálati módszerek és 
gyakorlati útmutató (IEC 60352-5:2012)

MSZ EN 60358-1:2013  
Csatolókondenzátorok és kapacitív osztók. 1. rész: Általános 
szabályok (IEC 60358-1:2012)

MSZ HD 60364-7-714:2013  
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. 
Szabadtéri világítóberendezések (IEC 60364-7-714:2011)
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A következő felsorolás a szabvány alkalmazási területé-
nek rövid ismertetésével tartalmazza a bevezetett szab-
ványok közül azokat, amelyek a vizsgált időszak alatt 
magyar nyelven jelentek meg; az ezt követő felsorolás 
a „címoldalas”, tehát angol nyelvű változatban beveze-
tett szabványoknak csak a címét tünteti fel.  
A felsorolásban *-gal jelölt szabványok új szabványok, 
a jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy 
módosítanak. A szabványok teljes listája az MEE hon-
lapján az Elektrotechnika/Aktuális szám/Szakmai elő-
írások címszó alatt található meg.
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*MSZ EN 60440:2013  
Ellenállások nemlinearitásának mérési módszere                                            
(IEC 60440:2012) 

MSZ EN 60512-….:2013  
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és 
mérések című szabványsorozat -1-100, -16-21* jelzetű részei 
illetve új részei

MSZ EN 60544-5:2013  
Villamos szigetelőanyagok. Ionizáló sugárzás hatásainak 
meghatározása. 5. rész: Eljárások az üzem közbeni öregedés 
értékelésére (IEC 60544-5:2011)

*MSZ EN 60601-2-66:2013  
Gyógyászati villamos készülékek. 2-66. rész: Hallókészülékek 
és hallókészülék-rendszerek alapvető biztonsági és lényeges 
működési követelményei (IEC 60601-2-66:2012)

*MSZ EN 60717:2013  
Egyirányú kivezetésekkel bíró kondenzátorok és ellenállások 
helyigényének meghatározási módszere (IEC 60717:2012)

MSZ EN 60731:2013  
Gyógyászati villamos készülékek. Radioterápiában használt, 
ionizációs kamrával ellátott dózismérők (IEC 60731:2011)

MSZ EN 60811-…..:2013  
Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek. Nemfémes 
anyagok vizsgálati módszerei című szabványsorozat  
-100, -201, -202, -203, -301, -302, -401, -402, -403, -404, -405, 
-406, -407, -408, -409, -410, -411, -412, -501, -502, -503, -504, 
-505, -506, -507, -508, -509, -510, -512, -513, -601, -602, -603, 
-604, -605, -606, -607 jelzetű részei.

MSZ EN 60851-6:2013  
Tekercselőhuzalok. Vizsgálati módszerek. 
6. rész: Termikus tulajdonságok (IEC 60851-6:2012)

MSZ EN 60900:2013  
Feszültség alatti munkavégzés. Kéziszerszámok legfeljebb 
1000 V váltakozó feszültségen és 1500 V egyenfeszültségen 
való használatra (IEC 60900:2012)

*MSZ EN 60917-2-5:2013  
Modulrendszer elektronikus berendezések vázszerkezetének 
fejlesztéséhez. 2-5. rész: Termékcsoport-előírás. Koordinációs 
interfészméretek 25 mm-es berendezéshez. Különböző be-
rendezések szekrényeiben alkalmazható interfészek méretei 
(IEC 60917-2-5:2012) 

MSZ EN 60974-1:2013  
Ívhegesztő berendezések. 
1. rész: Hegesztő-áramforrások (IEC 60974-1:2012)

MSZ EN 61056-….:2013  
Általános célú ólomakkumulátor-telepek (szelepes, zárt típu-
sok) című szabványsorozat -1, -2 jelzetű részei

MSZ EN 61076-….:2013  
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Termékkövetel-
mények című szabványsorozat -2-101, -3-110, -4-116* jelzetű 
részei illetve új részei

*MSZ EN 61182-2-2:2013  
Nyomtatott áramkörök gyártásához szükséges termékek. 
Gyártásleíró adatok és átviteli módszertan. 2-2. rész: Termék-
csoport-követelmények nyomtatott áramkör gyártási adatai 
leírásának elhelyezéséhez (IEC 61182-2-2:2012) 

MSZ EN 61240:2013  
Piezoelektromos eszközök. Frekvenciavezérlésre és - válasz-
tásra használt, felületre szerelt alkatrészek (SMD-k) körvonal-
rajzának készítése. Általános szabályok (IEC 61240:2012)

*MSZ EN 61375-….:2013  
Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommuni-
kációs hálózata (TCN) című szabványsorozat -1*, -2-1*, -2-2*, 
-3-1*, -3-2*, -3-3* jelzetű részei

MSZ EN 61837-1:2013  
Felületre szerelt piezoelektromos alkatrészek frekvenciave-
zérlésre és -választásra. Szabványos körvonalak és kivezetések. 
1. rész: Öntött műanyag tokok külső méretei (IEC 61837-1:2012) 

*MSZ EN 61881-….:2013  
Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Telje-
sítményelektronikai kondenzátorok -2*, -3* jelzetű részei

*MSZ EN 62047-….:2013  
Félvezető eszközök. Mikro-elektromechanikus eszközök című 
szabványsorozat -13*, -14* jelzetű részei

*MSZ EN 62132-8:2013  
Integrált áramkörök. Az elektromágneses zavartűrés mé-
rése. 8. rész: A sugárzott kibocsátási tűrőképesség mérése.                 
IC-szalagtápvonalas módszer (IEC 62132-8:2012)

MSZ EN 62271-….:2013  
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek című szab-
ványsorozat -1:2008/A1, -102:2002/A1, -103, -106, -107, -200, 
-203, -204*, -207 jelzetű részei illetve új részei

MSZ EN 62358:2013  
Ferritmagok. Réselt magok szabványos indukciós tényezője 
és tűrése (IEC 62358:2012)

*MSZ EN 62477-1:2013  
Erősáramú elektronikai átalakító rendszerek és berendezések 
biztonsági követelményei. 
1. rész: Általános előírások (IEC 62477-1:2012)

*MSZ EN 62674-1:2013  
Nagyfrekvenciás induktív alkatrészek. 1. rész: Elektronikus és 
távközlési berendezésekben használt állandó induktivitású 
felületszerelt tekercsek (IEC 62674-1:2012)

MSZ EN 62697-1:2013  
Vizsgálati módszerek a korrozív kénösszetevők mennyisé-
gének meghatározására használatlan és használt szigetelő-
folyadékokban. 
1. rész: Vizsgálati módszer a dibenzil-diszulfid (DBDS) meny-
nyiségének meghatározására (IEC 62697-1:2012)

Nemzeti elektrotechnikai szabvány módosítása

Az MSZT a következő magyar nyelven közzétett nemzeti 
szabványkiadvány forrásdokumentumához adott ki módosí-
tást, szövege a Szabványügyi Közlönyben teljes terjedelmé-
ben, magyarul megtalálható:

MSZ EN 60335-1:2003 Háztartási és hasonló jellegű villamos 
készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (IEC 
60335-1:2001, módosítva)

Nemzeti elektrotechnikai szabványok visszavonása

A következő nemzeti szabványokat az MSZT közvetlen utód 
nélkül visszavonta:

MSZ 11819-2:1977 Egyenáramú digitális voltmérők és 
analóg-digitál konverterek. Műszaki követelmények és vizs-
gálatok

MSZ IEC 1036:1992 1. és 2. osztályú váltakozó áramú elekt-
ronikus fogyasztásmérők aktív energia mérésére



1.) DEVECSERI BALÁZS egy épület felújításával 
kapcsolatban kérdezi: az eddig üzemelő elosz-
tó hálózatot és elosztó dobozokat érintetlenül 
hagyva csak több száz szerelvényt, csatlakozó-
aljzatokat helyeznek át vagy cserélnek le. Kell-e 
áram-védőkapcsolót (ÁVK) alkalmazni? Az épü-
letben eddig nem volt EPH-hálózat. Feltehetően 
szükség lesz rá, ugyanis terjedelmes fémpolcok 
alkalmazását tervezik. Kell-e EPH-gerincvezetőt 
kiépíteni?
2.) FARKAS GÖRGY felülvizsgáló kérdése hason-
ló: mi írja elő, hogy a szállodában szobánként 
kell ÁVK-t alkalmazni? 
 

VÁLASZ:
Az  MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 411.3.3 szakasza 
kiegészítő védelemként megköveteli az ÁVK alkalmazását: A vál-
takozó áramú rendszerekben az ÁVK alkalmazásával kiegészítő 
védelmet kell biztosítani a képzetlen személyek által használt és 
általános használatra szánt legfeljebb 20 A névleges áramú csat-
lakozóaljzatok számára. Kivételt lehet tenni: szakképzett vagy 
kioktatott személyek felügyelete alatt használt csatlakozóaljza-
tok esetében, pl. egyes kereskedelmi vagy ipari helyiségekben 
vagy egy sajátos, különleges fogyasztókészülék csatlakoztatásá-
ra szánt csatlakozóaljzat esetében. Természetesen egy ÁVK több 
csatlakozó aljzatot is védhet, esetenként több szobáét is. Olyan 
szabványkövetelmény nincs, hogy szállodákban szobánként kel-
lene külön ÁVK-t alkalmazni. 

Életvédelmi szempontból az ÁVK pótolhatatlan biztonságot 
nyújt. Beszerelése minden új létesítésnél kötelező. Azonban régi 
létesítésnél, csak a létesítés idejében érvényes előírások betartá-
sa kötelező mindaddig, amíg 10%-ot meg nem haladó felújítást 
nem hajtanak végre. A 10% az Érintésvédelmi Munkabizottság 
állásfoglalása, mely csatlakozóaljzat-számban, vezetékméterben 
tetszőlegesen értelmezhető. (Irányelvként alkalmazhatjuk a már 
visszavont MSZ 172-1:1986 szabvány 5.1.2.2. pontját!)

Az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány B melléklete sze-
rint a PE-vezető egyben EPH-vezető is lehet a fogadószint fő 
földelőkapcsáról indítva, a többi szintek elosztóinak PE-sínjéhez! 
Külön ún.  EPH-gerincvezeték kiépítésére nincs szükség! Azon-
ban a fogadószinten a fő földelőkapocsba, az EPH-ba az idegen 
fémszerkezeteket be kell kötni, azaz a fogadószinten érvényes a 

korábbi általános gyakorlat szerinti kiépítés! Persze ezt csak akkor 
kell alkalmazni, ha a rekonstrukció a fogadószintre is kiterjed!

3.) GÖMZSIK CSABA kérdései a BKV járatoknál kiépített 
utastájékoztatási rendszer érintésvédelmének kialakítására 
vonatkoznak: A villamos- és trolimegállókban új telepítésű 
fémoszlopokra elektronikus kijelzők kerülnek telepítésre, 
amelyek földkábelen keresztül kapnak erősáramú táplálást. 
A beruházó előírta a villamos üzemű helyi tömegközlekedés 
áramellátási rendszereinek érintésvédelmével foglalkozó 
MSZ-07-5017:1983 jelzetű ágazati szabvány alkalmazását. A 
szabvány 8. fejezete szerint: a szabvány hatálya alá tartozó 
berendezésekben a váltakozó áramú berendezések érintésvé-
delmét nem szabad védőföldeléssel megoldani. Ez a követel-
mény azonban nem vonatkozik az áram-védőkapcsolással vé-
dett berendezések testének földelésére. Az említett oszlopok 
áram-védőkapcsolós táplálásúak. Kérdések: Mi jelenti a na-
gyobb biztonságot: ha bekötik az oszlopokat a védővezetős 
rendszerbe vagy nem? Ha az oszlopok nincsenek bekötve a 
védővezetős hálózatba, az ÁVK hatásos marad-e?
 
VÁLASZ:
A bonyolultnak tűnő kérdésre egyszerű a válasz: a két rendszert 
teljesen külön kell kezelni!

Nyugodtan ki lehet építeni a háromfázisú információs rend-
szert a szokott módon, védővezetővel és ÁVK-val, de e rendszer 
védővezetőjét nem szabad összekötni az egyenáramú rendszer 
földelt villamos sínével!

Az ágazati szabvány lényege: az áramszolgáltatói hálózat 
nullavezetőjét (az egyenfeszültség által esetlegesen fellépő kó-
boráramok elkerülése érdekében) nem szabad a villamos sínhá-
lózattal fémesen összekötni. Ha a váltakozó áramú közhálózatról 
táplált védendő villamos szerkezet nem kerülhet a vontatási há-
lózattal zárlatba, akkor nullázható, ha viszont az ilyen zárlat ve-
szélye fennáll, akkor annak testét a sínhálózattal kell összekötni, 
ekkor a nullázás nem megengedett; a sínhálózattal való összekö-
tés a váltakozó áramú táplálás szempontjából védőföldelésnek 
tekintendő, s ezért áram-védőkapcsoló beiktatása kötelező.  

4.) SÜMEGI ISTVÁN az új létesítésű erősáramú berendezések 
első ellenőrzésének előírásaival és a vizsgálatokat végzők 
jogosultságával kapcsolatban kereste meg egyesületünket.

VÁLASZ:
A szabványossági felülvizsgálatok: az Első ellenőrzés és a Rend-
szeresen ismétlődő vagy időszakos felülvizsgálat kötelező 
elvégzését mindig jogszabályok írják elő! A szabványok pedig az 
ellenőrzés, illetve a felülvizsgálat műszaki, tartalmi követelményeit 
határozzák meg. (Ne felejtse: a szabványok alkalmazása önkéntes, 
a szabványtól való eltérés esetén a bennük meghatározott bizton-
sági szintet fenn kell tartani és ezért vállalni kell a felelősséget!) 

Jól tudja: a jelenleg hatályos OTSZ az erősáramú berendezések 
vizsgálata vonatkozásában csak az ismétlődő vizsgálatokat írja 
elő. A villamos berendezések szabványos állapotának, (illetve ki-
vitelezésének) első ellenőrzését pedig az építőipari kivitelezési te-
vékenységről szóló többször módosított 121/2009.(IX.15.) Korm. 
rendelet (Épkiv. r.) írja elő. Igaz, kissé közvetetten, ugyanis nem a 
vizsgálatot írja elő, hanem „a villamos berendezés első ellenőrzésé-
nek eredményéről készített minősítő irat” szolgáltatását írja elő, amit 
ugye vizsgálat nélkül nem lehet elkészíteni. Lásd a hivatkozott 
Épkiv. rendelet 33.§-át.

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rende-
let írja elő: érintésvédelmi, a villamos berendezések tűzvédelmi 
jellegű és a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot csak 
olyan erősáramú alapképzettségű szakember vezethet, illetve 

Arató Csaba, Kádár Aba, Dr. Novothny Ferenc

Biztonságtechnika
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Érintésvédelmi 
Munkabizottság ülése 

2013. június 5.

Az Érintésvédelmi Munkabizottság 266. 
ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésé-
vel az egyesülethez beérkezett szakmai 
kérdéseket tárgyalta meg és válaszokat 
fogalmazott meg. Így többek között 
válaszolt az áram-védőkapcsolók alkal-
mazásával, a BKV utastájékoztatási táblák 
érintésvédelmével, új berendezések első 
ellenőrzésével, lakásfelújítás utáni vizs-
gálatokkal, büntetés-végrehajtási intézet 
időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos 
kérdésekre.



Elektrotechnika  2 0 1 3 / 0 7 - 0 81 7

írhat alá ezekről dokumentumot, aki a rendelet mellékletében 
megjelölt vonatkozó képesítéssel, szaktanfolyami képzettség-
gel rendelkezik. Ugyanakkor a 67/2012. (XII.14.) BM rendelettel 
módosított 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerint az erősáramú 
berendezések felülvizsgálatát csak érvényes tűzvédelmi szakvizs-
gával rendelkező személy végezheti! 

Végül: az elkészített dokumentációban fel kell tüntetni a 
szakképesítések oklevélszámát. Figyelembe ajánljuk a MEE tan-
folyami jegyzetét is: a 2011-es kiadású Erősáramú berendezések 
felülvizsgálóinak kézikönyvé-t, amelynek a 8. fejezete foglalkozik 
a felülvizsgálatok dokumentálásával.

5.) KISS LAJOS felülvizsgáló (Szabadszállás) kérdése: egy 
büntetés-végrehajtási intézet üzem közbeni időszakos 
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát milyen idő-
közönként kell elvégezni? Az intézmény területén számos 
különböző funkciójú épület, illetve helyiség található. Az 
intézmény saját transzformátorállomásból látja el a villa-
mos hálózatát. Az épületek csatlakozási teljesítménye szinte 
minden esetben a 30 KW-ot meghaladja.

VÁLASZ:
A börtön minden épülete munkahely, amely a módosított 
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet hatálya alá tartozik. Tehát e ren-
delet szerinti gyakorisággal legalább 3 évente kell a szabványos-
sági felülvizsgálatot elvégezni. A KLÉSZ nem vonatkozik börtön-
re! A KLÉSZ-ben szereplő 30 kW csatlakozási határérték annak 
idején azért lett megadva, mert ezen érték feletti létesítménynél 
(nem épületnél!) – annak idején – kötelező volt energetikust al-
kalmazni. Az ez alatti csatlakozási teljesítményű irodáknál, stb. 
nem lett volna szakember, akire a vizsgálatok megtartásának 
megrendelését és ellenőrzését rá lehetett volna bízni.  

6.) SCHERMANN GYULA kérdése egy lakásfelújítás után a meg-
bízott műszaki ellenőr helyszíni vizsgálata után tett megálla-
pításait vitatja. A műszaki ellenőr véleménye szerint: 
a) 6 kA-nél kisebb zárlati megszakítóképességű kismegszakí-
tót nem lehet alkalmazni, 
b) a MŰ-III. 13,5; 16 stb. méretű védőcső falba süllyesztve vil-
lanyszerelésre nem használható, végül: 
c) a leszerelt a csatlakozóaljzatok csak az MSZ IEC 60884-1:2007 
szabvány szerinti vizsgálatok után megfelelő, hibamentes ál-
lapotban szerelhetők vissza.

VÁLASZ:   
a.) A KISMEGSZAKÍTÓK kiválasztási lehetőségét az  MSZ EN 60898-
1:2004 szabvány adja meg. A szabvány 5.3.4.1. szakasza sorolja 
fel a kismegszakítók névleges zárlati megszakítóképességének 
szabványos értékekeit: 1500*, 3000, 4500, 6000 és 10000 A! *Az 
1500 A-es értékű csak háztartási csatlakozóaljzatok vagy kapcso-
lók közelében alkalmazhatók!  Tehát éppen az 1500 A-es megsza-
kítók vannak preferálva háztartásokban! A létesítésre vonatkozó 
MSZ HD 60364-4-43:2010 szabvány adja meg a túláramvédelem 
megvalósítási követelményeit. 
A szabvány 434.5.1. szakasza határozza meg a kismegszakítók 
alkalmazásának kritériumát: a zárlatvédelmi eszköz névleges 
megszakítóképessége ne legyen kisebb, mint a beépítés helyén 
fellépő legnagyobb független zárlati áram.
b.) A VÉDŐCSÖVEKRŐL. Tájékoztatásul elmondjuk, hogy három 
típusa van a műanyag védőcsöveknek: MÜ-I:  nehéz kivitelű 
merev; MÜ-II: könnyített kivitelű merev; MÜ-III: könnyített ki-
vitelű, hajlítható  PVC védőcső.  Az egykori létesítési szabvány, 
a visszavont MSZ 1600-1:1977 szabvány 8.11. szakasza ezt írja: 
...a vékonyfalú műanyag csövet csak vakolat  alá fektetve, il-
letve mechanikai hatásoknak ki nem tett helyen szabad falon  
kívül felerősítve elhelyezni. A vakolat alatti szerelés mecha-

nikailag nincs veszélyeztetve (a belefúrás esete nem mechani-
kai veszély, hanem gondatlan szerelés!). Az MSZ 2364/MSZ HD 
60364 sorozat ilyen részleteket nem tartalmaz! Ezt az alkal-
mazási célt támasztja alá a  VSZM (Villamos Szigetelő és Mű-
anyaggyár, Budapest) házi szabványa, amelyet nyilvánvalóan az 
EU előírásokkal is egyeztetett. Ez szó szerint vakolat alatti sze-
relésre készíti a Mü-III. jelű műanyag védőcsöveket.  
c) CSATKAKOZÓALJZATOK: A szerelvények le- és felszerelése 
esetén nincs szükség ismételt bevizsgálásra! Ez nem azonos fo-
galom a bontott anyagok ismételt felhasználásával. Ez utóbbi 
esetben tényleges bevizsgálás szükséges. A használt szerelvé-
nyeket valóban át kell vizsgálni, szemrevételezéssel és letisztí-
tani, karbantartani, szükség szerint csavart cserélni! De semmi 
esetre sem kell elvégezni a termékszabvány szerinti típusvizs-
gálatot! Szemrevételezéssel (esetleg szerelési próbával) meg 
lehet állapítani, hogy ismételt felhasználásra alkalmas-e? Bizony-
tanság, kétség esetén nem szabad ismét beépíteni!  

7.) KOZMA LÁSZLÓ (Schneider Electric) arról számolt be, hogy 
egyes műszaki áruházakban nagy mennyisében forgalmaz-
nak 300 mA-es áram-védőkapcsolókat, amelyek szerinte köny-
nyen összetéveszthetők a legtöbbször szükséges 30 mA-essel, 
ráadásul még olcsóbbak is, mint ez utóbbi. Véleménye szerint 
a két készülék közötti nehezen észrevehető különbség még a 
szakembereket is megtévesztheti! Kérdése az, hogy mit lehet/
érdemes ez ügyben tenni?

VÁLASZ:   
Sajnos erre mi nem igazán tudunk érdemi választ adni! Ez (eset-
leg szándékosan megtévesztő) kereskedelempolitikai kérdés! A 
forgalmazó feladata és felelőssége, hogy olyan árut adjon, és azt 
úgy csomagolja, hogy a vevőt ne tévessze meg.

A MEE nem hatóság, kérheti, vagy felhívhatja a forgalmazó és 
a vásárló szakemberek figyelmét arra, hogy a jelenlegi csoma-
golás vagy feliratozás megtévesztő lehet. Véleményünk szerint 
célszerű lenne a fogyasztóvédelmi hatóságot tájékoztatni erről. 
A fogyasztóvédelem mint hatóság intézkedhet vagy figyelmez-
tethet (vagy szankcionálhat is) ez ügyben. Addig is ajánljuk, hogy 
a vevő nézze meg jól, mit vásárol! 

8.)  MORVAI LÁSZLÓ kérdése: fém kandeláberoszlopban kettős 
szigetelésű belső oszlopcsatlakozó szerelvény van, amelynek 
megerősített szigetelésű köpenyes vezeték a tápkábele. A 
lámpafej is kettős szigetelésű, ehhez szintén köpenyes ve-
zetékkel csatlakoznak. A fém kandeláberoszlopban alul van 
földelő csavar. A fém kandeláberoszlopot be kell-e kötni a vé-
dővezető hálózatba, vagy a térvilágítás mint villamos beren-
dezés tekinthető kettős szigetelésű villamos berendezésnek?
 
VÁLASZ:   
Ebben az esetben a kandeláberoszlop kettős vagy megerősített 
szigetelésű, amelyet egy karikába zárt és X-jellel áthúzott földe-
lési jellel meg kell jelölni. Az kandeláber önmagában teljesíti az 
érintésvédelem követelményét, így az oszlopot nem szükséges 
bekötni a védővezető hálózatba, de az sem baj, ha bekötik. Ha 
nincs bekötve, akkor nem áll fenn annak a veszélye, hogy véletle-
nül veszélyes idegen potenciál alá kerül a lámpaoszlop.

* * *
Az ÉV. Munkabizottság a következő ülését a nyári szünet után 2013. 
október 2-án szerdán du. 14:00 órakor tartja.

Arató Csaba

Dr. Novotny Ferenc
ÉVÉ Mubi vezető

Kádár Aba,
lektor

Az emlékeztetőt összeállította:
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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a  Szlovák Köztársaság 
Elektrotechnikai Szövetsége EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁST  írt alá 2013. július 2-án a Parlamentben

Előzmény: 2013. június 13-án a Szlovák Köztársaság 
Elektrotechnikai Szövetségének (ZEP SR) közgyűlésére 
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) is meghívást 
kapott. Az egyesületet Günthner Attila képviselte, akinek 
bemutató előadása után a kölcsönös együttműködési lehe-
tőségek megfogalmazására került sor.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke meghívására 
2013. július 2-án Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszter-
elnöke Budapestre érkezett, ahol kormányzati csúcstalálko-
zón vett részt.

A csúcstalálkozót követően együttműködési megállapodá-
sok ratifikálására került sor. 

Elsőként Ján Badžgoň, a ZEP SR  elnöke és Béres József MEE-
elnök  írta alá a megállapodást, amely a két ország elektro-
technikai szervezetei közötti munkakapcsolatok fejlesztése 
keretén belül az együttműködés fenntartására és továbbfej-
lesztésének kialakításra irányul. 

A ZEP SR és az MEE közötti együttműködés főbb 
területei:
– A kooperációs és mindkét fél számára előnyös kapcsolatok 

fejlesztésének támogatása az elektrotechnikai iparban. 
– Új együttműködési lehetőségek feltárása a két ország 

elektrotechnikai iparában lévő beszállítások területén.
– Együttműködés erősítése a villamosenergia-termelő, -el-

osztó és -hálózat építő cégek között, különös tekintettel a 
mindkét fél számára előnyös kapcsolatokra.
Magyarország és Szlovákia egymáshoz fűződő viszonya a 

politikai és személyes bizalmon nyugszik - jelentette ki Orbán 
Viktor miniszterelnök a csúcstalálkozót követő sajtónyilatko-
zatában. Robert Fico szlovák kormányfő arról beszélt, hogy 
eredményes, sikeres évek várnak Magyarországra és Szlová-
kiára, a közép-európai országoknak pedig az eddigieknél is 
szorosabban kell együttműködniük.

Terveink szerint az operatív együttműködés konkrét lépé-
seinek érdemi megbeszélésére és egyeztetésére a MEE 60. 
Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállításán 2013. szeptember 
11-13. között kerül sor Mátraházán. Ez alkalomból, a MEE 
vezetőségétől meghívást kapott Szlovákiából Ján Badžgoň a 
ZEP SR elnöke és Vlado Kalina a ZEP SR főtitkára.

Tóth Éva
Képek a szerző felvételei

Együttműködés a Szlovák 
Köztársaság Elektrotechnikai 

Szövetséggel

Megbeszélés az aláírás előtt

A megállapodás résztvevői

Ján Badžgoň, a ZEP SR  elnöke és Béres József MEE-elnök aláírja a 
megállapodást

Az aláírt megállapodás



Részletes program, jelentkezés, bővebb információ:

www.infoshow.hu

ORSZágOS REndEZvénySOROZAt

2013-2014

2013. 
szeptember 24. 

BékéscsaBa

2013. október 10. 
SzékeSfehérvár

2013. november 5. 
PéCS

2013. november 19. 
Szeged

2013. december 3. 
BudaPeSt

2014. február 6. 
MiSkolC

2014. február 25. 
győr

2014. március 11. 
deBreCen

Téma: 
Épületek villamos 
berendezéseinek 
biztonsága 
I. Létesítés



Céltudatos jövőkép 
az Orosz atomenergetikában

Hárfás Zsolt
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A két évvel ezelőtti fukushimai atomerőmű-balesetet 
követő társadalmi, iparági megtorpanásról ma már 
múlt időben beszélhetünk, hiszen ismerjük a baleset 
bekövetkezésében szerepet játszó emberi, tervezési és 
balesetkezelési hibákat is, ezeket a hibákat a szakem-
berek részletesen elemezték, megtették a szükséges 
lépéseket, így a leckét mindenki megtanulta. Az atom-
energetikai fejlesztések pedig tovább folytatódnak a 
globális klímavédelmi, ellátásbiztonsági, gazdaságos-
sági célkitűzések teljesítése miatt. Számos (új) ország-
ban vannak ambiciózus tervek új atomerőművi blok-
kok építése iránt. Az elmúlt időszakban pedig számos 
olyan konferencia volt hazánkban és Oroszországban 
is, ahol az atomenergia jelenlegi fejlesztési irányairól 
és megkerülhetetlen jövőjéről esett szó.    

 2013. június 6-án Szergej Alekszandrovics  Bojarkin, 
a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern 
projektigazgatója Siófokon, az Energetikai Szakkollégi-
um Egyesület által szervezett 4. Nemzetközi Ifjúsági Kon-
ferencián, majd az esti órákban egy szűk körű sajtótájékoz-
tatón beszélt a fukushimai atomerőmű-balesetről, a világ 
atomenergetikai iparának jelenlegi helyzetéről, valamint 
az orosz atomenergetikai ipar lehetőségeiről, fejlesztési  
terveiről, új technológiákról, megoldásokról és a Roszatom 
jövőképéről is.

A projektigazgató hangsúlyozta, hogy jelenleg a Roszatom 
Atomenergetikai Állami Vállalatcsoport 28 atomerőművi 
blokkot épít a világban, de a globális terveiben szerepel, 
hogy 2030-ig a jelenlegi 28-ról 80 atomerőművi blokkra nö-
veli a megrendelésállományát, mintegy 290 milliárd dollár ér-
tékben. A Roszatom nyitott a nemzetközi együttműködésre, 
így a berendezések mintegy 15 százalékát szállíthatja Orosz-
ország, 30-40 százalékát a helyi beszállítók, 45-50 százalékát 
pedig a globális beszállítói kör.

A tervek szerint az év végén kiírandó paksi tenderen a 
Roszatom mindenképpen el fog indulni és versenyképes áron 
ajánlja majd a 3+ generációs atomerőművi blokkot, amelyet 
a blokkok sorozatgyártása, valamint a határidők betartása 
tesz majd lehetővé. Abban az esetben, ha megnyerik a paksi  
tendert, akkor a Roszatom kötelezettséget vállal arra, hogy 
a beruházás 30-40%-át magyar cégek adhatják. Az utóbbi 3 
évben 200 millió euró értékben kötöttek szerződést magyar 
cégekkel berendezések gyártására. A jövőt tekintve pedig a 
cégek nemcsak az új paksi atomerőműbe szállíthatnak majd 
berendezéseket, hanem részéve válhatnak a Roszatom glo-
bális rendszerének is. Ez pedig egy hatalmas lehetőséget és  
megrendelést jelent majd a magyar cégek számára. A part-
nerek részére pedig többféle finanszírozási lehetőséget is 
tudnak biztosítani.

A reaktortípus fejlesztése 2006-ban indult el, és a tervezés-
kor már alapból figyelembe vették azokat biztonsági szem-
pontokat, amelyre a fukushimai atomerőmű-baleset hívta fel 
a figyelmet. Oroszországban a csernobili baleset után alapo-
san újragondolták az atomerőművek biztonsági kérdéseit, 
így a műszaki megoldások mellett szigorították a törvényi 
hátteret és az üzemeltető személyzet rendszeres képzését 

is.  Éppen ezért a blokkban optimális kombinációban vannak 
beépítve az aktív és passzív biztonságvédelmi rendszerek, 
lehetővé téve azt, hogy üzemzavari szituációban emberi be-
avatkozás és villamosenergia-betáplálás nélkül is megoldha-
tó legyen a blokk biztonságos hűtése.  E típus képes ellenállni 
a külső behatásoknak, így repülőgép-rázuhanásnak, földren-
gésnek, szőkőárnak, külső robbanásnak, hó- és jégterhelés-
nek, valamint szélterhelésnek is. Emellett a blokkot felszerel-
ték hidrogéneltávolító rendszerrel és ún. „olvadékcsapdával“ 
is. A blokktípus a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 
20 vizsgálatán ment át. A NAÜ a világ első olyan blokkjaként 
ismerte el ezt a típust, amely megfelel a 3+ generációs köve-
telményeknek.

Egyetértelmű, hogy a következő 50 évben egyik energia-
termelési mód sem lesz domináns az energiamixben, hiszen 
minden energiafajtának megvannak a maga korlátai, ezért az 
atomenergia mellett ott lesz a gáz, a szén, valamint az alter-
natív, megújuló energiaforrások is. Az alapterhelést az atom-
energia és a szén fogja adni 25-25% arányban, a gáz aránya 
25-30%, az alternatív, megújuló részarány pedig 20-25% lesz. 
Azokban az országokban, ahol az atomenergia részaránya 
több, mint 25% lesz, azok versenyelőnyben lesznek a többi 
országgal szemben. 

Bojarkin a fukushimai atomerőmű-balesettel kapcsolat-
ban elmondta, hogy egy hónappal a balesetet követően egy 
jelentés készítettek, melyben összegezték a baleset követ-
keztetéseit. A jelentésben három okot jelölt meg a balesettel 
kapcsolatban: tervezési hiányosságok, emberi tényező, vala-
mint a döntéshozatali mechanizmus. 

Példaként említette, hogy a hűtést biztosító generátorok 
pincehelyiségben voltak, és így tulajdonképpen a szőkőárnak 
tíz perc alatt sikerült tönkretennie a generátorokat. Oroszor-
szágban ezek a generátorok 20 méter magasan helyezkednek 
el, és hermetikusan el vannak zárva a külvilágtól. 

Egy évvel a baleset előtt a NAÜ vizsgálatot folytatott a te-
lephelyen, és a jelentésükben arra hívták fel az üzemeltetők 
figyelmét, hogy sürgősen, legalább egy olyan generátort ál-
lítsanak üzembe, ami a követelményeknek megfelelő magas-
ságon van. „Kevesebb, mint egy millió dollárba került volna“, de 
a japánok ezt figyelmen kívül hagyták. 

A vezető felidézett egy másik példát is - „A robbanás után 
öt kilométer kábelt kellett lefektetni a pótlólagos villamosener-
gia-ellátás biztosítására a szivattyúkhoz. Ez a kétórás munka 
ott hat napig tartott, ugyanis ahelyett, hogy csak letekerték 
volna a vezetéket, elkezdtek oszlopokat állítgatni". A jelentés-
ben leírtakat megerősítette a független japán parlamenti 
vizsgálat is. 

A projektigazgató a németországi atomellenes döntés-
sel kapcsolatban kifejtette, hogy 2020-ig az összesen 37 
milliárd euró többletkiadásból a német háztartások 11 mil-
liárd, az ország ipara pedig 26 milliárd euróval számolhat. 
Ez a döntés aláássa a német gazdaság versenyképességét, 
éppen ezért kételkedni lehet a döntés véglegességében 
is. Ugyanakkor ez a döntés jelentős lehetőséget jelent 
Franciaország számára, aki villamos energiát exportál Né-
metországba. Látható az is, hogy Csehország 60, Szlovákia 
pedig 80%-ra kívánja növelni az atomenergia részarányát. 
A döntés mögött pedig az állhat, hogy a többletenergiát 
Németországba kívánják majd exportálni, ahol jelentős vil-
lamosenergia-hiány van. 

Oroszországban a 4. generációs reaktorfejlesztés területén 
is jelentős eredmények vannak, hiszen befejeződött az SZVBR-
100-as típusú, ólom-bizmut hűtőközegű gyosneutronos reak-
tor kifejlesztése, amelynek engedélyezési eljárása várhatóan 
az év végéig lezárul. 
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 2013. június 13-14. között rendezték meg Moszkvában 
a 3. Multi-d nemzetközi tudományos-szakmai fórumot. 
A fórumon bemutatták azt az egységes, MULTI-D elnevezésű 
informatikai rendszert, amely precízebb, gyorsabb munkát 
eredményez az atomerőművi blokkok építése során, hiszen a 
rendszer segítségével a tervezéstől a kivitelezésen át a mun-
kafolyamatok minden fázisa naprakészen nyomon követhető. 
A rendszerben a beruházás minden folyamata rögzítve van, 
így pl. az is, hogy a berendezések, eszközök gyártása hol tart, 
a szállítás mikor várható, az adott berendezést mikor és hová 
kell beépíteni, meddig tart az adott munkafolyamat. Arra is 
lehetőség van a rendszer segítségével, hogy a beruházáson 
dolgozók munkáját kövessék és ellenőrizzék egy chip alkal-
mazásával, így pedig azt is látni lehet, hogy az adott munkát 
pontosan ki, és mennyi idő alatt végezte el. A rendszert egy 
3D-s atomerőművi számítógépes modell is kiegészíti, így pe-
dig szemléletesen lehet az egyes munkafázisokat megjelení-
teni és ellenőrizni.

A konferencia nemzetközi részvevőinek kivételes lehetősé-
get biztosítottak a szervezők, hiszen a konferencia előtti na-
pon megtekinthették az épülő rosztovi atomerőmű hármas 
és négyes blokkját. Jelenleg a telephelyen két darab 950 MW 
villamos teljesítményű blokk üzemel. Az épülő hármas és 
négyes blokk 1000 MW teljesítményű, 3+ generációs blokk 
lesz. A hármas blokk készültségi foka közel 70%, és várható-

an 2014 végén helyezik üzembe. A négyes blokk pedig közel 
25%-os készültségi szinten van, és a tervek szerint 2016-ban 
kezdheti meg a kereskedelmi üzemét. 

A rosztovi projekt magyar vonatkozása, hogy a Ganz 
Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. (Ganz EEG Kft.) 
a tavalyi évben a hármas blokk számára szállított 9 szekun-
derköri nagy teljesítményű keringető szivattyút, melyeknek 

a beszerelése már folyamatban van, és a Ganz szakemberei 
hamarosan a helyszínen fogják a munkálatokat felügyelni, 
ellenőrizni. A négyes blokk számára jelenleg 7 nagy teljesít-
ményű szivattyú készül, melyeket várhatóan az ősz folyamán 
szállítanak ki a telephelyre. A megrendelés összértéke mint-
egy 18 millió dollár.

 2013 júniusában az atomenergetika történetének két 
legnagyobb fórumát rendezték meg szinte párhuzamo-
san Szentpéterváron. A Roszatom és a nAÜ által szerve-
zett „Atomenergia a XXI. században” konferencián több 
mint 80 ország közel 600 résztvevője - köztük hatvan minisz-
ter vagy miniszteri rangú tisztviselő – vitatta meg az atom-
energia jövőjét a klímaváltozás, a növekvő globális energia-
igény és energiaárak tükrében. A konferencián megvitatták 
a globális nukleáris biztonság és védelem, az energetikai 
ellátásbiztonság, valamint az atomenergetika fejlesztések 
jövőképét is. A magyar delegációt Kovács Pál klíma- és ener-
giaügyért felelős államtitkár vezette. A NAÜ miniszteri szintű 
konferenciával szinte egy időben rendezték meg a Roszatom 
éves fórumát az Atomexpot is, ahol több mint 100 kiállító vett 
részt közel 50 országból. 

Kovács Pál klíma- és energiaügyi államtitkár a NAÜ kon-
ferencia szünetében arról számolt be a magyar média képvi-
selőinek, hogy a fukushimai utáni korszak lezárult, a pillanat-
nyi „megtorpanás” véget ért és a nukleáris világ ugyanolyan 
ütemben fejlődik tovább, mint azt az OECD Atomenergia 
Ügynöksége megjósolta. Véleménye szerint azok az országok, 
amelyek ma szállítóként fellépnek a globális atomenergetikai 
piacon, azok saját nemzetgazdaságukat, valamint annak az 
országnak a gazdaságát erősítik meg, stabilizálják a követke-
ző 60-80 évre, ahová szállítanak, így aki ma lép a piacon, az 

A turbina beépített állapotban

Az épülő Rostov 3-4 blokk telephelye

A szekunderköri keringető szivattyúk részegységei 
a Ganz telephelyén

Szentpétervári NAÜ Konferencia
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a következő 60-80 évet biztosítja be 
gazdasági alapon. Fejlett ipari orszá-
gok nem létezhetnek atomenergia 
nélkül. A befektetést ma kell meg-
tenni, és a jövőben profitálni belőle. 

Az atomenergetikának a bővítése 
megalapozza annak a lehetőségét, 
hogy egy nemzetgazdaság alapvető 
hajtómotorja legyen. Az Országgyű-
lés által elfogadott Nemzeti Energia-
stratégia is megfogalmazza, hogy 
az energetika az egyik olyan pillér, 
amely a gazdaság felépítésében, fel-
pörgetésében az egyik legjobb lehe-
tőség. Ezen belül az atomenergia az, 
amelyik a gazdaság részére hosszú 
távú stabilitást képes adni. A most 
épülő 3+ generációs atomerőművi 
blokkok pedig az elkövetkezendő 

három generációt fogják kiszolgálni. 
Az államtitkár kiemelte, hogy az orosz fél kérésére tárgya-

lásokat folytattak a Roszatom vállalatcsoporttal, ahol az orosz 
fél ismertette azokat a lehetőségeket, amelyek a magyar ipar 
számára különféle atomerőmű programok kapcsán lehető-
séget jelentenek. Az orosz partner lehetőséget teremtene 
atomerőmű-építésekben, nukleáris kutatás-fejlesztésben, 4. 
generációs reaktorok kutatásában, valamint új üzemanyagok 
fejlesztésében is. Ezek a lehetőségek pedig megteremthetik 
azt a húzóágazatot, amely köré a hazai nukleáris szakember-
képzést fel lehet építeni.  Emellett az orosz fél vizsgál további 
lehetőségeket is, hogy pl. a jelenleg a paksi atomerőműbe 
beszállító cégekkel milyen együttműködési lehetőséget le-
hetne kialakítani, valamint szóba került esetleges nukleáris 
üzemanyaggyár hazai építése is.  

Kovács Pál az Atomexpo kiállítással kapcsoltban hangsú-
lyozta, hogy most első alkalommal lehetett látni azt a fejlő-
dést, amelyet a nukleáris iparban Oroszország elért, amelyet 
a kiállításon az orosz ipar bemutatott. A 4. generációs reaktor-
fejlesztés tekintetében először lehetett látni pl. azt az ólom-
hűtésű reaktortípust, amelyet Oroszország 2017 környékén 
kezd el építeni, és 2020-ra üzembe kívánják helyezni. Ez egy 
olyan folyékonyfém-hűtésű reaktor, amelyet ma a világ ép-
pen a hat perspektivikus reaktor fejlesztési projekt keretében 
nemzetközi együttműködésben tárgyal és fejleszt tovább.

A 4. generációs reaktorfejlesztés egyik célja, hogy a klímavé-
delmi célok, valamint a globális energiafelhasználás növekedé-
se miatti kihívásokra választ adjon. Ezen kihívások az atomener-

gia-hasznosítás bővítése nélkül nem megoldhatóak. Fontossá 
válik az uránkészletek eddigieknél lényegesen hatékonyabb 
hasznosítása és a források szélesítése. A hatékonyabb haszno-
sítást a zárt üzemanyagciklus teljessé tételével (reprocesszálás), 
tenyészreaktorok kiterjedt alkalmazásával, valamint a termodi-
namikai hatásfok növelésével érhetjük el. 

A NAÜ konferencián egy szűkebb körű – magyar sajtó kép-
viselőinek szervezett megbeszélésen Ivan dybov, a Rusatom 
Overseas alelnöke hangsúlyozta, hogy a Roszatom készül 
arra, hogy a – jelenlegi információk szerint év végén – ki-
írandó paksi bővítésre vonatkozó tenderen a 3+ generációs 
atomerőművi blokkal elinduljon, és azon versenyképes aján-
latot adjon. 

Az alelnök az új atomerőművi blokkok finanszírozásá-
val kapcsolatban kifejtette, a Roszatom többféle pénzügyi 
megoldást tud ajánlani a leendő partnereknek, pl. egy adott 
országban megépítik a blokkokat adott összegért, más or-
szágban teljesen finanszírozzák az erőművi beruházást - és 
így tulajdonossá válnak -, de lehetséges államközi szerződés 
alapján is meghatározni a pénzügyi feltételeket. A Roszatom 
rugalmas és nyitott, így bármilyen finanszírozási megoldás-
ban partnerek az adott állam, vagy tenderkiírás feltételei-
től függően. Időközben a legnagyobb orosz pénzintézet, a 
Szberbank és a Roszatom együttműködési megállapodást írt 
alá, amelynek értelmében a bank részt vesz az atomipari kon-
szern külföldi beruházásainak a finanszírozásában. 

Ivan dybov elmondta, hogy olyan technológiát ajánlanak, 
amely kipróbált és megbízható.  Megfelelő üzemeltetés és 
technológiai háttér mellett az általuk jelenleg kínált 3+ ge-
nerációs blokk 60 éves üzemideje akár 80-100 évre is meg-
hosszabbítható. Oroszországban az orosz nukleáris hatóság 
szigorú felügyelete mellett már folyamatban vannak az ezzel 
kapcsolatos előkészületek és vizsgálatok. A hatósági enge-
délyt követően a Roszatom a jövőben már 80-100 éves terve-
zett üzemidővel is ajánlani tudja majd a megrendelőiknek a 
3+ generációs blokkokat. 

A konferencia ismét kivételes lehetőséget biztosított arra, 
hogy a nemzetközi résztvevők, újságírók megtekinthes-
sék a Leningrád II. projekt építési munkálatait. Jelenleg két 
VVER-1200 típusú 3+ generációs atomerőművi blokk épül a 
telephelyen, de már előkészület, engedélyezés alatt van két 
újabb, 1200 MW-os blokk építése is a telephelyre. Ez a típus 
alapvetően az AES-2006-os típusra épül, kiegészülve számos 
új követelménnyel is, ezért maximálisan megfelel mind az 
orosz, mind a nemzetközi biztonsági követelményeknek is. A 
design jól demonstrálja az aktív és a passzív biztonságvédel-
mi rendszerek optimális kombinációját. A passzív rendszerek 

Kovács Pál klíma- és energiaügyi 
államtitkár

Atomexpo 2013 - Szentpétervár

Kóti Lóránt (GANZ EEG Kft.) és Ivan Dybov Roszatom Overseas alelnöke
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villamosenergia-betáplálás és emberi beavatkozás nélkül is 
képesek kezelni egy üzemzavari helyzetet és 72 órán keresz-
tül ellátni a blokk hűtését. 

Az aktív, egyenként 100%-os kapacitással rendelkező biz-
tonsági rendszereket 4 egymástól független csatornába 
helyezik el, így megvalósul e rendszereknek a fizikai szepa-
rációja is.  A legszigorúbb követelményeknek is megfelelő 
modern, új atomerőművi blokk képes kezelni a hipotetikus 
zónalvadással járó súlyos baleseteket is. E típusnál alkalma-
zott „zónafogó”, „olvadékcsapda” (core catcher) a reaktor tar-
tály alatt helyezkedik el, és több mint 800 tonna a súlya. A 
duplafalú „zónafogó” egy kompozit anyaggal, ún. „áldozat” 
anyaggal van megtöltve, amelynek az a fő feladata, hogy a 
zónaolvadékban megállítsa a reakciót és gondoskodjon ar-
ról, hogy az olvadék a szerkezeten belül maradjon. A szerke-
zet képes a megolvadt zóna biztonságos hűtésére is, ezáltal 
megakadályozva a gőzrobbanás kialakulásának a veszélyét 
is. Ez a „zónafogó” teljesen egyedivé teszi az orosz technoló-
giát. A világon először Kínában, a 2006 és 2007 óta üzemelő 
Tianwan egyes és kettes blokkba építettek be „zónafogót”, ezt 
követően a  indiai kudankulami atomerőmű 1. sz. blokkjába 
(amelynél 2013. július közepén beindították a láncreakciót), 
Oroszországban pedig minden újonnan épülő atomerőmű 
esetén beépítik ezt a szerkezetet beleértve a Leningrád II. és 
a Novovoronyezs II. projektet is. A „zónafogó” annyiba kerül, 
mint maga a blokk.

A Leningrád II. projekt magyar vonatkozása, hogy a Ganz 
EEG Kft., a Ganz Holding Zrt. és orosz Atomenergomas Nyrt. 
közös vállalata atomerőművi átrakóberendezés részegysége-
ket  gyártott a Leningrád II. projekt 1-es blokkjához.  A Ganz 
EEG Kft., illetve az orosz atomipari vállalatok folyamatosan 
fejlesztik az átrakógépeiket.  A fejlesztések célja a biztonság 
növelése és az aktuális korszerűsítések végrehajtása. Az orosz 

tervek alapján elkészült új típusú átrakógép az átrakási funkci-
ók mellett olyan vizsgálati eljárásokat is el tud végezni, amely 
lehetővé teszi a fűtőanyagkazetták hermetikusságának ellen-
őrzését az átrakási folyamat közben. A Ganz által gyártott át-
rakógép részegységei megérkeztek Oroszországba, és a szük-
séges technológiai rendszerek beszerelése és a gép próbája 
után szállítják majd a Leningrád II. projekt telephelyére.

Andrej Nyikipelov, az Atomenergomas vezérigazgatója 
az Atomexpón elmondta, hogy a Ganz EEG Kft. az utóbbi 
években jól fejlődött, és több szerződést is kötöttek a ma-
gyar-orosz tulajdonú vállalattal oroszországi szállításokra. A 
jövőt illetően pedig kiemelte, hogy a cég további orosz atom-
energetikai megrendelésekre számíthat, és így még jobban 
bekapcsolódhat a Roszatom beszállítói körébe. 

A szentpétervári konferencia keretében lehetőség volt 
meglátogatni az Atomenergoprojekt szentpétervári K+F in-
tézetét is, ahol a részvevőknek bemutatták az orosz szuper-
számítógépek alkalmazási lehetőségeit az iparban, különö-
sen a nukleáris iparban. Oroszország jelenleg többek között a 
repülőgépiparban, a nukleáris tervezésben, a gépjárműgyár-
tásban, a rakéta- és űriparban, az olaj- és gázkitermelésben, 
valamint az építőiparban használja ki a szuperszámítógépek-
ben rejlő lehetőségeket.

Az intézetben a Leningrád II. atomerőművi projekt teljes 
„Virtuális erőmű és VVER reaktor” modelljét készítették el. A 

munka 2006-ban kezdődött el 
egy szövetségi célprogram ke-
retében, melynek célja szuper-
számítógép alapú technológiák 
bevezetése volt az iparban. A 
modell kifejlesztése 3 évig tar-
tott, és közel 100 szakember vett 
benne részt. A „Virtuális erőmű 
és VVER reaktor” célja, hogy szi-
mulálja a normál és tranziens fo-
lyamatokat. Fő feladatai a virtuá-
lis erőmű technológiának, hogy 
a tervezők megoldásokat talál-
janak a felmerülő problémákra, 
ellenőrizni lehessen a mérnöki 

és technológiai megoldásokat, valamint még az építés ideje 
alatt is optimalizálni lehessen a különféle rendszereket. 

A látogatás során a részvevőknek lehetőségük volt „testkö-
zelből” is megismerni a szimulátor működését, hiszen a mér-
nök kollégák a főkeringető szivattyúk egymás utáni kiejtésével 
mutatták be azt, hogy az üzemzavari szituáció során milyen 
reaktorfizikai és erőmű-üzemviteli folyamatok alakulnak ki. 

Az olvadékcsapda (core catcher) 3D-s képe, és részegységei a Leningrád II. telephelyen beszerelésre várva

Leningrád II. projekt építési munkálatai Az átrakógép részegységei összeszerelt állapotban a Ganz
telephelyén
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Az első szivattyú kiesése után 10 másodperc elteltével a reak-
tor teljesítménye – a reaktorba és a hőtechnikai berendezések-
be beépített, összehangolt működést biztosító fő szabályozó 
rendszerek hatására – 53%-ra, a második szivattyú kiejtése ha-
tására 51%-ra, a harmadik szivattyú kiesése miatt 2-3%-ra esett 
vissza. A reaktor teljesítménye 100-110 másodpercet követően 
– a beavatkozás hatására – pedig már csak 1% volt. 

A fentiek tükrében úgy gondolom, hogy az orosz atom-
energia a címben is szereplő céltudatos jövőképpel 

rendelkezik, hiszen a Roszatom Atomenergetikai állami 
vállalatcsoport tudatosan, előremutatóan építette fel a 
mindenre kiterjedő tevékenységi körét és így szinte az 
atomenergia teljes vertikumát lefedi kezdve a bányá-
szattól, az építésen, az üzemeltetésen, a finanszírozáson 
át a 4. generációs reaktorfejlesztésekig. Az orosz nukle-
áris iparban hatalmas fejlődés következett be, képesek 
a legmodernebb technológiát alkalmazni, fejleszteni, ez 
pedig lehetőséget biztosít számukra arra, hogy az atom-
energia-iparban meghatározó szerepet töltsenek be. 
Remélhetőleg hazánkban év végéig kiírják a paksi bőví-
tésre vonatkozó tendert, és ezt követően már mi is újból 
részesei lehetünk egy mérnöki remekmű, egy új blokk 
megszületésének.

A virtuális, érintőképernyős panelek a szimulátor központban

Hárfás Zsolt
energetikai szakmérnök,
okleveles gépészmérnök
MEE-tag
harfas.zsolt@gmail.com

2013. június 24-én kerül megrendezésre Bécsben, az Oszt-
rák Földtani Intézetben a TRANSENERGY: Szlovénia, Auszt-
ria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geoter-
mikus erőforrásai című projekt zárókonferenciája, melyen 
a geotermikus energiaforrások használatában érintettek 
(az országos és regionális szintű hatóságok döntéshozói, 
a jelenlegi és jövőbeli hasznosítók, befektetők) az Európai 
Unió, ezen belül is kiemelten a közép-európai régió meg-
újuló energia- és vízgazdálkodási stratégiájának keretében 
megismerkedhetnek a projekt eredményeivel.  

Elektrotechnika 2012/10 számában már hírt adtunk e 
négy ország közösen végzett projektjéről, amelynek célja 
a Nyugat-Pannon-medence határokkal osztott geotermi-
kus erőforrásainak felmérése, és a földtudományi alapokon 
nyugvó fenntartható használatának előmozdítása.

Az Európai Unió energiapolitikájának középpontjában az 
ellátásbiztonság, az európai energiapiac liberalizációja és 
integrációja, valamint az energiahatékonyság ösztönzése 
mellett a megújuló energiaforrások felhasználásának növelé-
se áll, összhangban a klímavédelmi stratégiákkal. A Pannon 
medence kedvező geotermikus adottságai miatt a régió szin-
te valamennyi országa nemzeti megújuló energiastratégiájá-
ban jelentős részesedést szán a geotermikus energiának. A 
közvetlen hőhasznosítás növelése mellett 2020-ig Ausztria, 
Szlovákia és Magyarország áramtermelésre is kívánja hasz-
nálni a geotermikus energiát, annak ellenére, hogy a felhasz-
nálás zöme jelenleg fürdési célú. 
A projekt során létrehozott adatbázis alkalmas konkrét 
beruházások előkészítésére is. A honlapon megtalálható 

két, a területre eső geotermikus hő- illetve kapcsolt hő- és 
áramtermelésre alkalmas kiserőmű beruházás megvalósítha-
tósági tanulmánya is.

A tRAnSEnERgy projekt fő célja 
a szomszédos országokkal közös geotermikus energiaforrás-
ok fenntartható használatának elősegítése. A projekt a Kö-
zép-Európai Program (2010-2013) keretében valósul meg, az 
ERDF társfinanszírozásában. Célkitűzése, hogy a geotermikus 
potenciálról, készletekről, azok fenntartható hasznosításáról 
szilárd geotudományos alapokon nyugvó információt szol-
gáltasson. 

A projektben Magyarország vezetésével Ausztria, Szlovákia 
és Szlovénia Földtani Intézetei vesznek részt.
További részletek:  http://transenergy-eu.geologie.ac.at/

Tóth Éva

A TRANSENERGY projekt 
kihívásai, feladatai 

és eredményei

Időpont: 2013. szeptember 12-13.
Helyszín: Edutus Főiskola, Tatabánya,
2800, Stúdium tér 1. A épület

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

Meghívó
ZÖLDEK Klaszter - a megújuló energia jövője
a Közép-Dunántúli régióban nemzetközi konferencia

A regisztrációra szeptember 06-ig van lehetőség
a greennovation@edutus.hu e-mail címen.

95x68.indd   1 2013.06.18.   13:10:29

Felvételek: Hárfás Zsolt, Tóth Éva



Elektrotechnika  2 0 1 3 / 0 7 - 0 82 5

Ez év május 25.-re a Jedlik Ányos Társaság - névadójával ösz-
szefüggően- emlékülésre, kiállításra és iskolalátogatásra hív-
ta meg a MEE Technikatörténeti Bizottságát. A Budapestről 
induló résztvevők nagy részének autóbuszos utazását a MEE 
biztosította. Az ülés a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimná-
zium (www.czuczor.hu) Jedlik Ányos Emlékkiállítás  termé-

ben volt. Nagy Lászlónak a 
JÁT főtitkárának bevezető 
szavai után Tóth Konstan-
tin, a gimnázium igazgatója  
megemlékezett Jedlik Ányos 
győri tevékenységéről és 
összefoglalta a gimnázium  
tevékenységét.  A kiállítást, 
annak egyik létrehozója 
dr. Jeszenszky Sándor, a MEE-
TTB elnöke ismertette, meg-
emlékezve a kezdeményező  
Király Árpádról, valamint a  
Jedlik kutató Mayer Farkas 
szerzetes tanárról. A kiállított 
tárgyak egy részét Panykó Já-
nos, a gimnázium tanára mu-
tatta be. Dr. Horváth András, 
a Széchenyi István Egyetem 

(www.sze.hu) Műszaki 
Tudományos Kara  Fizika 
és Kémia Tanszékének 
docense összefoglalta a 
laboratóriumokkal támo-
gatott tevékenységüket. 
Dr. Antal Ildikó, az MMKM 
Elektrotechnikai Múze-
umának vezetője Jedlik 
Ányosnak –a helyszínen 
is megtekinthető-, re-
konstruált rácsosztó gé-
pét az optikai jelentős felfedezések körében mutatta be. A re-
konstrukciós munkáról  Ziegler Gábor az MMKM munkatársa 
számolt be. 

Az emlékülés résztvevőinek  május 25-e délután Domokos 
László, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola 
(www.jaisz.gyor.hu )igazgatója az iskolát mutatta be, melyet 
Győr városa létesített a XX. század elején. Jedlik Ányosról 
1941-ben nevezték el az iskolát, amely  a fizikát, kémiát  és 
a műszaki tárgyak oktatását jelentős műszer- és gépparkkal 
támogatja.  A humán tárgyak oktatása is olyan színvonalú, 
hogy a diákok jelentős részét felveszik főiskolába, egyetemre. 
Befejezésül az iskola történetét bemutató filmet tekintettünk 
meg.  Domokos László  indítványára és kíséretében megtekin-
tettük a múlt évben létesített „MOBILIS” elnevezésű interaktív 
kiállítási központot (www.mobilis.gyor.hu) is. Győr az ipari 
üzemek támogatásával fizikai, kémiai  és műszaki folyamatok 
bemutatása céljából  alakította ki az intézményt. A „MOBILIS”- 
ban mozgási folyamatokra és eszközökre (járművek) vannak 
látogatók által is működtethető, transzparens modellek és 
informatikai  demonstrációk. A kiállítás szakvezetői a bemu-
tatás mellett  kérdéseinkre is  válaszoltak. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy Győr több intézmé-
nyében valóban nemcsak őrzik Jedlik Ányos emlékét, hanem 
a fizika és a műszaki tudományok oktatása és népszerűsítése 
területén örökségét fenntartják,  sőt továbbfejlesztik. A  győri 
út résztvevői  nevében ezúton is  megköszönöm a megláto-
gatott intézmények vezetőinek, munkatársainak szíves tájé-
koztatását, vendégszeretetét, és  az utunkat előkészítő  JÁT és 
MEE tagoknak a jól szervezett, kellemes szakmai napot.

Dr. Kiss László Iván
MEE-TTB  titkár, JÁT -tag

Jedlik Ányos emlékének 
ápolása és örökségének 

fenntartása Győrben

Jedlik Ányos életút-tablója

Részlet a kiállítás tárlóiból

Dr. Jeszenszky Sándor előadása

Az Elektrotechnika 2012/05 számában indítottunk el egy 12 
kérdésből álló feladványsorozatot, amely a 2013/06 számunk-
ban fejeződött be. A legtöbb jó választ beküldőket megjutal-
mazzuk. Az ajándékokat postán küldjük el.

nevek a beküldött jó válaszok számának sorrendjében:
1. Varga Attila Konstantin, /Mátészalka/
2. Kajor Zsuzsanna, /Vásárosnamény/
3. Brenner Kálmán, /Balatonalmádi/ 
4. Boa András, /Paks/

Sokak kérésére szeptemberben újra indítjuk a 12 részes 
sorozatunkat.

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



2013. június 4-én Okos Mérés Szakmai Konzultációra 
hívta össze a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a szak-
ma érintett képviselőit. A rendezvény célja az volt, hogy 
az Okos Hálózati Mintaprojekt előkészítése és lebonyolí-
tása során, a szakmai szempontból közvetve vagy közvet-
lenül érintett felek minél szélesebb körben megismerjék 
a projekt részleteit, és lehetőségük legyen a vélemények, 
észrevételek, javaslatok megfogalmazására. A meghívot-
tak előzetesen kérdéseket intézhettek az előadókhoz, 
akik prezentációjuk során kitértek a korábban felvetett 
problémákra.

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirá-
nyító ZRt. a konzultáción bemutatta a „Központi mérő ope-
rátor” működési modelljének részletes tervezetét. Emellett 
a Társaság képviselője választ adott azokra a felvetésekre is, 
melyeket az általuk kidolgozott és a MAVIR honlapján pub-
likált részletes mérőoperátor modellel kapcsolatban begyűj-
töttek a szakmai partnereiktől.

A Hálózati Elosztók képviselői megvitatták eddigi tapaszta-
lataikat az általuk már működtetett Okos Mérés projektekkel 
kapcsolatban. Levezető elnökként a beszámolókat dr. Varjú 
György, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Okos hálózat, 
okos mérés munkabizottság elnöke foglalta össze a konzul-
tációban közvetlenül érdekelt társaságok előadói anyagai 
alapján.  

A MAVIR központi okoshálózati operátor 
mintaprojekt alapjait Bakos Béla a MAVIR 
smart projekt vezetője a következők szerint 
ismertette. A Magyar Kormány 2011-es 10c 
derogációs kérelme fektette le, mely defi-
niálja a mintaprojekt által végrehajtandó 
feladatokat is. A derogációs kérelemnek 
megfelelő magyar jogszabály-módosítások 
folyamatban vannak, az ÜHG (Üvegházha-
tást okozó gázok) törvény pedig jelenleg 
társadalmi egyeztetés alatt van. A projekt 
feladatai a derogációs kérelem „Nemzeti 
Terv” című mellékletében vannak rögzít-
ve, ennek lényege: több tízezer villamos 
és hasonló nagyságrendű gázfogyasztási 

hely bevonásával, homogén földrajzi területen kell végre-
hajtani. Célja a Központi Mérőoperátori modell kipróbálása 
és az országos bevezetés megalapozásához szükséges gaz-
daságossági és üzemeltetési tapasztalatok gyűjtése. További 
projektcél még az elosztói okos mérési központokból történő 
adatgyűjtés, valamint az elektromos járművek és megújuló 
energiatermelők – elsősorban a villamos energiát elosztottan 
termelő napkollektorok - terjedésének elősegítése.

A MAVIR már megkezdte a mintaprojekt során megvalósí-
tandó modell kidolgozását, melynek fő szempontjai: a jogsza-
bályok minimálisan szükséges módosítása, mivel  mintapro-
jektről van szó; kiindulási pont a német modell; a fogyasztó 
számára minél kevesebb változással járjon a fogyasztói és a 
mérési pont adatkezelés szétválasztása, valamint a fogyasztó 
befolyásolásának kiterjesztése, melybe beleértik a háztartási 
méretű megújuló energiatermelést is. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 
okos mérési és okos hálózati munkabizottságában vázlatosan 
ismertetett modellre sok észrevétel és kérdés érkezett, ezek 
hasznos és építő jellegű tanácsok voltak. Az észrevételek egy 

részére a MAVIR honlapján (www.mavir.hu) publikált Részle-
tes Központi Okos hálózati operátor (KOO) modell ad választ. 
A fennmaradó, további megvitatásra váró súlyponti kérdések 
témái: a KOO modell működése, a fogyasztó és a KOO közötti 
szerződés, a gázmérők kezelése, az adatkezelés, a díjazás, a 
felelősségek megosztása, a mérő tulajdonjoga és üzemelte-
tése, a hálózati veszteség fedezése, az ügyfélszolgálat és a 
terület kiválasztása. A Hálózati Elosztók javaslatai nyomán a 
feladatmegosztást a korábbiaktól eltérően határozták meg, 
hogy a fennálló problémák jelentős részét hatékonyabban 
tudják megoldani. A feladatmegosztás lényege, hogy a KOO 
mintaprojekt által beszerzett villamos és gázmérők felszerelé-
sében, valamint ezek üzemeltetésében szükséges az elosztók 
közreműködése, míg az adatgyűjtést és a mérőparamétere-
zést a KOO végzi. Egyéb közműveknél a mérőbeszerzést nem 
a KOO végzi, viszont biztosítja a rendszerbe kapcsolhatóságot 
és az adatfeldolgozást. Az ügyfélkapcsolat és az illegális véte-
lezés felderítése továbbra is az elosztó és a kereskedő feladata 
maradna, ehhez KOO a mérőből érkező riasztások jelzésével 
nyújtana segítséget. A gázmérőknél a jeladó helyett valódi 
okos gázmérő beszerzésével és felszerelésével számolnak. 
Az előrefizetés kezelését úgy kívánják megvalósítani, hogy a 
központi oldalon lehessen átállítani, és ne kelljen hozzá hely-
színi beavatkozás. A mintaprojektbe bevonandó területekre 
már várják az elosztók javaslatait. A fennmaradó kérdésekre 
is választ adó dokumentum hamarosan megtalálható lesz a 
MAVIR honlapján.

Az okos hálózat megvalósítása során a magyar átviteli há-
lózat és a rendszerirányító MAVIR számára fontos kérdés a 
bizonytalan és elosztottan termelő források (például a nap-
energia) esetén, a szabályzó energia biztosítása. Ezt Bertalan 
Zsolt vezérigazgató kifejtette már az „Okos mérés, okos háló-
zat a rendszeregyensúly szolgálatában” című cikkében (Elekt-
rotechnika, 2013/02). Ebből kiindulva a MAVIR okos hálózati 
mintaprojekt alapvető céljának a fogyasztók rendszerszabá-
lyozásba való bevonását kell tekinteni. 

A MAVIR is elkezdi 
OKOS MÉRÉS projektjét
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Ennek alapja a fogyasztói viselkedés befolyásolása, ami 
bármely olyan ténykedésre vonatkozik, amely a végfogyasz-
tót az energiaigényének (keresletének) eltolására (átüteme-
zésére) ösztönzi. A végfogyasztóra olyan tényezők hathatnak, 
mint az ösztönző ár, új tarifatervezetek, a nagyobb tudatos-
ságra és felelősségre való oktatás. A végfogyasztó egyetért a 
bevonásával, és részvétele maga után vonhatja mind az aktív 
viselkedésének változását, mind pedig a passzív reagálását 
az automatizmusok (kommunikációképes okos fogyasztói 
készülékek) használata révén.

A fogyasztói viselkedés tarifa általi befolyásolására nem-
zetközi pilot programok nyújtanak példát. Ezek alapján az 
időprofilos (Time of Use, TOU) és a csúcsidejű fogyasztás el-
kerüléses (critical peak price system, PPS) tarifával kapcsola-
tos tapasztalatok azt mutatták, hogy a fogyasztók a TOU-ra 
csak néhány hónapig reagáltak, a PPS esetén pedig hosszú 
távon is megmaradt a fogyasztói reakció. A németországi ta-
pasztalatok szerint az okos mérés alapú fogyasztói reagálás 
költség-haszon mérlege azt mutatja, hogy ez a 8000 kWh/év 
fogyasztás felett lehet nyereséges. (Az EU 27 országok átlagos 
fogyasztása 4000 kWh/év.).

A magyarországi fogyasztók reagálása esetén két körül-
mény is a reagálás várható mértékének csökkenésére hat: a 
fogyasztás viszonylag alacsony (3000 kWh/év alatti) szintje 
és a jelentős mértékű (1000 MW-ot meghaladó) már meglé-
vő vezérelt (HKV és RFV) fogyasztás. A vezérelt fogyasztással 
kapcsolatosan kimondható, hogy ez okos fogyasztást tesz le-
hetővé, mivel rendelkezik – fogyasztó irányú – kommunikáci-
óval, valamint 24 órai tárolóval. A 24 órai tároló tette lehetővé 
a kapcsoló órás „éjszakai” áramról az elosztók részére rugal-
mas fogyasztói befolyásolást biztosító HKV és RFV vezérlésre 
való zökkenőmentes áttérést.

Mindezek alapján kimondható, hogy a MAVIR központi 
okoshálózati operátor mintaprojekt, amely a passzív fogyasz-
tókra kiterjedő okosmérés eszközeire alapozott, nem tekint-
hető a rendszeregyensúlyt érdemben szolgáló módszernek. 
A rendszerszabályozás támogatása az aktív fogyasztókkal 
érhető el.

Az aktív fogyasztók döntő többsége háztartási kiserőmű-
vekkel rendelkező fogyasztó. Ők termelésüket alapvetően 
saját fogyasztásuk energiaigényének biztosítására használják 
fel. Mivel az energiamérleget tekintve a termelt és fogyasz-
tott energia közül várhatóan a fogyasztott energiamennyiség 
lesz a domináns, az energiamérlegük negatív lesz. Mindazo-
náltal a hálózatra táplálják a termelésüket, így részt vesznek a 
mérlegkörben termelőként is, amellett, hogy eseti jelleggel a 
betáplált energiájuk szabályozásra is felhasználható, ameny-
nyiben az adott pillanatban a körülmények kedveznek ennek 
a modellnek.

A CIRED Munkacsoport véleménye szerint a 
centralizált és teljesen decentralizált irányítási 
architektúrák kompromisszuma lehetővé teszi, 
hogy a TSO szabályozza az elosztottan csatla-
kozó források (DG) hatásos teljesítményét, a 
DSO pedig az elosztó hálózaton szabályozza a 
feszültségmunkapontokat.

Mindezek alapján a lehetséges hazai irány egy 
olyan elosztott aktív fogyasztók és hálózat-
kapcsolt mikrohálózatok (későbbi opció) létre-
hozásának támogatása, melyek rendelkeznek 
elosztott megújuló energiaforrással (RES), alap-
vetően fotovoltaikussal, és elosztott tárolóval, 
jellemzően akkumulátorral. A jövőben tárolós 
fogyasztókat fognak képezni  a villamos autók is.

Alapvető cél a rendszeregyensúly szolgálata a bizonytalan 
energiatermelést jelentő, elosztott megújuló energiaforrások 
növekvő mértékű befogadásának biztosításához.  

A hazai viszonyok között potenciális elosztott aktív fo-
gyasztók körét képezhetnék a közintézmények létesítmé-
nyein, mint az állami és/vagy önkormányzati tulajdonban 
lévő, iskolák, kórházak stb., megvalósítandó napkollektoros 
rendszerek.

 Az aktív fogyasztók becsült száma a teljes kiépítéskor több 
ezer is lehet. Az aktív fogyasztók egységteljesítménye a ház-
tartási erőmű teljesítményhatárai közé esne, jellemzően 5-50 kW 
között. 

Összefoglaló megállapítások a Központi Okoshálózati ope-
rátor modell javasolt módosítására:

A projekt azokra az okos hálózati technológiákra fókuszál-•	
jon, amelyek hatásosan tudják kezelni az egyre növekvő 
mértékű elosztottan termelt megújuló energiák befogadá-
sát, a rendszeregyensúly (szabályozó energia) biztosítását.
A MAVIR KOO projektje a rendszerszabályozásba hatásosan •	
bevonható aktív fogyasztók körére terjedjen ki. A projekt 
vezessen el az aktív fogyasztók hatékony bevonását ered-
ményező, minden szereplő (de főleg az aktív fogyasztó) 
érdekét figyelembe vevő technológiai és szabályozási kör-
nyezethez.
A MAVIR – a szakmai és TSO helyzetéből – adódó potenci-•	
álját vesse be annak érdekében, hogy a közintézményekre 
épülő, aktív fogyasztók köre kellő mértékű anyagi ösztön-
zést kapjon hazai és EU-s forrásokból.

Bertalan Zsolt, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója így foglalta 
össze a rendszerirányító és az elosztók közös célját: 
„Társaságunk számára fontos, hogy a modell részleteinek 
kialakítása az iparág meghatározó szereplőinek bevoná-
sával történjen, akikre partnerként számítunk a folyamat 
során. Bízunk benne, hogy az így megvalósuló iparági kon-
zultáció valódi konszenzust teremt, amelynek eredménye-
ként a hazai energiafogyasztás jövőjét kedvező irányban 
befolyásoló működési modellt alkotunk.”
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Az EnStO-E igazgatósági tagjává választották 
Bertalan Zsoltot
2013. június 27-i közgyűlésén két évre választott új vezetőket az 
Európai villamosenergia-átviteli Rendszerirányítók Szerve-
zete (ENTSO-E). Az európai szervezet több új vezetőt is válasz-
tott, akik célkitűzésként a megbízható uniós energiapolitikát, 
vonzó pénzügyi keretrendszer kialakítását, valamint a villamos-
energia-átviteli engedélyeztetési eljárás hatékonyabbá tételét 
jelölték meg. Az új elnök Nick Winser (Nagy-Britannia), az elnök-
helyettes Damian Medjimorec (Horvátország), az igazgatóság 
elnöke Pierre Bornard (Franciaország), helyettese pedig Bente 
Hagem (Norvégia) lett. 

Az új igazgatósági tagok közé beválasztották Bertalan Zsoltot, 
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 
ZRt. vezérigazgatóját is.

               
Szolár rendszert adományozott az MvM

A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény-
nek adományozott megújuló energetikai rendszert az MvM 
Magyar villamos Művek Zrt. A szolár parabolával az intéz-
mény esztergomi épületében a használati melegvizet állítják 
majd elő, a korábbiaknál jóval alacsonyabb költséggel.  

A szolár rendszer július közepi átadásakor Nagy Sándor, az MVM 
Magyar Villamos Művek Zrt. termelési- és műszaki vezérigaz-
gató-helyettese többek között elmondta, hogy immár a tizedik 
intézménynek segítenek magyar fejlesztésű, környezetbarát 
technológiával csökkenteni energiafelhasználásukat. Mint ki-
emelte: egy sikeres, eredményes integrált nemzeti energetikai 
társaságcsoportnak, a nemzetgazdaság meghatározó szereplő-
jének az össztársadalmi célok, így a betegek és rászorulók tá-
mogatásából is ki kell vennie a részét. A szolár parabola telepí-
tésével az intézmény vezetői a felszabadult forrásokat, költség-
vetésük további jelentős részét is alaptevékenységükre, a lelki 
betegségek gyógyítására fordíthatják.

Támogatási programja keretében az MVM hazai fejlesztésű és 
gyártású, szolár parabola elven működő napenergia-hasznosító 
berendezéseket adományoz szociális, egészségügyi és oktatási 
intézményeknek. 

                                                                        Forrás: MVM

drasztikusan csökkent a kapcsoltan termelt 
energia

Az elmúlt évek szabályozói döntéseinek hatására az európai 
dobogós helyezésről az üldözőbolyba esett vissza Magyar-
országon a kapcsoltan termelt villamos energia részaránya. 
Amíg 2010-ben a hőt és villamos energiát párhuzamosan, 
egyazon tüzelőanyag bázison termelő kapcsolt erőművek 

részesedése a hazai áramtermelésből elérte a 20,9 száza-
lékot az idei év első félévében az erőmű-leállításoknak kö-
szönhetően a részarány már csak alig 10 százalék.
Magyarország a korábbi években jelentős előrelépést tett és 
előkelő pozíciókat ért el Európában a kapcsolt technológia 
hasznosítása terén. Miközben vannak európai uniós tagállam-
ok, amelyek azért küzdenek, hogy 6-8 éven belül a kogenerációs 
technológia részesedése az áramtermelésükben elérje a 20 szá-
zalékot, hazánk ezt az arányt már 2004-ben teljesítette. 2010-ig 
a villamosenergia-termelésben a kapcsolt erőművek részese-
dése folyamatosan 20 százalék fölött volt. A legmagasabb, 21,8 
százalékos részarányt 2006-ban érte el az iparág. Az előzetes 
számítások és előrejelzések alapján idén a kapcsolt erőművek 
alig 10 százalékban fognak részesedni az ország áramtermelé-
séből. A kiesett termelői kapacitások, főleg amelyeket nem csak 
ideiglenesen állítottak le a termelők, akár már pár éven belül hi-
ányozhatnak a magyarországi erőművi portfólióból. A magyar 
erőműpark átlagos hatásfokánál jelentősen magasabb értékkel 
üzemelő berendezésekkel pótolni lehetne a hamarosan kiöre-
gedő nagyerőművi kapacitások egy részét, de megfelelő biz-
tonsági tartalékot is jelentenének az egyre növekvő áramimport 
esetleges visszaesésének kompenzálására. 

A régebbi erőműegységek felújításakor a direktíva kötele-
zővé tenné a kapcsoltan termelő berendezések felszerelését, 
míg a 20 MW kapacitásúnál nagyobb új erőműveket lehető-
ség szerint a helyi hőpiacok közelében kellene létesíteni és 
azokba csak kapcsolt termelésre alkalmas berendezéseket 
építhetnének. 
A kogenerációs egységek beszerelési kötelezettsége multiplikatív 
hatást fejt ki a gazdaságra, míg a hálózati hozzáférés elsőbbsége 
stabilitást jelent az üzemeltetőknek. A szabályozás átültetése a 
jelenlegi információk alapján meglehetősen lassan halad.

Új államtitkárság a fejlesztési tárcánál

áder jános köztársasági elnök július 15-i hatállyal kinevez-
te Horváth Attila Imrét a nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(nFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt köz-
szolgáltatásokért felelős államtitkárának.
Horváth Attila Imre 2001-ben végzett az Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karán. Ezt követő-
en megújulóenergia-technológiákkal foglalkozó cégeknél töltött 
be vezető tisztségeket. 2012 szeptemberétől a tárca zöldgazda-
ság-fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért 
felelős helyettes államtitkári feladatait látta el. Új tisztségében az 
államtitkár felel a nem uniós forrásokon alapuló fejlesztési cél-
előirányzatok kezeléséért, a zöldgazdaság fejlesztéséért (külö-
nös tekintettel az energiahatékonyság és a megújuló energia 
területeire), valamint hatáskörébe tartozik a területfejlesztés, 

Hírek röviden
Mayer György
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a klímapolitika és egyes közszolgáltatások (víziközművek, hulla-
dék-ármeghatározás) szabályozása is.

A korábbi Klíma- és energiaügyért felelős államtitkárság a 
jövőben Energiaügyért felelős államtitkárságként működik, 
amelynek élén továbbra is Kovács Pál energiaügyért felelős ál-
lamtitkár áll.                                                                                 Forrás: NFM

Együttműködés a fogyasztókért   

Megújította a 2008-ban megkötött együttműködési megál-
lapodást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal (MEKH) és a nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. 
A villamos energiáról szóló törvény által előírt együttműködési 
kötelezettség keretében a jogszabályi változások átvezetésére 
került sor a korábbi együttműködés tapasztalatainak kölcsö-
nösen pozitív megítélése mellett. A július közepén megtartott 
megbeszélésen dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke és Pintér István, 

Az energiahatékonyság mentheti meg 
a földi klímát

A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint a jelenleg ural-
kodó földi klimatikus viszonyok megvédéséhez szükséges 
kibocsátáscsökkentés felét a hatékonyabb energiafelhaszná-
lásnak kell adnia.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) nemrég kiadott je-
lentése szerint az éghajlat katasztrofális mértékű megváltozá-
sának megelőzéséhez négy fő intézkedésre van szükség. Ezek 
közül a legfontosabb az energiahatékonysági beruházások 
fellendítése. Az IEA szerint az energiahatékonyság ösztönzése 
nem teher a gazdaságok számára, hanem lehetőség.

Az IEA júniusban adta ki az évente megjelenő „World Energy 
Outlook” különkiadását, amely szerint veszélyben van a világ ál-
lamai által meghatározott cél, hogy a földi átlaghőmérséklet ne 
emelkedjen meg 2 C°-nál nagyobb mértékben. Ez az a maximális 
szint, amely mellett még van esély rá, hogy az éghajlat változása 
ne legyen katasztrofális mértékű. Az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának volumene azonban nem csökken, és ennek hatására 
már most is érezhető az éghajlat változása.

Mivel a kibocsátások kétharmada az energiatermelés és -fel-
használás következménye, csak úgy maradhatunk 2 C° alatt, ha 
ezen e téren jelentős beruházásokra kerül sor. A legfontosabb 
és a legnagyobb kibocsátáscsökkenéssel járó beruházási terü-
let az energiahatékonyság, mind az ipari energiafogyasztásban, 
mind a lakossági fűtésben és áramhasználatban. Ez a szegmens 
a szükséges összes kibocsátáscsökkentés majd felét adhatja.

A további három javasolt intézkedés: a legszennyezőbb 
szénerőműtípusok építésének betiltása, az olaj- és földgázterme-
lés során elszökő metán és a fosszilis üzemanyagok ártámogatá-
sának csökkentése. Az IEA kiemeli, hogy ezek az intézkedések (az 
ún. „4-et a 2 C°-ért” forgatókönyv) nem fogják vissza a gazdasági 
növekedést, és nem jelentenek többletterhet az államoknak, sőt 
akár segíthetik is a gazdasági válságból való kilábalást.

„A politika hajlamos arra, hogy látványos energetikai nagy-
beruházásokkal próbálja megoldani minden problémánkat, 
így az éghajlatváltozást is. A valóság azonban az, amire az IEA 
is rámutat: a kevésbé izgalmas, de széles körben megvalósuló 
kisebb takarékossági beruházások (pl. a lakóházak szigetelése, 
kazáncseréje) sokkal hatékonyabb eszközök” – állítja Bart 
István, a Magyar Energiahatékonysági Intézet igazgatója. 

az NFH főigazgatója egyetértettek abban, hogy a szoros együtt-
működés növeli mindkét hatóság jogszabályokban meghatáro-
zott feladatai végrehajtásának és intézkedései érvényesítésének 
hatékonyságát, illetőleg megteremti azt a keretet, amelyen be-
lül a hatóságok feladataik ellátása során kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak a lakossági fogyasztói érdekvédelem, a 
szabályozás hatékonyságának növelése, valamint az egységes 
jogalkalmazás előmozdítása érdekében.

A megállapodás értelmében a hatóságok munkatársai kon-
zultációkat, rendszeres vagy eseti jelleggel történő – elsősorban 
szóbeli – információcserét folytatnak a vezetékes energetikai 
rendszerekre és a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó, fogyasz-
tóvédelmet érintő jogszabályok előkészítésének és véleménye-
zésének folyamatában. A jövőben is kiemelt cél lesz a fontos 
információk széles körben való közzététele útján elért fogyasz-
tói tudatosság-növelés, a vitás ügyekben történő közvetlen és 
érdemi segítségnyújtás.

  Forrás: MEKH

Szerinte Magyarországon éppen ezért volna szükség mie-
lőbb egy átfogó lakossági épületenergetikai támogatási prog-
ram megindítására, ami évente lakások tízezreihez jut el. „Ilyen 
Szlovákiában és a balti államokban már régóta működik, és 
biztos vagyok benne, hogy mi is meg tudnánk valósítani.”

Forrás: NOL, 2013. június 18

japán és Francia közös konzorcium nyerte 
a törökország által kiírt atomerőmű tendert

Törökország második atomerőművének tenderét egy Japán – 
Francia konzorcium nyerte meg, jelentette be a török Miniszter-
elnök. A konzorcium tagjai a Mitsubishi Heavy Industries és az 
Areva. A projekt várható költsége 22 milliárd USD. Az erőmű a 
feketetenger partján elhelyezkedő Sinop (Sinop Merkezi a mel-
lékelt térképen) provinciában épül fel. Az erőmű várhatóan 7 
év alatt készül el. 

A törökök szándéka szerint 2030-ra teljes energiamixükben 
az atomerőmű minimum 15%-al fog részesedni, mondta a 
Erdogan a török Miniszterelnök.

A Japán – Francia konzorcium a kínai, a dél-koreai és a kana-
dai konkurenseket megelőzve nyerte el a projektet. Az erőmű 
teljesítménye 4500 – 5000 MW lesz, amely négy darab nyomott 
vizes reaktort fog tartalmazni. Az üzembe helyezés várhatóan 
2017-ben lesz.  Forrás: Asian Power/8 May 2013

Dr. Bencze János



Makai Zoltán

Technikatörténet

A román-szerb DunA-szAkAsz 
hAsznosításA villAmos-energiAtermelésre

A 20. század első felében, 1920-1950 között több tanulmány 
is készült a közös román-szerb Duna-szakasz szabályozására 
és a vízenergia hasznosítására villamosenergia-termelés ér-
dekében. Az első legrészletesebb tanulmányt 1922-1933 kö-
zött a neves román szakértő Dorin Pavel professzor készítet-
te el. Elsőként tervezett többlépcsős erőművet a Duna ezen 
szakaszán, valamint  elsőként tervezett beépíteni  kaplan-
turbinát is, amelyet azelőtt pár évvel szabadalmaztatott 
victor káplán egyetemi tanár. A végleges közös román-szerb 
tervek 1956-1960 között készültek el. A tervek értelmében 
1964- 1972 között felépült a Vaskapun egy vízerőmű Orsova 
és Turnu-Severin között. 

A vízerőmű Európa legnagyobb vízerőműve lett, amelynek 
névleges teljesítménye 2100 MW és amelyben 12 darab 175 
MW-os turbina-generátor van beszerelve. Az erőmű típusa 
a duzzasztó gátba beépített erőmű, amely 2x220 méteres 
szakaszon zárja le a Duna medrét. A román és szerb fél 50-50 
% arányban hasznosítja a Duna vizét, a Duna két partján két 
1050 MW-os erőműben. Erőművenként 6-6 turbina-generá-
tort szereltek be. 

Az erőmű-renDszer üzembe helyezése                  

A munkálatok 1964. szeptember 7-én kezdődtek el. Az első 
gépet 1970. augusztus 14-én, míg az utolsót 1971. novem-
ber 28-án helyezték üzembe. Az egész erőmű-rendszer és 
a hajózást megkönnyítő két zsilip rendszer ünnepélyes 

felavatására 1972. május 16-án került sor. A vízerőmű-rend-
szer gátja 440 méter hosszú és 60 méter széles. A rendszer 
33 méteres duzzasztást hoz létre és a gyűjtő-tó a Kazán-szo-
rosban 2 milliárd m3 vizet tárol. A vízturbinák Kaplan típusú-
ak, 725 m3/s vizet tudnak hasznosítani, fordulatszámuk 71,5 
fordulat/perc és a rotor átmérője pedig 9,5 méter. A gene-
rátorok függőleges tengelyű háromfázisú 190 MVA teljesít-
ményű szinkron generátorok, kapocsfeszültségük 15,75 kV. 
A két erőmű összesen maximum 8700 m3/s vízmennyiséget 
tud hasznosítani 34 és 21 méter között váltakozó eséssel. A 
két oldalon a hajózást kiszolgáló zsilip- rendszer működik, 
amelynek a méretei 310x34 méter és 34 méter szintkülönb-
séget tud elérni. 

40 éves 
a Vaskapu-Vízerőmű 

A Vaskapu-szoros (románul Porţile de Fier, szerbül 
Derdapska klisura) egy folyami szurdok völgy a Du-
nán Szerbia és Románia határán. A szoros az al-Duna 
azon szakasza, amelynek rendszertelen zátonyai ős-
idők óta nagyon veszélyessé tették a dunai hajózást a 
Fekete-tenger felé. A hajózás megkönnyítésére már a 
rómaiak is kísérletet tettek, de a döntő fordulatra csak 
a 19. században került sor. Gróf Széchenyi István volt 
az, aki először felismerte a szabályozás lehetőségét 
ebben a szakaszban. A szabályozást két szakaszban 
kívánták megoldani. Az első szakasz szabályozása 
1833-1837, a második pedig 1890-1899 között való-
sult meg. 1896. szeptember 27-én avatták fel a Vas-
kapu-csatornát, amely végül lehetővé tette a hajózást 
ebben a szakaszban. 
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A vAskAPu ii vízerőmű                                                                     

1977-1986 között épült meg a Vaskapu II. vízerőmű 80 km-re 
a Vaskapu I. alatt. A névleges teljesítménye 540 MW, amely-
ből szintén 50-50%-ban részesülnek a felek. A két erőműben 
8 darab 27,5 MW-os csőturbina van beszerelve. 

milyen szerePet töltött be, illetve tölt be 
jelenleg A két vízerőmű?                                                               

A két erőmű az első években, egészen 1980-ig inkább csak 
szabályzó szerepet töltött be. 1980 után, amikor a román vil-
lamos-energetikai rendszer magára utalva 47,5 Hz frekvencián 
működött, az erőművek kézi szabályozással biztosították ezt a 
frekvencia szintet. 1990 után a román villamosenergia-rendszer 
helyzete fokozatosan megváltozott, a villamosenergia-fogyasz-
tás visszaesett, majd pedig Románia is csatlakozott az UCTE-
hez. Így a Vaskapu erőmű-rendszer primer és szekunder sza-
bályzó szerepet kapott. (a szabályzás hatékonyságát bemutató 
egyik eseményén az MVM vezetői mellett én is ott voltam)

A két vízerőmű-rendszer névleges teljesítménye a román 
oldalon az utóbbi évek korszerűsítését követően 1.380 MW-
ról 1.481,4 MW-ra növekedett.  Az üzembe helyezéstől 2012. 
április 30-ig a két erőmű-rendszer 260.000/ 224.000 + 36.000 
/ GWh-t villamos energiát termelt. 

Az eltelt 40 év alatt a Vaskapu I. vízerőmű sikeresen vizs-
gázott a nagy teljesítményű Kaplan vízturbinák üzemeltetése 
terén is. A két erőmű fontos szerepet tölt be a dunai hajózás-

ban, valamint a Román villamosenergia-rendszer szabályozá-
sában is.  Természetesen új kihívást jelent az erőműrendszer-
nek a villamos-energia piac liberalizálása is.  

   
röviD utAzás A múltbA                                                              

A vízerőmű-rendszer építése következtében víz alá került a 
Duna közepén lévő híres Ada-kaleh szigete. Napjainkban 
már csak a víz alá került Turnu-Severinnel összekötő út elején 
egy viadukt-híd emlékeztet rá. Érdekességként elmondható, 
hogy alacsony vízállásnál előbújnak a Dunából a trajan-híd 
hídfőinek romjai. A víz alá került még a Szent- Koronát 1849-
1853 között őrző korona kápolna is Orsovánál, a traján-út 
a Duna jobb partján, valamint a széchényi-emléktábla is. Az 
eredeti tábla helyett a magyar hajózási és yacht egylet a víz 
szintje felett egy kisméretű, de az eredeti szöveget tartalma-
zó táblát helyezett el. 

A Kazán-Szorosban hajózva 22 km után Drenkova közelé-
ben felfedezhetjük a baross-emléktáblát is. Az emléktáblát 
azért helyezték ide, mert baross gábor akkori közlekedési 
miniszter volt az, aki Széchényi örökébe lépett. Ő volt a szor-
galmazója az al-Duna szabályozása révén megvalósuló gőz-
hajózásnak. 

Forrás: 
Revista “ Energetica “ Nr. 09 / 2012 – 40 de ani de expoatare a CHE Porţile de 
Fier – /  Román nyelvü energetikai témákat tartalmazó folyóirat / 
Perei Árpád Honlapja –Utazás az Al-Duna mentén a Vaskaputol a Kazán-Szoros 
felé. -

Összeállította:  Makai Zoltán, Nagyvárad

Nyílt napok a MAVIR-nál
A Kulturális Örökség Napjai országos ismeretterjesztő program keretében, az idei évben is meg-
nyitja kapuit a MAVIR ZRt. székháza, hogy az érdeklődők – kicsik és nagyok – meg ismerhessék és 
felfedezzék a villamosenergia-rendszer kulisszatitkait.

2013. szeptember 21–22.
(9-től 17 óráig)

Helyszín: MAVIR székház (Budapest III., Anikó utca 4.)
További információk: www.mavir.hu

Hogyan irányítják Magyarország villa-
mosenergia-rendszerét?
Bemutatkozik a hazai villamosenergia-rend-
szer irányításának központja, a vezénylőterem.

Csúcsragadozók a nagyfeszültségen, 
avagy madárvédelem az átviteli hálózat 
mentén.
Tudtad-e, hogy a legendák turulmadara, a ki-
halással fenyegetett kerecsensólyom előszere-
tettel fészkel a sok száz kilovoltos távvezetéke-
ken?  Interaktív előadások keretében ismerhető 
meg a ragadozó madarak világa. 

Hogyan lesz a 400-ból 220 kV?
Akit érdekel, a gödi alállomásunkon most 
megtekintheti.

Mivel lehet a tőzsdét felvillanyozni?
Hogyan lehet árammal és gázzal kereskedni? 
Miben különbözik a szervezett energiapiac a 
hagyományos értékpapír tőzsdétől? 

tt
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Franciák a szaúdi szakemberképzésben
Atomenergetikai szakemberek képzéséről írt alá együttmű-
ködési megállapodást a szaúd-arábiai Nemzeti Műszaki Egye-
tem és két, az atomiparban is érdekelt francia cégcsoport, az 
Areva és az EDF.

A francia vállalatok nemzetközi stratégiájuk fontos elemé-
nek tekintik a szakmai ismeretek „lokalizálását”, azaz a helyi 
szakemberek felkészítését 
a potenciális beruházásaik 
színhelyén. Mint közölték, 
már fogadtak is néhány 
franciaországi ipari telep-
helyen szaúdi diákokat. 
Szaúd-Arábia azt tervezi, 
hogy 2032-ig 18 gigawatt-
nyi új atomerőmű-kapaci-
tást hoz létre.

kirijenko: Fő a biztonság
A biztonság, a minőség és a megbízhatóság a legfontosabb 
követelmény az új atomlétesítmények építésekor – jelentette 
ki Szergej Kirijenko, a Roszatom orosz állami atomenergetikai 
konszern vezérigazgatója.

Szergej Kirijenko egy moszkva 
szakmai konferecián arról is be-
szélt, hogy a cégcsoportnak 
éles nemzetközi versenyben 
kell helytállnia. Szavai szerint a 
legnagyobb konkurens a jövő-
ben Kína lesz. Különösen fontos 
feladatnak nevezte, hogy az 
építési határidőket pontosan 
betartsák, sőt minél inkább 
lerövidítsék. Ez a tényező nem kevésbé lényeges, mint az ár 
– hangoztatta, és hozzátette: a segítségével lehet sikeresen 
versenybe szállni atomerőművek építéséért a világpiacon.   

új trend rajzolódik ki a világ atomiparában 
egyre több ország érdeklődik a kis és közepes teljesítmé-
nyű reaktorok iránt

 
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség becslése szerint 
2040-re 500-1000 ilyen berendezésre lesz igény, és eléri a 
300-600 milliárd dollárt ennek a piaci szegmensnek az össz-
értéke. A nagy, ezer megawatt fölötti reaktort ugyanis nem 
minden állam engedheti meg magának, a kicsik ráadásul 
rugalmasabban kezelhetőek, szabályozhatóak. E területen 
ma Dél-Korea vezet, de Oroszországban is dolgoznak ilyen 
modelleken. Az az orosz állami atomenergetikai konszern, a 
Roszatom és a JevroSzibEnergo részvénytársaság vegyes vál-
lalatánál, az AKME-engineeringnél fejlesztés alatt áll például 
az SZVBR-100 típusú, ólom-bizmuthűtéses, gyorsneutronos 
reaktor, amelynek első példánya a tervek szerin 2018-ra ké-
szül el. Alekszandr Uvarov, az Atominfo című internetes szak-
mai hírportál főszerkesztője szerint az első megrendelések 
elzárt vidékekről, településekről érkeznek majd az ilyen, 
100 megawattos reaktorokra, de a hadseregben is lehet rá-
juk igény. Tömeggyártásra azonban a közeljövőben még nem 
kell számítani. A berendezés ugyanis drága – az első példány 
költségeit 20 milliárd rubelre, azaz 140 milliárd forintra be-
csülik. Ám minél több készül belőle, annál kisebbek lesznek a 
kiadások, és az AKME-engineeringnél arra számítanak, hogy 
az ilyen reaktorban termelt energia ára idővel versenyképes 
lesz a széntűzelésű erőművekben előállítottéval.

Szerkesztőség

hírek röviDen...hírek röviDen...



Szakmai látogatás 
Németországban a MEE Óbudai 

Egyetem Kandó szervezet 
és a VDE szervezésében

2013. június 2-5.

Immár hagyományosnak mondható, hogy az Óbudai 
Egyetemről diákok tesznek látogatást dél-németországi 
energetikai és ipari létesítményekben. A vasárnapi uta-
zás alatt folyamatosan esett az eső, ami tovább duzzasz-
totta a Dunát, néhány nap múlva hatalmas árvizet oko-
zott itthon.
Az első szakmai látogatás az EnBW (Energie Baden-
Württemberg AG) stuttgart–münsteri hulladékégetőjébe 
vezetett, ahol Prof. Dr. Heß köszöntött minket. Az 1908-ban 
alapított, ma 164 MW villamos teljesítményű erőmű három 
szenes és három hulladékégető kazánnal rendelkezik és 
20 km-es körzetét távhővel látja el. Évente mintegy 420 000 
tonna hulladékot égetnek itt el, körülbelül annyit, amennyit a 
Fővárosi Hulladékhasznosító mű Rákospalotán. Mindezen túl 
három tartalék gázturbina is üzemkész állapotban van. Mint 
azt elmondták, az energiaigények visszaesése, illetve a piaci 
anomáliák gazdaságilag nehéz helyzetbe hozzák a hagyomá-
nyos erőműveket.

Délután Albstadtban, az Albstadt – Sigmaringen Hochschule-
ban fogadtak először ebéddel, majd a precíziós gépelem-
gyártást, 3D-s tervezőprogramokat és gépkocsi fedélzeti 
számítógép-hálózatokat mutattak be. Prof. Jovalekic és Prof. 
Schimonyi elmondta, hogy az itteni továbbtanulási lehetőség 
a magyar hallgatók számára is nyitott, akár az Erasmus prog-
ram keretében is. 

Stuttgartba visszafelé menet megtekintettük  Dunaueschin-
genben a Duna forrását, mely éppen le volt zárva, tatarozták. 
Biztonság okáért megnéztük a Duna „másik forrását” is, a Breg 
és Brigach folyócskák összefolyását, ahonnan már sokkal több 
víz indult hazánk felé.
Másnap az EnBW iffezheimi folyami vízerőművét néztük meg 
a német-francia határt alkotó Rajna folyón. A négy 28 MW-os 
blokk 10,8 m vízesés mellett, 1100 m3/s vízárammal, percen-
kénti 100 fordulattal üzemel. Nemrég készült el egy 38 MW-os 
5. turbinaegység is.

A szakmai programot az EnBW ebéd meghívása majd város-
nézés követte a közeli Baden-Baden fürdővárosban. Útban 
München felé röviden megnéztük az EnBW stuttgarti főhadi-
szállását. Ezután az E.ON Bayern felségterületére léptünk.

Egy szigorú müncheni diákszálláson töltött éjszaka után a 
zollingi széntüzelésű erőművet látogattuk meg. A 80-as évek-
ben épült erőmű az E.ON Bayen-től a GDF Suez tulajdonába 

Stuttgart – Münster - Hulladékégető

Baden-Baden                                                      Stuttgart

Egyesületi élet
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került. Jelenleg egy 449 MW-os szenes blokkja üzemel kéntele-
nítővel és DeNOx berendezéssel, a főként tengerentúli eredetű 
szenet vonattal hozzák. Itt is van két black-start indulásra ké-
pes 25 MW-os gázturbina, illetve egy 20 MW-os folyamatosan 
üzemelő biomassza-erőmű. Ez utóbbi, a drága „zöld energiát” 
állítja elő.

Az előző helyen elfogyasztott tízórait egy komoly ebéd 
követte az E.ON Wasserkraft GmbH landshuti vízerőmű rend-
szerirányító központjánál. Innen felügyelik a Duna, Isar és 
Lech folyó mintegy 100 vízenergetikai létesítményét. 

Az irányító központ új filozófiával épült: a korábbi helyi 
vezénylőket egy központi helyre költöztették, hogy az ener-
giarendszeren és az áramló folyóvizeken keresztül is szoros 
kapcsolatban álló erőművek üzemének koordinálását, nem 
kevésbé az éppen Magyarország felé áramló sosem látott ár-
víz levezetését is egy teremben közösen tudják kezelni.

A kirándulást anyagiakkal támogatták az ELMŰ, a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület, a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program (TÁMOP) és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Kara. A németországi programok előkészí-
tésében, lebonyolításában és ellátásunkban külön szerepe 

volt a VDE-nek (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik), az EnBW-nek és az E.ON Bayernnek. 
Külön ki kell emelnünk Hans-Günter Hogg, dr. Sánta Károly 
és Kupás Attila (EnBW), Hermann Wackerhage (E.ON – VDE), 
valamint dr. Ábrahám Tibor (ATO Consulting) támogató tevé-
kenységét. Dr. Kádár Péter,

 Óbudai Egyetem, intézetigazgató
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Landshut, irányítóközpont

Szomorú alkalom késztet bennünket arra, hogy szerény át-
tekintést adjunk a magyar mér nök tár sadalom tevékenysé-
gének egy, ma már történelminek tekinthető, prog resszív 
korszakáról.

2013 márciusában elhunyt Vashegyi György, aki több évti-
zeden át a Központi Fizikai Kutató Intézet Ipari Alkalmazások 
Főosztályának vezetője volt. A főosztály a magyar tudományos 
élet egyik hazai központjának számító Központi Fizikai Kutató 
Intézeten (KFKI-n) belül, a Mérés- és Számítástechnikai Kutató 
Intézet (MSZKI) részeként működött.

Az MSZKI (Sándory Mihály igazgató irányítása alatt) a ma 
már hőskornak számító idő szak ban, az 1970-es években a ha-
zai számítástechnikai fejlesztés és gyártás jelentős központjává 
fej lődött. Az Ipari Alkalmazások Főosztály munkájának elsődle-
ges szerepe volt abban, hogy az informatikai kultúra nemcsak 
idejekorán elterjedt Magyarországon, de már ekkor sor került 
a számítógépek fontos ipari területeken történő, nem zetközi 
összehasonlítást kiálló al kal ma zá sá ra is.

A mai személyi számítógépekhez hasonló, kisméretű és vi-
szonylag olcsó számítógépek elő ál lí tását a technológia fejlett-
sége akkoriban még nem tette lehetővé, de a számítástechnikai 
esz kö zök civil szférában történő felhasználásának elterjedése (a 
szűkebb körű tudományos és ka tonai alkalmazásokon túl) ekkor-
ra tehető. A „COCOM-listás” ke res ke delmi embargó ko rá ban az 
ország számára nem volt közömbös, hogy kimarad-e az új tech-
no lógia al kal ma zá sá nak előnyeiből vagy sem… 

Az MSZKI vezetése ekkor egy rendkívül jól kiválasztott csatla-
kozási pontot talált a szá mí tás tech nika nemzetközi fejlődési irá-
nyaihoz. A döntő lépés egy – először tranzisztoros tech no ló giá-
val, majd integrált áramkörökkel megvalósított – számítógép, 
a TPA, illetve a TPA-i meg konstru  álása volt. A „TPA” (Tárolt Prog-
ramú Analizátor) utasításkészletét tekintve kom pa ti bi lis volt 
az amerikai Digital Equipment Corporation (DEC) cég – „mini” 

kategóriába sorolt, ak koriban néhány éve már forgalmazott, de 
a maga kategóriájában még mindig rendkívül si ke res – „PDP-8” 
típusú számítógépével. Ez azt je lentette, hogy a PDP-8 számára 
készített szoft verek futtathatók vol tak a TPA szá mí tó gé pe ken is. 
Erről az alapról indulhatott el a saját hardver- és szoftvereszkö-
zök, majd az al kal ma zás specifikus programok hazai fejlesztése. 
Gyakorlati felhasználásuk az Ipari Alkalmazások Főosztály mun-
kájának eredményeként, Vashegyi György irányítása mellett, a 
vil lamosenergia-iparban kezdődött el.

Az első lépés egy – hardveres és szoftveres kollégákból álló, 
személyenként jól kiválasztott, együttműködni képes – ambici-
ózus „csapat” kialakítása volt, de sikerült bevonni a munkába az 
ener giaiparban jártas külső cégeket is (pl. Villamosenergia-ipari 
Kutatóintézet).

A következő lépésben a megoldásra váró és ésszerűen meg-
oldható, megfelelő ipari fel ada to kat kellett ki vá lasz tani. Hosz-
szas előkészítés után úgy adódott, hogy elsőként a Dunamenti 
Hőerőmű Vál lalat (DHV) 8 sz. blokkja (olaj-gáz tü ze lésű, 220MW 
villamos teljesítményű kazán-tur bina-generátor egység) infor-
mációs szá mí tó gépének megvalósítására kerül sor. A blokk sza-
bályozásba in tegrált alrendszer fő feladata az üzem zavar-el há-
rí tás, il let ve a gaz da ságos üzem vitel tá mo ga tása volt.

Harmadik lépésként a megfelelő számítógépes konfiguráció 
összeállítása, majd az alkal ma zás spe cifikus programrendszer 
elkészítése, végül próbaüzeme következett.

A 8-as blokk sikeres próbaüzeme után ugyanilyen rendszer 
készült a 9-es 10-es,11-es,12-es és 13-as számú blokkra is.

Hasonló rendszerek készültek a Tiszai Erőmű 1, 2, 3, és 4. sz. 
blokkja számára, amelyek a DHV rendszereihez hasonlóan, több 
évtizeden keresztül (egészen az irányítástechnikai re konstruk-
cióig, a 90-es évek elejéig) sikeresen üzemeltek.

A Paksi Atomerőműben a 3. és 4. sz. blokk létesítéskor üzem-
be helyezett (és szintén hosszú évekig üzemelő) adatgyűjtő 
számítástechnikai rendszerek szintén az MSZKI által telepített 
(az első TPA-kat követő, újabb fejlesztésű TPA 11/40) számító-
gépeken alapultak. Alkal ma zás  spe cifikus programrendszerük 
szintén hazai fejlesztés volt. A projekt az Ipari Alkal ma zások Fő-
osztály vezetésével valósult meg, de a fejlesztésben részt vett a 
KFKI Atom Energia Kutatóintézete (AEKI) és külső alvállalkozó-
ként az MMG Automatika Művek, valamint a Villamosenergia-
ipari Kutatóintézet (VEIKI) is.

MEGEMLÉKEZÉS 
Vashegyi Györgyről, 

a  magyarországi számítástechnika  
ipari alkalmazásainak egyik 

vezető személyiségéről
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Nagyrészt a főosztály munkájával valósult meg a Paksi Atom-
erőmű számára készült első, ún. Tréning Szimulációs rendszer 
is, amelynek segítségével az atomerőmű kezelőszemélyzete a 
blok kok irányításával kapcsolatos feladatokat az erőmű üzem-
szerű működésének meg za va rása – és veszélyeztetése – nélkül 
gyakorolhatta. Hasonló szimulátorrendszerek valósultak meg 
később egyes áramszolgáltatóknál – ezek közül, továbbfejlesz-
tett változatban, némelyik ma is működik. Sikeres alkalmazások 
voltak a területi áramszolgáltatók Központi Diszpécser Szol-
gálatai (KDSZ-ek) és Üzemirányító Központjai (ÜIK-k) számára 
készült vil lamos há ló zat ellenőrző-vezérlő rendszerek is.

A fentiek mellett az olajiparban és egyéb iparágakban is si-
keres alkalmazások valósultak meg. Ezek közül például a Dunai 
Kőolajipari Vállalat benzinkeverő üzemének fo lya mat sza bá-
lyozó rend szere, az Adria Kőolajvezeték GOV (Gáz és Olajszállí-
tó Vállalat) által üze mel te tett szi vattyú állomásainak adatgyűjtő 
számítógépei és a Szilikátipari Központi Kutató és Ter ve ző In-
tézet (SZIKKTI) által tervezett mobil adalékanyag-keverőkocsi 
fo lya mat szabályozó egy sége külön említést érdemelnek. Külső 
partnerekkel együttműködve jelentős külföldi pro jekteket is 
megvalósított a fő osztály. A legjelentősebb a Szovjetunióban 
a 70-es évek vé gén épített Kámai Autó gyár (KAMAZ) motor-

tesztelő és próba-
pad-irányító szá mí-
tógépeinek kiépítése 
volt. Az autó gyár nak 
szállított, összesen 
15 konfiguráció 
180 dízelmotor szá-
mítógépes vizs  gá la-
tát volt képes egyi-
dejűleg vezérelni. 
(A fővállalkozó a 
Vil lamos Au to ma-
tika Intézet – VILATI 
– volt, és a meg va ló-

sításban részt vett a Műszeripari Ku tató Intézet – MIKI –, vala-
mint az Autóipari Kutató Intézet – AUTÓKUT – is.) 

Vashegyi Györgyöt 1987-ben, a Paksi Atomerőmű 4. blokk-
jának átadása után, munkájának elismeréseként Állami Díjjal 
tüntették ki.

Az így megvalósult, a maga idejében igen magas színvonalat 
képviselő rendszerek je len tő sé gét vizsgálva a hosszú távú hatások 
szerepét is fontos megemlíteni. Az informatika és az ipar más terü-

Az Alpokon át  
Barangolás Ausztriában

A hagyományokhoz híven, a MEE Székesfehérvári Szerve-
zetének tagjai az idén is külföldi szakmai tanulmányúton 
vettek rész Ausztriában.

A harminckilenc főből álló társaság  öt napra tervezett útjuk 
első napján a  Magas-Tauern Nemzeti Park területén lévő gi-
gantikus méretű, boltíves Kölnbrein-duzzasztógáthoz látoga-
tott el. Ez Ausztria legmagasabb ilyen jellegű gátja: magassága 
200 m (!), hossza 626 m, szélessége 41 m. A gát felső szintje 
(sétány a tetején) 1933 m tszf. magasságban helyezkedik el. A 
víztározó maximális kapacitása 200 millió m³ (!). 

A VERBUND AG. (az ország legnagyobb villamos energiát 
termelő, továbbító és elosztó cége) tulajdonában lévő Malta-
Reisseck Erőmű Csoporthoz tartozó Kölnbrein-víztározó 
elsődleges tározóként szolgál egy három szakaszból álló 
szivattyús-tározó hálózatban, mely kilenc gátból, csőveze-
tékek és zsilipek egész sorából, valamint négy vízerőműből 
– Galgenbichl (120 MW), Rottau (730 MW), Kolbnitz (135,7 
MW) és Möllbrücke (41 MW) – áll. A négy erőmű teljes ka-
pacitása 1026,7 MW, éves termelése 1216 GWh. A gátról 
visszafelé jövet megtekintettük a középkorias jellegű Gmünd 
városka nevezetességeit és érdekes kültéri szobrait.

Szöveg és képek:  Takács Antal,  MEE tag

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

MÉDIA/ "Elektrotechnika/korábbi számai"  menüpont alatt olvasható

Hírek Székesfehérvárról

ÉMÁSZ-KDSZ gépterem

letein tevékenykedő mai menedzsereink ennek nincsenek tu da-
tá ban, de tagadhatatlan, hogy a KFKI-MSZKI által végzett úttörő 
munkának fontos sze repe volt abban, hogy a 90-es évek meg-
változott politikai-gazdasági körülményei között az ország képes 
volt gyorsan befogadni a rohamosan fejlődő, új technológiákat. 

Az 1970-es évek elején kezdődő, közel 30 éves időszakban 
az MSZKI-n belül színre lépett egy, a számítástechnikában és az 
ipari irányítástechnikában nemzetközi szintű jártassággal ren-
delkező mérnökgeneráció, és ennek kihatása volt az ipari ter-
vező vállalatokra (Erőterv, VEIKI, EGI), valamint a megvalósított 
rendszereket üzemeltető cégekre is. Az így kialakult műszaki 
kultúra egyre nagyobb gazdasági hasznot hozott az országnak 
– a hazai felhasználás és az export területén egyaránt. Import-
helyettesítő funkciója volt, és ez a hatás a mai napig érezhető.

Ennek a korszaknak volt az egyik legfontosabb, mindenki ál-
tal elismert és elfogadott vezetője Vashegyi György, aki mérnöki 
tudásával, szervezőkészségével, emberi kapcsolattartó ké pes-
sé gével, me nedzseri tevékenységével szerezte meg környezete 
megbecsülését és tiszteletét. Meg ha tározó vezetője volt annak 
a hazai irányzatnak, amely okosan találta meg a csatlakozást a 
világ fejlesztési irány vo na lai hoz úgy, hogy elkerülje a „csak im-
portáló, minimális tudással üze mel tető, kiszolgáltatott, kvázi-
rab szol ga” pozíciót. Nem rajta múlt, hogy a rendszerváltás után 
ennek a szakmai tudásnak és tapasztalatnak egy je lentős része 
– talán nem véglegesen – kihasználatlan maradt...

Az alkotó emberi szellem általános érvényű természetére 
világít rá Vashegyi György éle té nek egy későbbi, halálával le-
zárult szakasza is. Ifjabb Vashegyi György, a kiemelkedően te-
hetséges kar mes ter im már több mint 20 évvel ezelőtt édesapja 
támogatásával alapította meg azt a két együt test (Purcell Kórus 
és Orfeo Kamarazenekar), amely azóta a historikus zene leg je-
len tősebb, nem zet közi hírű hazai együttese lett. A mérnök apa 
ezeknek az együtteseknek volt fáradhatatlan me ne dzsere egé-
szen haláláig. A főosztály egykori munkatársai, akik között – ta-
lán nem is vé let lenül – sok zenekedvelő, sőt amatőr zenész is 
akad – ma rendszeres látogatói a két együttes kon certjeinek. 

Vashegyi György élete azt bizonyítja, hogy az áldozatos, igé-
nyes munka nem csak a gazdasági és po litikai korlátokat tudja 
legyőzni, de segítségével átléphetők a műszaki és humán kul-
tú ra közötti határok is. Ezért van mindig nagy szükség a Vashe-
gyi Györgyhöz hasonló, széles látókörű ve zetőkre.

A mai időkben ez különösen aktuális.                            
Orlay Imre,

MSZKI Ipari Alkalmazások Főosztály egykori munkatársai
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A MEE Debreceni Szervezete szakmai és kulturális látoga-
tást szervezett Kárpátaljára és Észak-Erdélybe. Az ötna-
pos kirándulás nemcsak látnivalókban, hanem szakmai 
programokban is igen gazdag volt.

Végiglátogatva Kárpátalja legszebb, legismertebb 
természeti és történelmi helyeit (Beregszász, Munkács, 
Ungvár, Técső, Aknaszlatina, Rahó: Fekete- és Fehér-Ti-
sza összefolyása), majd átkelve az ukrán-román határon, 
megismerkedtünk Nagybánya, Máramarossziget, Koltó 
és Szaplonca látnivalóival. A kulturális, történeti látni-
valók mellett két igen érdekes szakmai program részesei 
voltak a kollégák.

Az első szakmai program Kárpátalján a Talabor-Nagy-ági 
vízerőmű megtekintése volt. A Talabor és Nagy-ág folyók 
Égermező környékén egymástól kb. 3 km távolságban, de 
200 méter szintkülönbséggel közel párhuzamosan haladnak. 
Az erőmű létesítésével e szintkülönbségből adódó energeti-
kai lehetőséget használták ki. A Talabor folyón létesített víz-
tározóból a felduzzasztott vizet a két folyó közti hegyet átfúr-
va 3 km hosszú csővezetéken vezetik át a mélyebben fekvő 
Nagy-ágra telepített erőműbe. Az erőműben 3 db 9 MW-os 
turbinagenerátor-egység üzemel, az erőmű 27 MW-os össz-
teljesítménye 110 kV-os feszültségszinten csatlakozik az uk-
rajnai országos villamos hálózatra. Az erőmű működését és 
berendezéseit a telephely igazgatója, valamint a helyi áram-
szolgáltató képviselője mutatta be csoportunknak.

Második szakmai programként meglátogattuk az Electro 
Sistem Grup központját Nagybányán. A B&K Electro Sistem 
Kft. az azonos nevű cégcsoport fő tagjaként, 1996. évi meg-
alakulása óta modern technológiával, erdélyi magyar 

szakemberek irányításával és munkájával közép- és kisfe-
szültségű villamos berendezéseket gyárt. A cégcsoport jelen-
leg több mint 280 főt foglalkoztat.

A cég tevékenysége a tanácsadástól és terméktervezéstől 
kezdődően a termék gyártását, bevizsgálását, valamint a hely-
színre szállítását is magába foglalja. Főbb gyártmányaik az 
előre gyártott  kompakt transzformátorállomások, alállomási 
cellák, oszloptranszformátor-állomásoknál és légvezeté-
keknél használt készülékek és szerelvények, kis- és középfe-
szültségű elosztó berendezések. A közelmúltban a megúju-
ló energetikában slágernek számító naperőművek inverter/
transzformátor állomásainak tervezésében, gyártásában is 
komoly tapasztalatokat szereztek. A katalógusaikban szerep-
lő tipizált termékeik mellett erősségük az egyedi kompakt 
transzformátorállomások és elosztók gyártása a megadott 
felhasználói műszaki specifikáció alapján. Ebben az esetben 
a nagybányai gyárban előre szerelt berendezéseket szállíta-
nak a helyszínre, ahol a termékek telepítése csekély helyszíni 
szereléssel, minimális földmunkával, daruzással és a kábelek 
bekötésével elvégezhetők.

A vállalkozás 2003 óta van jelen a magyar piacon, 2009 
óta kereskedelmi irodát is működtet és szoros szakmai kap-
csolatot tart a magyarországi áramszolgáltatókkal. Jelenleg 
hazánkban kb. 400 db transzformátorállomás üzemel a cég 
termékeiből.

A cég működését, főbb eredményeit és terveit Blasko István 
igazgató úr ismertette csoportunkkal, majd vezetésével meg-
tekintettük a vállalat nagybányai szerelő- és gyártóműhelyeit.

Az érdekes és tartalmas szakmai programokkal igen sikeres 
tanulmányutat teljesített a MEE Debreceni Szervezete.

Rubint Dezső

Szakmai tanulmányút 
Kárpátalján 

és Észak-Erdélyben

Látogatás a B&K Electro Sistem Kft. nagybányai üzemében

A Talabor-Nagy-ági vízerőmű
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Látogatás a Kaposvári 
Villamossági Gyárban

A  Kaposvári Villamossági Gyár Kft.-t látogatta meg a MEE 
Technikatörténeti Bizottsága, a Nyugdíjasok Kovács Károly 
Pál Szervezete, a Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szak-
osztálya és az Esztergomi Szervezet tagjaiból összegyűlt né-
pes küldöttség június 5-én.

Csoportunkat Var-
ga József úr, ügyveze-
tő gazdasági igazgató 
fogadta és ismertette 
a legfontosabb tudni-
valókat.

A gyár történeti 
gyökerei az 1905. évi 
vasöntödei múltra 
nyúlnak vissza. Az ál-
lamosításkor  Somogy 
megyei Vasöntöde 
és Gépüzem nevet 
kapott állami vállalat 
1967 elején a VBKM  
11. számú gyára lett, 
és azóta foglalkozik 

villamos berendezések gyártásával. 1986-ban kivált a tröszt-
ből, az 1993-ban lezajlott privatizáció során a vagyon 78%-a 
magyar befektetők, 19%-a az MRP és 3%-a külföldiek  magán-
tulajdonába került. A kft.-ként üzemelő gyár jelenleg teljesen 
magyar magántulajdonban van, létszáma átlagosan 400 fő 
(72/21/7% a fizikai/szellemi/egyéb arány), éves árbevétele 
meghaladja a 4 milliárd Ft-ot. A termékek több mint 40%-át 
exportálják, ezek közül kiemelkednek a Weidmüller cég ré-
szére szállított sorkapocs-családok.

A gyártmánycsaládokat Farkas Richárd úr, műszaki-marke-
ting vezető előadásából ismerhettük meg. Termékeik zöm-
mel saját fejlesztésűek és előállításúak. A kézi és távműköd-
tetésű, 24-40,5 kV névleges feszültségű és 400-630 A áram-
tartományt átfogó oszlopkapcsolók; egyedi megrendelésre, 
illetve kis sorozatban gyártott kis- és középfeszültségű elosz-
tó-berendezések; változatos megjelenésű (pl. betonházas) 
transzformátorállomások; a nagyfeszültségű biztosító aljza-
tok megtalálhatók mindegyik áramszolgáltató területén, de a 
kötöttpályás tömegközlekedés villamos hálózataira is gyárta-
nak szakaszolókat, elosztó berendezéseket, távműködtetésű 
motoros hajtásokat.

A teljes áramtartományt felölelő, hagyományos Diazed 
rendszerű kisfeszültségű olvadóbiztosítók, valamint az SK sor-
kapcsok széles körű választéka jól ismertek a hazai szakembe-

Lieli György és Varga József

Megrendüléssel értesültünk a 
szomorú hírről, hogy június 29-én 
hosszú szenvedés után elhunyt 
Dipl .Ing. Günthner Volz, a VDE - 
Württemberg elnökhelyettese és 
tartományi szóvivője. Szomorú 
ez a hír, mivel neki köszönhető-
en a VDE német társszervezettel 
aktív szakmai együttműködést 
tudtunk  kialakítani, amely a sors 
kegyetlensége folytán nélküle 
folytatódik majd.  E kapcsolat-

nak köszönhetően megtudhattuk, hogy  az  aktuális szakmai 
tendenciákról  - mint a LED, a megújuló energia, az e- mobilitás 
- hogyan gondolkodnak a németországi társszervezet szakem-
berei. Ezekről örömmel adtunk  hírt az Elektrotechnika folyóirat 
hasábjain is. Olvasóink is találkozhattak  a kiváló szakember 
nevével és cikkeivel 2011-ben, a LED és az e-mobilitás témák-
ban. Dr. Kádár Péter vezetésével az Óbudai Egyetem hallgatói  
Günthner Volz úr személyében a németországi tanulmányutak 
egyik legfontosabb támogatójától búcsúznak. 

Az Esslingeni Egyetemen folytatott tanulmányok elvégzé-
sét követően több éven át elektrotechnikai cégeknél dolgo-
zott, majd 1974-ben egy Elektrotechnikai és Világítástechni-
kai Mérnökirodát alapított. Ebben az időben lett  a VDE tagja.

Mint a VDE- Württemberg elnökhelyettese  és  szóvivője,  a 
világítástechnikai és elektrotechnikai előadások,  konferenci-
ák referense is. Elkötelezett volt abban, hogy tartományi és 
országos szinten közelebb vigyen a politikai döntéshozókhoz 
olyan témákat, mint a mérnöktovábbképzés fontossága, va-
lamint  a fenntartható energiatermelés  és ezzel összefüggő, 
hálózati  és felhasználói kérdéseket.

Az Biberachi Egyetem docenseként világítástechnikát ok-
tatott. Szövetségi szinten vezetett  különböző elektrotech-
nikai és világítástechnikai szakértői köröket. Szoros partneri 
kapcsolatot ápolt más mérnöki  és szakmai szövetségekkel. 
Így néhány évvel ezelőtt kapcsolatot épített ki magyar válla-
latokkal és főiskolákkal. 

Günther Volz sok mindent előmozdított és tevékenysé-
gével mély nyomokat hagyott a VDE-nél. Munkájáért a VDE 
köszönettel tartozik, eredményeit elkötelezetten továbbviszi. 
Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Tóth Éva

rek körében és ma is nagy piaci keresettségnek örvendenek. 
A részletekről a www.kvgy.hu honlapról lehet tájékozódni.

Delegációnk ezúttal mond őszinte köszönetet a fogadtatá-
sért, a színvonalas előadásokért, a gyárlátogatás vezetéséért 
és Kaposvár városa főbb nevezetességeinek megismerteté-
séért.

Szakmai kirándulásunk eredményei között nem hagy-
hatjuk említés nélkül azt a körülményt, hogy egyesületünk 
többféle szervezetének közös rendezvénye az egymás 
közötti kapcsolatok erősítésére és gondolatcserékre is jó 
alkalmat adott.

Lieli György  
MEE Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztály

Búcsú Günther Volztól

Nekrológ



Csak most vált bizonyossá a korábban már sejtett szomorú hír, 
hogy Csukonyi Zoltán okl. villamosmérnök az Amerikai Egyesült 
Államokban, a múlt évben meghalt. Ő kapta 1950-ben az 1 szá-
mú magyar villamosmérnöki oklevelet. A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 2000-ben arany oklevél adomá-
nyozásával ismerte el 50 éves villamos mérnöki tevékenységét. 
Néhány évvel később ünnepélyesen átadta az Egyetem rektorá-
nak bekeretezett eredeti oklevelét, amelyet azóta az egyetemi 
levéltár őriz. Többször járt Budapesten, és 2010-ben is készült 
gyémánt oklevelének átvételére, de orvosai nem tanácsolták 
neki a hosszú utazást. Utána még levelező kapcsolatban álltunk 
vele, de a múlt év folyamán ez is megszakadt.

Oklevelének megszerzése után a Budapesti Elektromos 
Műveknél kezdte pályáját, majd a Fővárosi Teherelosztóban 
dolgozott 1956 végéig, amikor el kellett hagynia az orszá-
got. Amerikában először villamos hálózatok üzemeltetésével 
és fejlesztésével foglalkozott, majd 1970-től atomerőművek 
tervezését és létesítésük vezetését végezte az Egyesült Ál-
lamokban, Olaszországban és Koreában. 1994-ben vonult 
nyugdíjba, és leányához New Yorkba költözött. Közben még 
cikket írt az Egyesült Államok villamos energia rendszerében 
bekövetkezett zavarokról és megoldásukról az Elektrotechni-
ka 2002. évfolyamában.

Emlékét őrzik egykori évfolyamtársai, és a Budapesti 
Műszaki Egyetemen oklevelet szerzett villamos mérnökök. 

Dr. Horváth Tibor, prof. emeritus

Nekrológ
Csukonyi Zoltán 
(1927 − 2012)

Nagy késéssel és megdöbbe-
néssel tudtuk meg a szomorú 
hírt, hogy kollégánk és bará-
tunk

Novotny Feri 2012. decem-
ber 30-án, életének 78. évében 
hosszú betegség után elhunyt.

Villamosmérnöki okle-
velének megszerzése után 
1958-ban a Siemens utódcég 
Villamosgép  és Kábelgyárban 

kezdte el pályáját. Kezdetben a villamos kapcsolókészülékek 
mérésével foglalkozott, részt vett az expanziós megszakítók 
fejlesztési munkáiban és zárlati próbáiban. Nagyobb volume-
nű, önálló feladatként megtervezte a cég készülék vizsgáló 
próbatermét, irányította annak kivitelezését, valamint a szük-
séges mérő-vizsgáló eszközök gyártását.

Az 1963-ban létrejött Egyesült Villamosgépgyárban (EVIG) 
a Kísérleti Üzem mérési-kutatási osztály vezetője lett. Foko-
zatosan képezte magát a készülékvizsgálatok szakterületén, 
német és orosz nyelvtudása alapján önállóan részt vett az ex-
portra szállított gyártmányok külföldi

üzembe helyezési és szerviz feladataiban, a KGST konferen-
ciákon és szabványtárgyalásokon. Számos hazai országos és 
szakterületi szabvány kidolgozásában működött közre, és a 
MEEI munkatársaival szoros együttműködésben irányította 
az EVIG készülékek jóváhagyatási munkáit. Felkészültsége és 
gyakorlata alapján óraadóként oktatott a BME Nagyfeszültsé-
gű Technika és Készülékek Tanszékén, majd később a Bánki 
Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, de követendő példát 
mutatott a gyárba kerülő fiatal szakemberek beilleszkedési 
folyamatában is. ENSZ-UNIDO ösztöndíjasként 1975-ben a 
világhírű Hazemeyer cég laboratóriumában nagyfeszültségű 
kapcsolók kísérleti vizsgálataiban vett részt.

    Az 1980-as években a kísérleti-kutatási főosztály vezető-
jeként fontos szerepe volt az EVIG

profilváltásához tartozó erősáramú elektronikai készülékek 
és berendezések próbatermi vizsgálatainak kidolgozásában, 
az új technológiai folyamatok bevezetéséhez szükséges kí-
sérletekben és mérésekben. Tevékenysége idején sok olyan 
eredmény született, amelyek az EVIG gyártási profiljának 
megújításában jelentős szerepet kaptak.

   A politikai és gazdasági változások folyamatában 1990-
től a fejlesztéssel és gyártással is foglalkozó EVIGTERV Kft. ke-
reskedelmi vezetője lett, ahonnan eredményes munka után 
1995-ben vonult nyugállományba.

   Több mint 40 évig volt a MEE tagja. A legnehezebb idő-
szakban, 1990 és 2003 között volt az EVIG Üzemi Szervezet 
titkára, ezalatt részt vett a Villamos Gép és Készülék szakosz-
tály tevékenységében is. Munkája elismeréseként 2003-ban 
Kandó-díjat kapott. Végezetül 2008-ban szakmai pályafutásá-
nak eredményeit a BME aranydiplomával ismerte el.

Mindannyian – akik ismertük az egész életútja során barát-
ságos, jó kapcsolatteremtő és segítőkész személyiségét – 
búcsúzunk Tőle és emlékét megőrizzük.                                                             

 Pálfi Zoltán

Novotny Ferenc 
(1935-2012)
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Nagyobb hatékonyság, korlátlan 
megoldások. Üdvözöljük a Smarter Gridben.
Bemutatjuk a Schneider Electric-et, mint a villamosenergia-
termelő és –fogyasztó oldalán is egyedülálló pozíciójú, 
a Smart Gridben vezető megoldást szállító céget.
A villamosenergia-termelés és -fogyasztás egyensúlya

Üzemeltesse hálózatát könnyen és intelligensen
TM

EasergyTM T200
Távfelügyeleti készülék

TelventTM Elosztó
Menedzsment rendszer (DMS)

MiCOMTM 
digitális védelmi 
relé

Primer kapcsolóberendezés

Átfogó, integrált áramszolgáltatói megoldások

Regisztráljon a www.SEreply.com oldalon és töltse le 
“Hatékony elosztóhálózatok” brosúránkat. 
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