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energetika
Tisztelt Olvasók! 

Kedves MEE-Tagtársak!

Talán Önök is megfigyelték, hogy a kerek évfordulók között is 
különleges helyet foglal el az 50. évforduló. Így van ez a magán-
emberek és egy intézmény életében egyaránt. Ezt a tekintélyes 
kort érte el Dél-Dunántúl legnagyobb műszaki felsőoktatási 
intézménye, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és 
Informatikai Kara.  

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Műszaki Informatika 
és Villamos Intézet igazgatójaként ezen évforduló és az ehhez 
kapcsolódó Pollack Expo 2012 rendezvényünk kapcsán egy olyan 
országosan elismert szakmai lapban oszthatom meg örömeinket 
és gondjainkat a Tisztelt Olvasókkal, ahol évtizedekkel korábban 
az elektrotechnika nagyjai, ma pedig egykori professzoraim és a 
hazai villamos szakma kiválóságai is publikálnak.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Pollack kapcsolata 
hosszú évek óta jól mutatja, mennyire fontos a szakmai egyesüle-
tek és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés, a fiatal 
tehetségek bevonása a MEE munkájába. Nem új keletű dolog ez, 
hiszen mindenki törekszik rá, hogy valahová tartozzon, Minarik 
Ede szavaival élve a „Régi idők focija” című filmből „kell egy csa-
pat!”. Nekünk, akik ezt a lapot olvassuk, az egyik csapat a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület.

 „Kell egy csapat!” – gondoltuk 30 évvel ezelőtt Pécsett is, ami-
kor a kar aulájába invitáltunk helyi és országos ipari cégeket, hogy 
megismertessük hallgatóinkkal a legújabb trendeket, újdonsá-
gokat és hogy hallgatóink elméleti tudását gyakorlati ismere-
tekkel bővítsük. Ekkor még külön szerveztük Villamos, Gépész 
és Építőipari Szaknapok néven ezeket a rendezvényeket, ahol a 
délelőtti szakmai ismeretszerzést a délutáni órákban tanár-diák 
vetélkedők, az esti fogadáson pedig jóízű baráti beszélgetések 
színesítették. Ahogy változtak a felsőoktatással szembeni elvá-
rások - miszerint a műszaki egyetemek ma már nem kizárólag az 
elméleti tudományok fellegvárai, sokkal inkább tudásközpontok 
és kísérleti műhelyek – úgy változott meg ennek a rendezvénynek 
az arculata is. Hatodik éve Pollack Expo néven rendezzük meg a 
szakmacsoportok összevonásával műszaki börzénket a Pécsi Expo 
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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

Centerben, ahol 4000 m2-en közel 200 kiállító van jelen, és mint-
egy 80 szakmai előadás hangzik el. Programkínálatunkat évről 
évre nemzetközi tudományos és országos konferenciák, mérnök-
fórumok, üzletember-találkozók és állásbörzék gazdagítják. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy mára a Pollack Expo méretét és színvonalát 
tekintve feliratkozott az olyan rangos szakkiállítások sorába, mint 
a MAGYAR REGULA vagy a CONSTRUMA.

A büszkélkedés sorát hadd folytassam intézetünk néhány 
kiemelkedő eredményével. Egy oktató számára a legnagyobb 
öröm, ha a hallgatói sikeresek választott szakmájukban. Ezt az 
örömöt tapasztalhattuk két ízben is, 2010-ben Szingapúrban és 
2011-ben Isztambulban, ahol a „RoboCup” elnevezésű Nemzetkö-
zi Robotprogramozási Versenyen villamos és informatikus hallga-
tói csapatunk negyedik, illetve harmadik helyezést ért el.  A hall-
gatóktól nagyfokú kreativitást és kiváló programozási ismereteket 
kívánó versenyeken 2010-ben egyedüli magyar résztvevőként, 
2011-ben pedig a BME hallgatói csapatával együtt képviselték 
hallgatóink Magyarországot. Sikereik megerősítettek bennünket, 
hogy jó utat választottunk, amikor a megfelelő elméleti alapokon 
nyugvó magas színvonalú, gyakorlatorientált képzés mellett dön-
töttünk.  Ennek érdekében az elmúlt években a villamosmérnök 
szakon több mint 300 millió forint értékben újítottunk fel, ill. hoz-
tunk létre új laboratóriumokat.

A Villamos Intézet és a MEE közös sikere az öt évvel ezelőtt lét-
rehozott Pécsi Ifjúsági Tagozat. Lelkes hallgató tagtársaink azóta 
is nagy aktivitással dolgoznak, munkájukról, rendezvényeikről 
lapunk hasábjait olvasva a Tisztelt Olvasók is időről időre tájéko-
zódhatnak.

A kerek évfordulóhoz kapcsolódó számvetés azonban nem 
lenne reális, ha nem említenénk meg azokat a nehézségeket is, 
amelyekkel naponta találkozunk, s amelyek mellett kihívást 
jelent oktatási, kutatási és fejlesztési feladatainkat az eddigi 
szinten ellátni. Ilyen kedvezőtlen változás a szakképzési törvény 
megváltozása, amely az előző évekkel szemben ma már nem te-
szi lehetővé a felsőoktatási intézmények számára a szakképzési 
hozzájárulás közvetlen igénybevételét. Egy másik fájó intézkedés 
kapcsán, a Kutatási és Innovációs Alapról szóló törvény változása 
következtében elveszítettük kutatási munkáink pénzügyi bázisát, 
és tovább nehezítik életünket a Széll Kálmán-terv felsőoktatást 
érintő elvonásai is. Beszélhetnék még az államilag finanszírozott 
beiskolázási létszámok változásáról és egyéb, a felsőoktatást érin-
tő negatív tendenciákról, de úgy vélem egy 50 éves évforduló és a 
nagy sikerű Pollack Expo 2012 után legyünk bizakodóak, ha tesz-
szük a dolgunkat, a várt sikerek és eredmények is jönni fognak.

Ajánlom figyelmükbe a lap cikkeit, kiemelve főszerkesztő asz-
szony Pollack Expóról szóló beszámolóját, és kérem, jegyezzék fel 
a 2013. 02. 28. – 03. 01. dátumot, a Pollack Expo 2013 időpontját.

Kvasznicza Zoltán
intézet igazgató
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Költségoptimalizáló 
generátorterhelés-kiosztás 

jövőbeli üzemállapotok 
vizsgálatára

BEvEzETés

A villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányítók fontos fel-
adata a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos 
működésének, egyensúlyának biztosítása mind rövid, mind 
közép- és hosszú távon. A jövőben – a piacintegrációs folya-
matok és a megújuló energiaforrások egyre nagyobb részará-
nya következtében – a korábbinál jóval változékonyabban 
alakuló, forrás oldalról csak többletköltségekkel befolyásol-
ható üzemállapotokkal kell számolni, ezért nagy jelentősége 
van az újszerű, piacszimuláción alapuló elemzési módszerek 
alkalmazásának.

A MAVIR Rendszerszintű Tervezési és Elemzési Osztályán 
(RTO) megvalósuló fejlesztés keretében a hazai erőműrendszer 
modellezése, illetve a cikkben ismertetett generátorterhe-
lés-kiosztó algoritmus alkalmazása elsősorban a hálózatfej-
lesztéshez kapcsolódó távlati elemzéseket segíti. A terhe-
léskiosztó program eredményei bementként szolgálnak egy 
nagyszámú jövőbeli üzemállapotot vizsgáló sorozatfuttató 
program load-flow számításaihoz. 

Jóllehet a jelenlegi forrásösszetétel mellett az erőművek 
termelési adatai alapján jól ismert a jellemző heti és napi 
üzemvitelük, a távlati elemzéseknél már jelentősen megvál-
tozó forrásösszetétellel kell számolni a végleges leállítások 
és a várható üzembe helyezések miatt. A figyelembe vehető 

A cikk a MAVIR ZRt. Rendszerszintű Tervezési és Elem-
zési Osztályán a közelmúltban elkezdett fejlesztés első 
eredményeit tekinti át. Ennek egyik fontos eleme az az 
alkalmazás, amelynek feladata a hazai erőműblokkok 
várható terhelésének előrebecslése különböző jövőbeli 
időpontokra. Az egyszerűsített terheléskiosztási algorit-
mus a rendszerszintű költségek optimalizálásán alapul, és 
nagyszámú eset gyors vizsgálatát lehetővé téve segíti az 
átviteli hálózat távlati fejlesztéséhez kapcsolódó elemzé-
seket. Egy összetett sorozatfuttató alkalmazás részeként 
az algoritmus bemenő adatokat szolgáltat a load-flow 
számításokhoz és az azokhoz kapcsolódó további elem-
zésekhez. 

The paper gives an overview on the first results of a 
development started recently at the Department of System 
Planning and Analysis of MAVIR. An important part of it is 
the application estimating the expected load of Hungarian 
power plant units for different time points in the future. 
The simplified unit commitment algorithm is based on 
the optimisation of the total system cost; it also facilitates 
the analysis related to the long-term development of 
the transmission network enabling the fast evaluation 
of numerous cases. As a submodule of a complex batch 
application, it provides input data for the load-flow 
calculations and further evaluation.

erőművek körének, alapadatainak megadása csak igen nagy 
bizonytalansággal lehetséges (különösen hosszabb idősza-
kot vizsgálva), hiszen a tulajdonosok döntései, illetve a piaci 
körülmények határozzák meg a leállítások tényleges időpont-
ját, valamint a bejelentett erőmű-beruházási tervek, korsze-
rűsítések megvalósulását.

TERhElésKIoszTásI AlGoRITmus

A terheléskiosztási problémák vizsgálata igen nagy – csak-
nem egy évszázados – múltra tekinthet vissza az energe-
tikában. A szakirodalomban optimális teherelosztás vagy 
termeléskiosztás néven is megjelenő fogalom az egy rend-
szeren belül együttműködő erőművek optimális terhelési 
pontjának meghatározását jelenti. A kérdést már az 1920-as 
évektől vizsgálták, és ennek nyomán az 1930-as évek elején 
megszületett a növekményköltség-alapú gazdaságos teher-
elosztás elmélete. [1] Napjainkban a liberalizált piacokon már 
csak áttételesen érvényesül a rendszerszinten optimalizált 
terheléskiosztás gyakorlata, hiszen az egyes erőművek napi 
tervezett menetrendje számos piaci szereplő tranzakcióinak 
eredőjeként adódik ki.

Egyre szélesebb körben alkalmazzák ugyanakkor a 
piacszimulációs vizsgálatokat, amelyek révén adott felté-
telek mellett jó becslésként meghatározhatók a várható 
erőműterhelések, export-import viszonyok hosszabb távon. 
Fontos támpontot jelent az ENTSO-E (a villamosenergia-ipari 
rendszerirányítók európai szervezete) által kezdeményezett, 
a hazai villamosenergia-rendszerre is kiterjedő összeurópai 
piacszimulációs modell. Ennek előkészítése, az adatbázis 
létrehozása 2010 őszén kezdődött meg, és a számítási ered-
ményeket figyelembe veszik majd a 2012-es tízéves hálózat-
fejlesztési tervben. Ez az összeurópai modell az adatigény 
és számítási idő csökkentése miatt szükségszerű közelíté-
sekkel és jelentős elhanyagolásokkal él: az erőműblokkok 
paramétereit például csak erőműtípusonként tartalmazza; a 
terhelési tartományok, termelési költségek, terhelésváltozá-
si gradiensek esetében alapértelmezett átlagértékekkel szá-
mol. A terheléskiosztási eredmények ennek megfelelően or-
szágonként és erőműcsoportonként állnak rendelkezésre.

Az általunk alkalmazott egyszerű, gyorsan végrehajtható 
és viszonylag kevés alapadatot igénylő terheléskiosztó algo-
ritmus egyenként számítja ki a hazai nagyerőművi blokkok 
(50 MW feletti beépített teljesítőképességű erőművek egysé-
gei) és néhány nagyobb kiserőmű várható terhelését a kérdé-
ses időpontokra. A kiserőművek túlnyomó többségét az opti-
malizálásba nem vonja be, azok bemenő adatként megadott 
terhelési állapotát nem változtatja meg. Az egyes blokkok 

Gerse ágnes, Bock Dávid

1. ábra  A kiosztandó összes terhelés meghatározása



terhelése mellett az algoritmus kijelöli az előírt nagyságú fel 
és le irányú primer, illetve szekunder tartalékokat biztosító 
erőműblokkokat is.

A terheléskiosztás rendszerszintű költségoptimalizálással 
közelíti a piaci szereplők egyéni döntéseinek várható ered-
ményét, lineáris optimalizációs problémaként kezelve a fel-
adatot. A terheléskiosztó algoritmus elsődleges célja, hogy 
egy sorozatfuttató program részeként egy vizsgálati év min-
den órájára előállítsa az egyes gépegységek várható üzemál-
lapotait. A nagyszámú futtatás miatt tehát az egyszerű, gyors 
megoldhatóság követelmény. Elsőként a megadott alapada-
tok alapján a kérdéses órában kiosztandó összes terhelést 
számítja ki az eljárás, majd a célfüggvény és a megadott felté-
telek alapján elvégzi az optimalizálást.

Az 1. ábra szemlélteti a számítás első lépését, az adott t. 
órában kiosztandó összes terhelés meghatározását. A becsült 
rendszerterhelés (L), a várható export-import szaldó (Pexp-

imp), és a rögzített, illetve időjárásfüggő hazai erőművi terme-
lés és egyéb KDSZ alkooperációs termelés, együttesen Pegyéb) 
alapján számítható a kiosztandó teljes terhelés (Pnagyerőművek) 
az alábbi összefüggés szerint: 

A rendszerterhelés, az import-export szaldó értéke és az 
egyéb termelő berendezések (kiserőművek) összteljesítmé-
nye a számítás bemenő adatai. Meghatározásukhoz korábbi 
évek tényadatait vagy jövőre vonatkozó prognózisokat lehet 
alapul venni, de akár más piacmodellek számítási eredmé-
nyei is felhasználhatók. 

A kiosztandó terhelés meghatározása után felírhatók a fel-
tételes optimumszámítási feladatot megadó összefüggések, 
amelyek a célfüggvény mellett rendszerszintű és blokkszintű 
peremfeltételeket tartalmaznak:

a) Célfüggvény
Az optimalizálási feladat a hazai nagyerőművekre felírt rend-
szerszintű összköltség (TSC – Total System Cost) célfüggvény-
minimalizálása. A rendszerszintű összköltség a termelt vil-
lamos energia értékesítési árának, valamint a primer, illetve 
szekunder tartalékok beszerzési árának összegeként adódik 
ki. Az összefüggésben az egyes blokkok villamosenergia-ér-
tékesítési átlagárát (Cgen, i,), valamint a fel és le irányú primer 
(Cprimer, fel, i, illetve Cprimer, le, i) és szekunder (Cszekunder, fel, i, illet-
ve Cszekunder, le, i) tartalékok rendelkezésre állási díját, illetve az 
igénybevett (Pgen, i) vagy primer (Pprimer, fel, i, illetve Pprimer, le, i) 
és szekunder (Pszekunder, fel, i, illetve Pszekunder, le, i) tartalékként 
lekötendő  teljesítményeket vesszük figyelembe:

b) Rendszerszintű feltételek
A rendszerszintű feltételek egyrészt a nagyerőművi blok-
kok között kiosztandó összes terhelés nagyságára, másrészt 
pedig a forgó gépek által szolgáltatott primer és szekunder 
tartalék hazai villamosenergia-rendszerre előírt fel (Pprimer, fel, 

rendszer, és Pszekunder, fel, rendszer) és le irányú (Pprimer, le, rendszer, és 
Pszekunder, le, rendszer) nagyságára vonatkoznak. 

c) Blokkszintű feltételek
A blokkszintű feltételek a blokkok megengedett terhelési 
tartományát (Pmin, i – minimális terhelés, Pmax, i – maximális 
terhelés), valamint a szolgáltatható primer tartalék nagyságát 
(Pprimer, fel, max, illetve Pprimer, le, max) és szekunder tartalék szol-
gáltatásának lehetséges tartományát (Pszekunder, fel, max, illetve 
Pszekunder le, min) jelölik ki:

Nem üzemelő blokk (Pgen,i,t = 0 eset) természetesen primer 
és szekunder tartalékokat sem szolgáltathat. A szekunder 
tartalékadás során figyelembevett alsó és felső teljesítmény-
határok megegyeznek a blokk által betáplálható teljesítmény 
határértékeivel.

A felírt összefüggések kijelölik a megoldandó lineáris, fel-
tételes optimalizálási feladatot. Mint látható, a probléma 
linearitásának megőrzése érdekében több jelentős egysze-
rűsítést tettünk: egyrészt az egyes erőművekhez terheléstől 
független átlagos értékesítési árakat rendeltünk, másrészt 
szintén terheléstől függetlennek vettük fel a szekunder sza-
bályozási tartalékok rendelkezésre állási díját, továbbá a lekö-
tött tartalékok igénybevételétől és annak költségvonzataitól 
jelenleg eltekintettünk.

A generátor-terheléskiosztási algoritmusnak a fentiek 
mellett azt is figyelembe kell venni, hogy egyes generátorok 
terhelési pontja nem független egymástól. Tipikusan ilyen-
nek tekinthetők a nem egytengelyes elrendezésű kombinált 
ciklusú blokkok, ahol a gázturbina terhelése, a hőhasznosító 
kazánban termelt gőz mennyisége és paraméterei meghatá-
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2. ábra  Gőzturbina terhelésének lineáris közelítése kombinált 
ciklusú erőműben a mért átlagterhelések alapján



rozzák – több más tényezővel együtt – a gőzturbina generá-
torának teljesítményét is.

Ezt a problémát az érintett gépcsoportokra felírt közelítő 
függvényekkel oldottuk meg, melyeket az érintett gépcso-
portok azonos időpontban mért terhelési adataira illesztet-
tünk (ld. 2. ábra). Így részterheléses üzemállapotokban is jó 
közelítéssel kiszámítható a gőzturbina és gázturbina generá-
torok terhelése.

ERőművI AlApADAToK

A fenti egyszerűsítések ellenére számos alapadatra van szük-
ség a számítások elvégzéséhez. Hosszú távon csak jelentős 
bizonytalansággal jelezhető előre a hazai erőműrendszer 
várható fejlődése, a figyelembe veendő nagyerőművi blok-
kok köre, hiszen – mint korábban már utaltunk rá – a beje-
lentett erőmű-beruházások tényleges megvalósulása, illetve 
az élettartamuk végét elérő vagy csak gazdaságtalanul üze-
meltethető blokkok leállítása a tulajdonosok döntésén múlik. 
Az erőműegységek paramétereinek megadásánál is gyakran 
becslésekre kell támaszkodni: az újonnan megvalósuló blok-
koknál más, hasonló technológiával és teljesítőképességgel 
létesült erőművek jellemzői jelenthetnek támpontot.

A terheléskiosztó program az egyes erőműblokkok leírásá-
ra az alábbi bemenő adatokat használja fel:

Üzemidővel, rendelkezésre állással kapcsolatos adatok:
Üzembe helyezés időpontja•	
Várható leállás időpontja•	
Rendelkezésre állás•	

Műszaki paraméterek:
Szolgáltatható primer és szekunder tartalékok mértéke•	
Hőszolgáltatás•	
Maximális és minimális terhelés•	
Önfogyasztás meghatározásához szükséges tényezők•	

Költségadatok:
Primer tartalék egységára •	
Szekunder tartalék egységára•	
Villamos energia egységára•	

Az erőművi blokkszintű paraméterek mellett a globális 
(rendszerszintű) paraméterek előrebecsült értékét is meg kell 
adni az adattáblában a kiindulási adatok között: ide tartozik 
a fel és le irányban előírt primer és szekunder tartalék össz-
teljesítménye.

Az erőművek között a jelenleg üzemben lévő hazai nagy-
erőművek, valamint azok a tervezett új blokkok szerepelnek, 
amelyekről hálózati csatlakozási igénybejelentések vagy 
kötelezettségvállalási nyilatkozatok alapján a rendszerirá-
nyítónak tudomása van. A várható leállítási időpontokat a 
Magyar Energia Hivatal által kiadott termelői működési en-
gedélyek, valamint a forrásoldali kapacitáselemzéshez az 
erőművektől kapott adatszolgáltatás alapján adtuk meg. Az 
erőműblokkok technológiai paramétereit, a rendszerszintű 
szolgáltatások jellemzőit az akkreditációs adatlapok alapján 
vettük fel, a rendelkezésre állási díjakat a MAVIR rendszer-
szintű szolgáltatások tenderének eredményei alapján be-
csültük meg. 

A villamosenergia-értékesítési átlagárak becslésénél pedig 
az egyes erőműtársaságok nyilvánosan elérhető éves számvi-
teli beszámolói, különösen azok kiegészítő mellékletei jelen-
tettek támpontot, bár a beszámolóban szerepeltetett infor-
mációk részletezettsége erőműtársaságonként eltérő. Mivel a 
terheléskiosztás eredményét döntő mértékben az értékesíté-
si árak sorrendje határozza meg, fontos, hogy az erőműveknél 

megadott átlagárak közelítőleg a valós sorrendnek feleljenek 
meg, az árarányok a lehető legjobban közelítsék a valóságot. 
A hosszú távú vizsgálatoknál arra is ügyelni kell, hogy a jelen-
legi termelésköltség-arányok jelentősen megváltozhatnak a 
primer energiahordozó árak változása, illetve a kibocsátás-
kereskedelmi rendszerben jelentkező költségek növekedése 
miatt. A 3. ábrán a 2015-ben üzemelő (már meglévő és terve-
zett) erőművek kínálati görbéjét tüntettük fel a feltételezett 
átlagárak alapján (2010-es becsült árszint). A kínálati görbén 
egy 100 MW feletti beépített teljesítőképességű, nagyerő-
műnek minősülő tervezett szélerőműpark is szerepel, amely-
hez a kötelező átvételt és a támogatásokat figyelembe véve 
rendeltünk átlagárat, a többi szélerőmű leképzése a KDSZ 
alkooperációs termelésen keresztül történik.

Külön figyelmet kellett fordítani a távhőellátás céljára hőt 

szolgáltató, a nyári időszakban jellemzően üzemen kívüli erő-
művekre. Ezek költség-árbevétel viszonyai nagymértékben 
eltérőek a fűtési idényben, illetve azon kívül. (A fűtési idény 
alapvetően az év október 15. és a következő év április 15. 
közötti időszak, de a közüzemi szerződésekben meghatáro-
zott hőmérsékleti feltételek szerint ezen az időszakon kívül 
is lehetséges fűtési célú távhőszolgáltatás.) A fűtési időszak 
szerepét egy, a fűtési idényen kívül általánosan alkalmazott 
rontótényezővel vettük figyelembe, amellyel az érintett erő-
művek villamosenergia-értékesítési átlagárait megszoroztuk, 
így ezek az erőművek a nyári időszakban jóval hátrébb kerül-
nek a költségsorrendben.

mEGvAlósíTás és EREDméNyEK

A terheléskiosztó algoritmust megvalósító program kétfé-
le futási módot támogat. Futtatható önállóan egy hálózat-
modell gépegységeinek beállításához, vagy meghívható 
a sorozatfuttató program által az automatizált feldolgozás 
érdekében. Ennek megfelelően a kiosztandó nagyerőművi 
termelés számításához szükséges adatokat átveheti a prog-
ram a PSS/E hálózatszimulációs szoftveren keresztül egy 
betöltött hálózatmodellből, vagy a programot kívülről meg-
hívó sorozatfuttató programtól is. Az optimalizáció ered-
ményeként kapott blokkterhelések beírhatók a megnyitott 
hálózatmodellbe, vagy átadhatók a külső sorozatfuttató 
program számára.

Egy mintaelemzés keretén belül végzett futtatások 2015. 
évre vonatkozó eredményei alapján készült a 4. ábra, amely 
négy jellemző üzemállapotra (téli maximum és minimum ter-
helés, nyári maximum és minimum terhelés) mutatja be az 
eredményül kapott hazai forrásösszetételt. A mintaelemzésnél 
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3. ábra Kínálati görbe 2015-re (meglévő és tervezett erőművek, 
KDSZ alkooperáció nélkül)



jár számos egyszerűsítéssel, illetve azzal, hogy egyes piaci és 
üzemviteli kényszerek jelenleg még csak korlátozottan vehe-
tők figyelembe. Jelentős továbblépést jelenthet majd, ha egy 
adott időpont helyett több órára egyszerre optimalizálva ha-
tározzuk meg az egyes generátorok terhelését, számolva az 
indítási-leállítási többletköltségekkel, valamint a megenged-
hető terhelésváltozási gradiensekkel is. Emellett az ENTSO-E 
összeurópai piacmodellezési adatbázisát felhasználva a ké-
sőbbiekben mód nyílhat arra, hogy a vizsgálatokat kiterjeszt-
ve külföldi erőműveket is bevonjunk a terheléskiosztásba. 
 
hivatkozások
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kapcsolódó képzőművészeti alkotások, reklámtárgyak láthatók. 
A fogadótérben érintőképernyős információs pultok adnak tájé-
koztatást a látogatók számára, ugyanitt nyílik lehetőség filmek ve-
títésére és interaktív játékra is szervezett csoportos látogatások so-
rán. A múzeum az atomerőművön kívül gyűjti olyan intézmények 
tárgyi emlékeit is, mint az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet, az 
MTA Atommagkutató Intézet, a BME Nukleáris Technikai Intézet, 
a Debreceni Egyetem Fizikai Intézet, a GAMMA Műszaki Zrt., és a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., így az 
egyes intézetektől kapott berendezési tárgyak és már használaton 
kívüli műszerek is fellelhetők a kiállítótérben. A múzeum könyvtá-
rában a szakkönyveken kívül a kutatók rendelkezésére áll a több 
mint félezer kötetes John E. Kenton hagyaték: az 1948-tól az 1980-
as évek elejéig megjelent igen ritka, az atomenergia békés felhasz-
nálásának útját feldolgozó kiadványok gyűjteménye.
     Az Európában egyedülálló múzeum története 1992-ben vet-
te kezdetét, amikor döntés született az atomerőmű építésére és 
üzemeltetésére vonatkozó dokumentumok és tárgyi emlékek 
gyűjtéséről. Először az 1995-ben megnyílt Tájékoztató és Látoga-
tóközpont kiállítóterében mutatták be az addig összegyűjtött mű-
tárgyak egy részét. Az Üzemtörténeti Gyűjtemény 1999-ben kapott 
múzeumi rangot, pár évvel később pedig új helyet. A szakszerűen 
gyűjtött, leltározott és feldolgozott műtárgyak kiállítására addig 
nem volt lehetőség. 

                                                                                   Mayer György
 Fotó: Paks-Press/Kiss G. Péter 

az összes, a rendszerirányítóhoz bejelentett új hazai erőmű-
beruházást figyelembe vettük. 

A téli és nyári üzemállapotokat összevetve megfigyelhető, 
hogy a nyári időszakban leállnak az elsődlegesen hőszolgál-
tató, a fűtési időszakon kívül jóval magasabb változó költség-
gel termelő erőművek. A minimális és a maximális terhelések 
közötti eltérést leginkább a földgáztüzelésű erőművi blokkok 
egyenlítik ki, és ezek az erőművek biztosítják a szekunder sza-
bályozási tartalékokat is. 

ÖsszEfoGlAlás

Hazai viszonylatban újdonság az automatizált terheléskiosz-
tás és a load-flow számítások összekapcsolása. Ennek első-
sorban a távlati elemzéseknél van jelentősége, hiszen rövid 
távon a jelenlegi erőműrendszerből és az egyes blokkok jel-
lemző üzemviteli módjából lehet kiindulni. 

A terheléskiosztási feladatot feltételes lineáris optimum-
számítási probléma megoldására vezettük vissza, amely 
gyors sorozatszámítások elvégzését teszi lehetővé. Ez együtt 

Többéves előkészületet és gyűjtőmunkát követően március 7-én  
interaktív Atomenergetikai Múzeum nyitotta meg kapuit a paksi 
atomerőmű területén. 
     Hamvas István vezérigazgató megnyitójában többek között 
elmondta, hogy a felújított épületben berendezett kiállítás komp-
lexitása megfelelő módon reprezentálja az atomenergetika hazai 

alkalmazásának elterjedését, valamint se-
gíti a hazai ismeretterjesztést. 1982-ben, 
amikor hazánkban az atomerőmű elindult, 
egy új korszak kezdődött, ma pedig már ott 
tartunk, hogy múzeuma is lehet az ország 
legnagyobb áramtermelő cégének. A kiál-
lított berendezések, emléktárgyak segítsé-
gével az új generációk, akik mostanában az 
elmúlt három évtized örökségét átveszik, 
áttekintést kaphatnak az atomerőmű múlt-
járól, munkájáról, erőfeszítéseiről.

   A kiállítás tematikus részei a paksi atomerőmű építkezési mun-
kálatainak és üzemeltetésének történetét, illetve tárgyi emlékeit 
örökítik meg az 1960-as évektől napjainkig. Ezek között vannak lát-
ványos primer- és szekunderköri nagyberendezések, a blokkszimu-
látor-teremben használt szimulációs számítógép, a kiállítótérben 
található vitrinekben pedig az erőműnek adott kitüntetések, em-
lékplakettek, az erőmű saját kiadványai, az atomerőmű történetéhez 
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    Múzeum nyílt az atomerőműben

4. ábra  Mintaelemzés eredményeként kapott hazai erőművi ter-
melés összetétele egyes jellemző üzemállapotokban (2015, KDSZ 
alkooperáció nélkül) 
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Növelhető-e a hazai 
szélerőmű-kapacitás 

energiatárolás 
alkalmazása esetén?

Magyarország megújulóenergia-termelésének nö-
velésére a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 
Terv ambiciózus célokat tűzött ki a 2010-es évekre; 
ezen időszak alatt az ország beépített szélerőművi 
kapacitásának megduplázása a terv. Felmerülhet 
azonban a kérdés, hogy a nagyarányú fejlesztés mi-
lyen műszaki feltételeket támaszt a magyar villamos-
energia-rendszerrel szemben. A MAVIR és a Magyar 
Energia Hivatal által kiadott tanulmányok szerint a 
bővítés egyik fő korlátja a rendszerben lévő szabá-
lyozási tartalékok nem elegendő volta. Cikkünkben 
megvizsgáljuk, hogyan lenne lehetséges a helyzet 
javítása egy energiatároló üzembe állításával. 

The Renewable Energy Action Plan of Hungary has 
set ambitious goals for the decade, concerning the 
use of renewables; wind capacity of the country is 
to be doubled in this period. However the question 
may arise, what technical conditions will be imposed 
against the Hungarian power system as the result 
of such large-scale development? Studies published 
by MAVIR Hungarian Transmission System Operator 
Company Ltd. and the Hungarian Energy Office have 
highlighted insufficient control reserves as one of the 
major obstacles of further capacity expansion. Present 
paper examines a possible way of capacity extension 
by the use of energy storage.

BEVEzETés

Cikkünk megírásakor már több mint egy éve nyilvánosság-
ra hozta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyarország 
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervének (NCST) 
végső változatát. A dokumentum a 2010 és 2020 közötti 
időszakot helyezi vizsgálatai középpontjába, célja, hogy 
„Magyarország természeti, gazdasági, társadalmi, kulturális 
és geopolitikai adottságaira építve a lehető legnagyobb össz-
társadalmi hasznot biztosítsa”. A NCST ambiciózus célokat 
tűz ki a megújulók terén, nem képez kivételt ez alól a szél-
energia hasznosítása sem. A 2010-es év végén már beépített 
295 MW-os szélerőművi kapacitás, illetve a termelt energia 
megduplázása egyaránt szerepel a tervek között. Ezekhez a 
tervekhez képest azonban jelenleg lemaradásban vagyunk; 
a 2011-es év végére tervezett 393 MW-os szélerőműparkkal 
szemben továbbra is azon a 330 MW-os korláton belül 
vagyunk, amit a Magyar Energia Hivatal jelölt ki 2006-os 
tanulmányával [1]. Önmagában ez a dokumentum termé-
szetesen nem tehető felelőssé a kialakult helyzetet illetően, 
a bővítési lehetőségeket mind a Hivatal, mind a MAVIR ke-
reste az évek során.

2008-ban a MAVIR Zrt. tanulmányt készített [2], melynek 
célja egy olyan szakmai anyag elkészítése volt, amely a ma-
gyar villamosenergia-rendszer üzembiztonságát maximálisan 

szem előtt tartva feltérképezi azokat a műszaki, gazdasági 
és jogszabályi feltételeket, amelyek megvalósulása esetén 
az akkor engedélyezett 330 MW-os szélerőművi kapacitás 
bővíthető. A tanulmányban a MAVIR egyben vállalta, hogy 
meghatározza a kapacitásbővítéshez szükséges lépcsőket, 
valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat. A tanulmány 
kiemelten foglalkozott a magyar erőművi rendszer tartalé-
kainak folyamatos csökkenésével. Ennek fő okaként a nem 
szabályozható entitások rendszerbe építését jelölte meg a 
publikáció, kiemelve, hogy „a rendszerterhelés minimuma 
nem emelkedett azonos ütemben egyrészt a csúcsterhelés 
maximumával, másrészt az egyre növekvő – nem szabá-
lyozható – kiserőműves beépített teljesítménnyel, ezért a 
szabályozható erőművek aránya a rendszerterhelés mini-
mumában jelentősen csökkent”. A tanulmány készítői több 
lehetséges bővítési szcenáriót is megvizsgáltak, ezek egyik 
csoportja az üzemzavari gázturbinák beépített teljesítmé-
nyét vette alapul, így 450, 570 és 740 MW-os szélerőművi 
beépítettségre készültek extrapolált számítások. Az eredmé-
nyek azt mutatták, hogy míg fel irányban e három szcenárió 
esetén nem mutatkozik lényeges szabályozási energiaigény 
a szélerőművek részéről, a le irányú igények már minden, 
330 MW-nál nagyobb beépítettséggel számoló esetben nő-
nek. Utóbbi okaként a tanulmány az alábbiakat jelöli meg:
 „Piaci szereplők alul-menetrendezési magatartása, amely 

miatt az üzleti napot megelőző munkanapon nincs ele-
gendő leköthető tartalék.

 A MAVIR kötelező ajánlatadáson alapuló rendszerének 
éves tenderére nem érkezik megfelelő mennyiségű le 
irányú ajánlat, a piaci szereplők motiválatlanságából 
adódóan.

 A nem szabályozható entitások termelési arányának nö-
vekedése a napi menetrendekben, amivel szabályzós erő-
műveket szorítanak ki. Az esetlegesen támogatott önki-
szabályozó kooperációk tovább rontanának a helyzeten.

 A megszakításos (napi több indítás/leállítás) üzemre alkal-
mas berendezések hiánya. A magyar VER-ben az erőmű-
vek heti ciklusú indítás/leállásra vannak méretezve.

 A rendszerben üzemelő kombinált ciklusú egységek hő-
szolgáltató erőművek, szabályozásuk nem vagy csak rész-
ben (időszakosan) lehetséges.”

Az itt kiemelt pontok közül a piaci szereplők menetrend-
tervezési gyakorlata [3] szerint 2009-ben már változott, a 
rendszeres alul-menetrendezés megszűnt, ugyanakkor ez a 
leszabályozási igényeket csak tovább növelte. A tanulmány 
által is megfogalmazott problémák nagy része azonban a 
mai napig fennáll, így a magyar villamosenergia-rendszer-
ben szükség lehet megfelelő, elsősorban le irányú szabályo-
zási tartalékot szolgáltatni képes erőműre, energiatárolóra.

A cikkben bemutatásra kerül, hogy milyen műszaki köve-
telményeket támasztana jelenleg a rendszer egy ilyen ener-
giatárolóval szemben, továbbá megmutatjuk, hogy ezek a 
paraméterek jó közelítéssel lineárisan függnek a beépített 
szélerőművi teljesítménytől.

A VIzsgálAT MódszERTAnA

Vizsgálatainkat két, egymást kiegészítő módszerrel folytat-
tuk le. Elsőként a rendelkezésre álló historikus adatok sta-
tisztikai elemzése alapján vontunk le következtetéseket, 
majd ezek igazolására futtattunk szimulációkat egy saját ké-
szítésű, MATLAB alatt működő programmal. A továbbiakban 
egyenként bemutatásra kerül a két eljárás.
A magyarországi szélerőművek tervezett (menetrendként 
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leadott) és tényleges termelési adatai a MAVIR honlapján 
keresztül elérhetőek egészen 2009 decemberéig visszame-
nőleg. Ezen adatok mellett szintén a MAVIR rendszeréből 
elérhető a bruttó tényleges rendszerterhelés, valamint a 
15 perc alatt igénybe vehető forgó tartalékok minimális és 
maximális mennyisége is. A vizsgálatok során 15 perces fel-
bontású adatokkal dolgoztunk, így összesen 72 000 darab 
negyedórát vizsgálhattunk.

A vizsgált időszakban összesen valamivel kevesebb, mint 
27 000 negyedórában jelentkezett a szélerőműveknél le-
szabályozási igény, ez az esetek kb. 37%-a. 1132 olyan ne-
gyedórás periódus található, amikor a rendszer semmilyen 
leszabályozási tartalékkal nem rendelkezett, ez a 72 000 
negyedóra kb. 1,6%-át teszi ki. Szintén az összes 72 000 ne-
gyedórára vonatkoztatva ugyanakkor az esetek 95%-ban 
60 MW-nál, 90%-ban pedig 110 MW-nál is nagyobb tartalék 
állt rendelkezésre. Pusztán ezekre az adatokra alapozva azt 
mondhatnánk, hogy nincs jelentős szabályozási probléma 
(lásd az 1. ábrát), ugyanakkor az adatok időbeliségét vizs-

gálva ez a helyzet némiképp módosul.
A rendszerben rendelkezésre álló szabályozási tartalékok 

nagyságát a vizsgálataink során nem változtattuk, azok ér-
téke megegyezett a vizsgált időszak historikus adataival, 
függetlenül a beépített szélerőművi kapacitástól. A szél-
erőművek teljesítményét és menetrendi adatait a rendel-
kezésre álló adatok extrapolálásával kaptuk meg a [2] által 
meghatározott, az üzemzavari gázturbinák méretéhez iga-
zított három szcenárióra (330+120=450, 330+240=570 és 
330+410=740 MW). A szélerőművek termelési és menetren-
di adatainak extrapolálásánál a 2009. évi adatokat – az adott 
év végén rendszerben álló szélerőművi kapacitásnak megfe-
lelően – 200,525 MW-ról, a 2010. évi adatokat 295,325 MW-
ról, a 2011. évi adatokat pedig 329,325 MW-ról skáláztuk át. 
Az így kapott, szélerőművek által támasztott leszabályozási 
igényeket, valamint a rendelkezésre álló tartalékokat idő 
szerint, historikusan rendezve megvizsgálható, hogy mek-
kora mennyiségű és milyen hosszúságú leszabályozási tar-
talékhiányt eredményeztek volna az egyes beépítettségű 
szcenáriók. 330, 450, 570 és 740 MW-os szélerőművi kapa-
citásra ez rendre 1713, 2243, 2817 és 3597 negyedórás idő-
szak, ami a teljes, 72 000 negyedórás időtartam 2,3, 3,1, 3,9 
illetve 5%-át teszi ki.

A továbbiakban a különböző beépítettségi szcenáriók 
mindegyikére egyenként elvégeztük az alábbi vizsgálato-
kat. Statisztikát készítettünk azokról az egybefüggő időszak-
okról, amikor egyhuzamban merült fel leszabályozási tarta-
lékhiány. Vizsgáltuk egyrészt ezen időszakok hosszát (hány 

negyedórás periódus), másrészt az egy időszakban felmerü-
lő kapacitásigényt (hány MWh-t kell egyszerre eltárolni). A 
vizsgálat harmadik szempontjaként az egyes negyedórák-
ban felmerülő szabályozási teljesítményigényt választottuk. 
Elérendő célként azt tűztük ki, hogy az általunk kiválasztott 
energiatároló képes legyen:

a felmerülő szabályozási teljesítményigény esetek 95%-át •	
lefedni
a felmerülő szabályozási kapacitásigény esetek 95%-át •	
lefedni
az egyhuzamban fellépő szabályozási igény esetek 95%-•	
át kiszolgálni.

Második vizsgálati módszerünknél a már említett saját ké-
szítésű szimulációs programot használtuk. A program mű-
ködésének részletes leírása megtalálható a [4] irodalomban, 
jelen cikkben csak áttekintő ismertetést szeretnénk adni.

A szimulációs program elkészítéséhez MATLAB-ot hasz-
náltunk alapszoftverként, ebben került leképezésre a szél-
erőmű, illetve az energiatároló, melyek együttműködését 
szabályalapú döntési rendszer szimulálja. A szabályozás elsőd-
leges célja, hogy a szélerőmű és az energiatároló által együtte-
sen hálózatra adott teljesítmény nagysága a menetrendben 
leadott szélerőművi teljesítmény adott (pl. százalékosan 
meghatározott) tartományán (EngElt) belül maradjon. Az 
energiatároló leképezésénél egymástól függetlenül meg-
választható annak névleges teljesítménye (Pnévl), névleges 
kapacitása (Enévl), legnagyobb töltés/kisütési teljesítménye 
(Pmax), illetve ciklikus töltés-kisütési hatásfoka (η). Jóllehet, 
több modern energiatárolási technológia (pl. NaS akkumu-
látor) képes impulzus jelleggel a névleges kisütési teljesít-
ményénél nagyobb teljesítményt is leadni, ezt tartósan nem 
képesek fenntartani, így ez a képesség nem került imple-
mentálásra. A szimulációs program során megadható egy 
olyan, általunk ideálisnak vélt töltési szint (pSOC – preferred 
State of Charge), amely szinten az energiatároló töltöttségi 
szintjét (SOC) tartani szeretnénk. Amennyiben SOC és pSOC 
értéke eltér, egy, az energiatárolási technológiára jellemző 
időállandóval a tároló tölthető/kisüthető, így elérve pSOC 
szintjét. A szélerőmű esetén a menetrendben leadott telje-
sítmény (Pmenetrend) és a tényleges teljesítmény (Ptermelés) a 
két fő adatunk, az eltérés és minden további adat ebből a 
kettőből már számítható. Pmenetrend, Ptermelés és SOC értéke 
alapján az energiatároló működése már a szabályalapú dön-
tési rendszer által meghatározható.

A jelen cikkben tárgyalt problémák vizsgálatához a szimu-
lációs szoftveren kisebb módosításokat kell végrehajtani, 
melyek egy része a szabályozási korlátok módosítását jelen-
ti, míg másik része a döntési fa egyes ágainak negligálását. 
Utóbbinak magyarázata, hogy az eredeti program mind fel-, 
mind leszabályozási feladatok szimulációjára alkalmas, jelen 
vizsgálataink során azonban csak leszabályozási igény merül 
fel az energiatároló felé. Ennek megfelelően kiiktatásra ke-
rül a felszabályozásért felelős ág, az engedélyezett eltérést 
0%-nak választjuk meg (a teljes eltérést ki kell szabályozni), 
míg SOC értékének zérust adunk meg (lehetőleg az energia-
tároló kisütött állapotban legyen). Részben módosítanunk 
kell a bemeneti adatvektort (Pmenetrend és Ptermelés) is, a rend-
szerben rendelkezésre álló tartalékok szerint: amennyiben 
felszabályozási igény jelentkezik, nem változtatunk az ér-
tékeken. Amennyiben leszabályozási igény jelentkezik, és 
elegendő tartalék áll rendelkezésre a rendszerben, Ptermelés 
értékét egyenlővé tesszük Pmenetrend értékével az adott idő-
pillanatban. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő 
leszabályozási tartalék, Ptermelés értékét csak közelíteni tudjuk 
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1. ábra  A rendszerben lévő, és a szélerőművek által igényelt lesza-
bályozási tartalékok
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hibájából adódó, a forgó tartalékok által nem teljesíthe-
tő leszabályozási igények kielégítéséhez szükséges tároló 
főbb technológiai paraméterei jól becsülhetőek a beépített 
szélerőművi kapacitás függvényében. A vizsgált szcenáriók 
számának növelésével (a vízszintes tengely felbontásának 
sűrítésével) a becslés pontossága növelhető.

A statisztikai vizsgálatokból származó eredményeket a ko-
rábbiakban bemutatott módon ellenőriztük saját készítésű 
szimulációs programunkkal is. A teljes kétéves tervezett és 
tény szélerőművi termelést bemeneti adatsorként felhasznál-
va futtattuk a szimulációkat, melyek eredménye jó összhang-
ban állt a statisztikai kiértékelés eredményével. Az egyetlen 
szignifikáns – és tendenciózus – eltérésként az mutatkozott 
meg, hogy a számítógépes szimuláció alapján nagyobb kapa-
citású energiatárolóra van szükségünk a kitűzött célok eléré-
séhez. A jelenség tendenciózus volta miatt viszonylag köny-
nyen megtalálhattuk az eltérés okát. Míg a statisztikai adatok 
kiértékelésénél az eredményekre a bemeneti adatok egymás 
utáni időbelisége nincs jelentős hatással, addig a szimulációs 
program szempontjából ez meghatározó. Amennyiben szá-
mítjuk, hogy összefüggően átlagosan mennyi ideig van szük-
ség leszabályozásra a szélerőművek miatt, 3,42 órát kapunk. 
A 2011-es év végén azonban több olyan időszak is követte 
egymást gyors egymásutánban, amikor az átlagost jóval 
meghaladó időtartamon keresztül volt leszabályozási igény: 
62, 35, 92, 32, 26, 53, majd 28 órás értékekkel. Ezekben az 
időszakokban egyrészt az energiatárolónk könnyebben eléri 
teljes töltöttségi állapotát, másrészt az egymást követő tölté-
si periódusok között nem telik el elég idő, hogy a töltöttségi 
szint elérje az ideálist (pSOC); utóbbi eredményeként nem 
0%-ról indulnak az újabb ciklusok, hanem gyakran 50-60%-
os töltöttségről. Amennyiben ettől az időszaktól eltekintünk, 
a szimulációs program eredményei és a statisztikai eredmé-
nyek között nem mutatkozik érdemi eltérés.

Pmenetrend értékéhez, a megmaradó különbség kiszabályo-
zása lesz az energiatároló feladata.

A számítógépes szimuláció során is a korábban ismerte-
tett időszak adatsorát elemeztük.

A VIzsgálAT EREdMényEI

A 2. pontban bemutatott vizsgálati módszerek közül első-
ként a statisztikai kiértékelést használtuk munkánk során. A 
lehetséges bővítési szcenáriókra meghatározásra kerültek 
azok az értékek, melyek alapján az energiatároló teljesítmé-
nyére és kapacitására lehet következtetni.

Amennyiben a jelenleg maximálisan megengedett, 
330 MW-os szélerőművi kapacitással számolunk, 1713 ne-
gyedórában van szükség a leszabályozási tartalék kiegé-
szítésére, átlagosan 2,38 negyedóra hosszúságig. Az idő-
tartamok eloszlását nézve is viszonylag rövid szabályozási 
időszakokról van szó, 1,5 órás működés már lefedi az esetek 
95%-át. A leszabályozási kapacitásigény 95%-a 80 MWh-t 
jelent, míg a teljesítmény szempontjából 95 MW-ra kell mé-
reteznünk az esetek 95%-ának ellátásához.

Az extrapolált szcenáriók közül a 450 MW-os beépített tel-
jesítmény esetén 2243 negyedórában van szükség a tarta-
lék kiegészítésére, az igény átlagos hossza 2,77 negyedóra. 
A szabályozási időtartamok eloszlásánál 2 órás időtartam, 
míg a kapacitásigénynél 120 MWh fedi le az esetek 95%-át. 
A teljesítményt tekintve 125 MW-os névleges értékkel érde-
mes számolni.

Amennyiben 570 MW-ig engedjük a szélkapacitást nö-
vekedni, 2817 olyan negyedórát kapunk, amikor szükség 
lehet a tároló beavatkozására, átlagosan 3,23 negyedóra 
időtartamban. A szabályozási idő eloszlásának 95%-át 2,75 
óra fedi le. A leszabályozási kapacitásigénynél 205 MWh-val, 
míg a teljesítményigénynél 150 MW-tal kell számolnunk.

A legnagyobb, 740 MW-os beépítettség esetén már 3597 ne-
gyedórában lép fel hiány a leszabályozási tartalék tekintetében, 
átlagosan 3,74 negyedórán keresztül. Ahhoz, hogy a szabályo-
zási időtartamok 95%-át lefedjük, 3,25 órával kell számolnunk. 
Ugyanez a szám a kapacitásigény esetén 300 MWh-t, a teljesít-
ményigény esetén pedig 195 MW-ot fog adni.

A 2-4. ábrákon a beépített szélerőművi kapacitás függvé-
nyében kerültek ábrázolásra az imént ismertetett eredmé-
nyek. Megfigyelhető, hogy mindhárom paraméter esetében 
jó közelítéssel lineáris függés figyelhető meg a beépített 
kapacitáshoz képest. Az egyes paraméterekhez tartozó reg-
ressziós görbék, illetve azok egyenletei szintén megtalálha-
tók az ábrákon.

Az ábrák alapján kijelenthetjük, hogy a magyar villa-
mosenergia-rendszerben a szélerőművek menetrendezési 

2. ábra  Az energiatároló szükséges teljesítménye

3. ábra  A leszabályozási többletenergia-igény

4. ábra  Az alkalmankénti szabályozások időtartama



ÖsszEFoglAlás

Magyarország, mint energiaforrásokban szegény ország 
számára fontos, hogy megfelelően hasznosítsa a rendelke-
zésre álló lehetőségeket, ennek szellemiségében készült el a 
Nemzeti Cselekvési Terv is, mely az elkövetkezendő 10 évben 
Magyarország szélerőművi kapacitásának megduplázását 
tűzte ki célul. Ennek a nagymértékű növekedésnek azonban 
műszaki előfeltételei is vannak; a szélerőművek rendszerin-
tegrációja éppen ezért kiemelten kezelendő kutatási terület 
kell, hogy legyen. A szerzők a cikkben bemutatták a szélerő-
művek menetrendezéséből adódó leszabályozási energia-
igény rendelkezésre állásával kapcsolatos vizsgálataikat. Az 
eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a villamosenergia-
rendszerben meglévő le irányú tartalékok több esetben nem 
elegendőek a menetrendi hiba miatt felmerülő eltérések 
kiszabályozására. A felmerülő tartalékigény azonban kielé-
gíthető lenne egy energiatároló üzembe állításával, melynek 
fontos műszaki paraméterei a beépített szélerőművi kapaci-
tás függvényében kalkulálhatók.

KÖszÖnETnyIlVáníTás

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, 
összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési 
modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai cél-
kitűzéseinek megvalósításához. (ÚMFT TÁMOP-4.2.1/B-09/1/
KMR-2010-0002 programja támogatja).
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dr. Csonka szabolcs a BME fizika szakán végzett és ott is 
doktorált. Mint évfolyamának legtehetségesebbje, kiválóan vé-
gezte tanulmányait, az elméleti tudása kiváló kísérleti érzékkel 
párosult.

Számos kutatási ösz-
töndíjat nyert el és több, 
mint két évet töltött Ba-
selben, ahol az egyete-
men világviszonylatban 
is kiemelkedő kutatások 
folynak. Hazatérését 
követően egy teljesen 
új kísérleti terület meg-
honosítását indította el: 
nanopreparált áramkö-
rök kvantumeffektusai-
nak vizsgálatát. Ez a terület komplex kutatómunkát igényel, a 
legújabb anyagtudományi ismeretektől, az ultra alacsony hő-
mérsékleti és alacsony elektromos jelszintű méréstechnikán 
keresztül, az elektromos vezetés és kvantummechanika jelen-
ségkörének elméleti leírásáig alapos ismereteket követel meg. 
Csonka szabolcs nemzetközi szinten a terület legtehetsége-
sebb fiatal kutatója. Cooper-párok kontrollált feltörésében elért 
egyedülálló kísérletei áttörést jelenthetnek onchip kvantum 
kommunikációs eszközök jövőbeli kifejlesztésében. Jelenlegi 
kutatásainak célja atomi méretű nanoáramkörök vizsgálata, az 
abban lejátszódó kvantum folyamatok megismerése különös 
tekintettel a szupravezetésre. A legutolsó évtizedekben külö-
nös jelentőséget kaptak az olyan áramkörök, ahol a működési 
sebesség nagyságrendekkel felgyorsítható az elektronok mág-
neses momentumának (spinjének) forgatásával. Jelenleg a Fizika 
Tanszék legfiatalabb docense.

Kiss Árpád
ny. főtanácsos

A Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány 10. Jubileumi 
díjátadó Ünnepségén február 7-én délelőtt átadták a fejen-
ként 20.000 Euro-val járó Talentum Akadémiai díjakat. A 

díjat Kenyeres sándor villa-
mos mérnök, a Tungsram Rt. 
egykori fejlesztő mérnöke 
alapította saját vagyonából, 
és finanszírozza 2002 óta.

A díjakat Kenyeres sándor 
és szász domokos a Magyar 
Tudományos Akadémia ter-
mészettudományokért felelős 
alelnöke adta át.

Kenyeres Sándor a követke-
ző szavakkal üdvözölte a dí-
jazottakat: „Amikor 2002-ben 
létrehoztam a Közép Európai 
Tehetségkutató Alapítványt 

pontosan azt a küldetést fogalmaztam meg magamnak, hogy 
anyagi és erkölcsi elismerést jelentő díjjal jutalmazhassam meg 
azokat az ifjú tehetségeket, akik a kimagasló eredményeikkel 
nemzetközi szinteken is kivívták a tudományos világ elismeré-
sét és jelentősen hozzájárultak a magyar tudomány felemelke-
déséhez. Óriási büszkeséggel tölt el, amikor az első sorokban 
ülő, elmúlt 10 évben Talentum díjjal kitüntetett, mosolygós fia-
talokra nézhetek. A jövő Nobel-díjasait látom bennük, nemze-
tünk kincsét, jövőnk zálogát, a magyar tudomány fejlődésének 
kulcsát.” 

A 2011. évi Talentum Díjat természettudomány kategóriában 
dr. Csonka szabolcs fizikus „Kvantum effektusok kísérleti vizs-
gálata nanoméretű áramkörökben” című pályázatával nyerte el.

10. alkalommal adták át 
a Talentum Akadémiai Díjakat 

Csonka Szabolcs átveszi a díjat Kenyeres 
Sándortól
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Feladatok a villamosenergia-
szolgáltatásban alkalmazott 

veszélyes anyagokkal 
és keverékekkel

Az emberi egészség és környezet védelme a XXI. század 
egyik legfontosabb célkitűzése, amelynek megvalósí-
tását az egyre szigorodó jogszabályi háttér segíti elő.
óriási erőfeszítéseket kell tenni a minden területre 
kiterjedő szabályok maradéktalan betartását illetően.
A cikk megszületésének alapötlete az volt, hogy a 
veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel fog-
lalkozó területeken hiányosságokat tapasztaltunk az 
előírások betartására vonatkozóan, amelyek hátteré-
ben a folyamatos jogszabályi változások követésének 
nehézségei állnak. Célunk figyelemfelhívás és egy hasz-
nálható tudásalap megteremtése,  ezen széles körű 
ismeretanyag rövid bemutatása tükrében.

The protection of human health and the environment 
are the most important aims of the 21st century, of 
which realization will help the stricter and stricter legal 
background.
Enormous efforts should be made so as to comply entirely 
with regulations expanding all areas.
The basic idea of the article has arisen from our 
experience concerning the deficiencies in compliance 
with regulations in the areas connected to handling 
hazardous substances and mixtures. The reason of these 
deficiencies roots in difficulties of monitoring of the 
legislative changes. Our aim is calling the attention and 
creation of a useful knowledge by presentation of this 
comprehensive knowledge briefly.

Meglepő, hogy mennyi ve-
szélyes anyaggal és veszé-
lyes keverékkel találkoz-
hatunk a villamosenergia 
-szolgáltatásban mind a 
hálózatban (1. ábra), mind 
az egyes karbantartási 
technológiák során. Ezen 
anyagok és keverékek 
széles körű alkalmazása 
szükségessé teszi az erre 
vonatkozó törvényeknek, 
rendeleteknek való meg-
felelőséget, amelyek nyo-
mon követése, betartása 
nem egyszerű feladat. 

A vegyi anyagot gyár-
tók és importálók mellett 
a villamos energia-ipari 
vertikum vállalataira és 
alvállalkozóira, mint to-
vábbfelhasználókra is szi-
gorú követelmények vo-
natkoznak az egészség- és 

környezet-védelem, munkavédelem és hulladékgazdálkodás 
tekintetében egyaránt.

Ebben a cikkben szeretnénk felhívni a figyelmet a villamos 
ipar veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott tevé-
kenységekkel kapcsolatos kötelezett-ségeire, segítve ezzel a 
villamos energia-ipari vertikum vállalatainak munkáját.

JogszABályI HáTTéR

A mindenki számára már jól ismert nemzeti törvényeinknek 
(2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, továbbiakban: 
Kbtv., 44/2000 (XII.2.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal 
és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól, továbbiakban: 
44/2000 (XII.2.) EüM rendelet, stb.) való megfelelés mellett 
az Európai Unióra vonatkozó jogszabályoknak (REACH, GHS/
CLP) is eleget kell tennünk. A hazai szabályozás mindig har-
monizációban van az európai uniós előírásokkal.

A témához kapcsolódó előírások közül a közelmúltban be-
vezetett két rendelet kiemelkedő fontosságú:
1. Az Európai Parlament és az Európai Tanács a vegyi anyagok 
(2. ábra) regisztrálását, értékelését, engedélyezését és kor-
látozását szabályzó 1907/2006/EK rendelet (továbbiakban: 
REACH) 2007. június 1-jén lépett hatályba.

Ennek célja egy olyan adatbázis létrehozása volt, amely eu-
rópai szintű vegyianyag-szabályozást tesz lehetővé.

E rendelet kiterjed minden EU-ban letelepedett cégre, 
amely tevékenysége során vegyi anyagnak minősülő anyagot 
vagy keveréket gyárt, importál vagy felhasznál.

A villamosenergia-iparban veszélyes anyagokkal és keveré-
kekkel dolgozók továbbfelhasználónak minősülnek, így szá-
mos kötelezettségnek kell eleget tenniük.
2. A 2009. január 20-án ha-
tályba lépett GHS/CLP vegyi 
anyagok és keverékek osz-
tályozásáról, címkézéséről 
és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelet, 
amelynek célja volt egysé-
gesíteni ezt a témakört az 
Európai Unión belül. Har-
monizál a REACH-esel illetve 
a nemzeti jogszabályokkal 
egyaránt. E rendelet értel-
mében bekövetkező vál-
tozások végrehajtására kü-
lönböző időpontok vonat-
koznak az anyagok illetve a 
keverékek tekintetében. 

Bocsi Ildikó, dr. szebeni Mária

1. ábra  Távvezeték hálózat
3. ábra  Akut toxicitás
(CLP szerinti új szimbólum)

2. ábra  Vegyi anyagok



A 2010. december 1-jétől forgalomba hozott anyagok 
osztályozására (veszélyre figyelmeztető mondatok, szimbó-
lumok megváltozására - 3. ábra) kettős osztályozási kötele-
zettség van érvényben (CLP rendelet és a Kbtv. ill. 44/2000 
(XII.2.) EüM rendelet alapján), a címkézés és csomagolás a CLP 
alkalmazásával történik. A 2010. december 1. előtt forgalom-
ba hozott anyagokat 2012. november 30-át követően kell a 
CLP szerint újraosztályozni, csomagolni és címkézni.

A 2015. június 1-ig forgalomba hozott keverékek osztályo-
zása a  Kbtv. ill. 44/2000 (XII.2.) EüM rendelet alapján történik, 
de a cégek alkalmazhatják a CLP szerinti osztályozást is, eb-
ben az esetben kettős osztályozási kötelezettség van érvény-
ben (CLP rendelet és a Kbtv. ill. 44/2000 (XII.2.) EüM rendelet 
alapján), a címkézés és csomagolás a CLP alkalmazásával tör-
ténik. A 2015. június 1. előtt forgalomba hozott keverékeket 
2017. május 30-át követően kell a CLP szerint újraosztályozni, 
csomagolni és címkézni.

Az anyagok és a keverékek osztályozására, címkézésére és 
csomagolására 2015. június 1-től kizárólag a CLP szabályozás 
alkalmazható. 

Mind a REACH, mind a CLP rendelet gyökeresen megvál-
toztatta, illetve szigorúbb követelmények közé szorította/
szorítja a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 
történő tevékenységek feltételeit, amelyek betartása óriási 
kihívást jelent mindenki számára. 

A vIllAmos ENERGIA-IpARI vERTIKum 
vállAlATAINAK és AlvállAlKozóINAK 
fElADATAI

Ahogy az ipar minden 
területén, az energiaszolgál-
tatásban is széles a veszé-
lyes anyagok és veszélyes 
keverékek felhasználásának 
spektruma. A tisztítószerek-
től kezdve a transzformátor 
olajokon, festékeken, hígí-
tókon, kén-hexafluoridon 
(4.ábra) át a karcinogén 
impregnálószerrel bevont 
faoszlopokig (5. ábra). Szá-
mos követelménynek kell 
teljesülnie ezen anyagok és 
keverékek beszerzését, szál-
lítását, raktározását, felhasz-
nálását és hulladékukkal 
kapcsolatos kötelezettsége-
ket tekintve.

A veszélyes anyagokkal 
és veszélyes keverékekkel 
folytatott tevékenységekre 
vonatkozó előírások közül 
a teljességre való törekvés 
nélkül a legfontosabbakat 
szeretnénk kiemelni:

A veszélyes anyagokkal 
és veszélyes keverékkel való 
tevékenység megkezdése 
előtt meg kell tenni ennek 
bejelentését az illetékes ha-
tóság felé (44/2000 (XII.2.) 
EüM rendelet). Sok esetben 
tapasztaltuk – főleg 2000 
előtt alakult cégeknél – ezen 

tevékenységi engedély hiányát, amely alapvetően szüksé-
ges a veszélyes termékekkel való munka végzéséhez.

A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek beszerzésénél 
javasolt meggyőződni a gyártótól vagy importálótól, hogy 
teljesült-e a REACH szerinti regisztrációs kötelezettség a ve-
szélyes áruk tekintetében, illetve azok megfelelnek-e az új 
osztályozási, címkézési és csomagolási előírásoknak. 

A beszállítónak el kell látnia az anyag vagy keverék átve-
vőjét a beszállított termékek biztonsági adatlapjával. További 
feladat ellenőrizni a gyártótól vagy forgalmazótól kapott biz-
tonsági adatlapok megfelelőségét a hatályban levő rendele-
teknek, illetve betartani ezen dokumentumban leírtakat.

BIzToNsáGI ADATlAp

A biztonsági adatlapok tartalmazzák a veszélyes anyagokra 
és keverékekre vonatkozó összes információt. Tartalmi és for-
mai követelményeit a REACH rendelet 31. cikk (6) bekezdése, 
valamint II. melléklete, illetve a II. melléklet 453/2010/EU ren-
delet módosítása foglalja magában.

Mind az anyagbeszerzés során, mind a vállalatok külső 
vagy belső anyagelosztás céljából végzett közúton törté-
nő szállítása, továbbá az ADR-ben előírtaknak megfelelő 
szállítás során figyelembe kell venni az ADR 2009-es egyez-
ménye („38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendeletet a Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást 
(ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról”, amely 
a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek közúti szállítására 
vonatkozó előírásokat foglalja magába. 

A veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapok 14. 
pontja, vagyis a „Szállítási információk” tartalmazzák a veszé-
lyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények sze-
rinti jelölését (ADR osztály és sorszám, veszélyt jelölő szám, 
azonosító, vagy UN szám, veszélyes-
ségi bárca szám).

Amennyiben ez alapján megálla-
pítható, hogy ezen anyagok vagy ke-
verékek rendelkeznek UN számmal, 
így az ADR hatálya alá tartoznak, 
vagyis közúton történő szállításukra 
vonatkozó mentességek megállapí-
tására veszélyes áru szakértő bevo-
nása szükséges.

A veszélyes anyagok és veszélyes 
keverékek raktározására, tárolá-
sára vonatkozó követelményeket a 
Kbtv., az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat, illetve külön rendeletek (pl.: 
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4. ábra  Kén-hexafluorid
6. ábra  Általános veszély
(veszélyes anyagok és keverékek 
tárolására figyelmeztető jel)

5. ábra  Munkavégzés faoszlopon az előírt 
védőfelszerelésben

7. ábra  Védőfelszerelés nélküli olaj mintavétel
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2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó 
biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről - 6. ábra, stb.) tar-
talmazzák, de a felhasználó részére a leggyorsabb segítséget 
a biztonsági adatlapon levő információ jelenti.

A tevékenységek végzésekor a munkavállalóknak a felhasz-
nálásra vonatkozó biztonságos munkavégzéshez szükséges 
előírásoknak megfelelően kell eljárniuk, a veszélyes anyagok 
és veszélyes keverékek biztonsági adatlapjainak ismeretében. 
Különös tekintettel kell lenni a biztonságos munkavégzést 

szolgáló egyéni védőeszközökre, melyeket minden esetben, 
az adott veszélyes anyaghoz vagy keverékhez előírtak alap-
ján a munkáltatónak biztosítania kell. Sajnos a gyakorlatban 
nem mindig használnak védőfelszereléseket (7. ábra). 

Oktatásban kell részesíteni, minden olyan személyt, aki 
munkája során veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékek-
kel tevékenységet végez, vagy kapcsolatba kerül, amelyről 
oktatási napló vezetése szükséges.

Kémiai kockázatértékelés és kockázatbecslés készítését 
a Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. Törvény a munka-
védelemről) 54. §-a írja elő, amelynek célja a lehetséges ve-
szélyek felkutatása (pl. transzformátor tűz - 8. ábra, robbanás 
okai, faoszlopon történő munkavégzés veszélyei, transzfor-
mátor olaj egészségre ható kockázata, stb….), megelőzése.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabályozását 
a környezetet nem veszélyeztető módon (9. ábrával ellenté-
tes módon), vagyis a munkavégzés során keletkezett veszé-
lyes hulladékok gyűjtését, átmeneti tárolását, elszállítását 
jogszabályokban (Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. Törvény, illetve külön rendeletek) meghatározott felté-
telek teljesítésével kell végezni. A veszélyes hulladék tulajdo-
nosa felelős a hulladékáért, a hulladék teljes életciklusának 
figyelembevételével.

Bocsi Ildikó
okleveles környezetmérnök
Tisza Pharma VET Kft.
tpv@tpv.t-online.hu

Dr. Szebeni Mária
Igazságügyi toxikológus szakértő
TPV Diagnosztikai és Kutató Kft.
tpv@tpv.t-online.hu

Lektor: Kovács András

10. ábra  Globális  védelem

8. ábra  Transzformátor tűz

9. ábra  Környezetszennyezés

ÖsszEfoGlAlás

Nem könnyű megfelelni ezeknek az 
egyre szigorodó, örökké változtatás-
ban lévő elvárásoknak, melyek közül 
bármelyik elmulasztása súlyos pénz-
bírságot vonhat maga után. 

A szerteágazó jogszabályi rendszer 
mindenkori célja az emberi egész-
ség és környezet védelme, amelynek 
megvalósítása érdekében az áram-
szolgáltatóknak, ahogy az ipar más  
területein is, tisztában kell lenniük 
az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 
feltételeinek biztosítása mellett  a veszélyes anyagok és ke-
verékek tárolásának, kezelésének szabályaival, valamint a 
környezetvédelemmel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
követelményekkel egyaránt.

Alkalmazott rövidítések
REACh: Registration, Evaluation, and. Authorization of Chemicals
Ghs/Clp: Globally Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals, továbbiakban 
ADR: Accord Dangereuse Routier
Irodalomjegyzék
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BEvEzETés

Mai világunkban az emberiség 
egyik fő problémája az adott tech-
nológiai színvonal fenntartásához 
és a fejlődéshez szükséges energia 
előállítása a környezeti fenntartha-
tóság megőrzésével. A folyamato-
san bővülő népesség fejlődésével 
egyre több energiát igényel, a nagy-
mértékű energia előállítása pedig 
komoly környezeti terhelést jelent. 
A problémára részben megoldást 
kínál a napelemek széles körben 

történő felhasználása. Szakdolgozatomban egy 4 kW-os, 
hálózatra visszatápláló napelemes invertert terveztem. 
A tervezés első fázisában megvizsgáltam, hogy milyen ese-
tekben jöhet létre a közüzemi hálózatra való visszatáplálás. 
Megállapítható, hogy a folyamatos visszatáplálás alapvető 
követelménye, hogy az inverter áramgenerátoros módon táp-
láljon, kimeneti árama szinuszos jelalakú legyen, frekvenciája 
egyezzen, valamint fázisban legyen a hálózati feszültséggel. 
Két optimális munkapont keresővel láttam el a rendszert ezért 
a felépítése a következő: a bemenete két napelemcsoport, ezt 
követően egy-egy feszültségnövelő-optimumkereső egység 
van beépítve, majd következik az inverter, amely szinkronban 
jár a hálózattal, és a kimenő áramát szabályozzuk.

A főKÖR KIAlAKíTásA

A kiválasztott napelemtábla (TPV-220PO) katalógusából kiol-
vasható, hogy a maximális munkapontja hőmérsékletfüggő, a 
főköri méretezéshez a 25 C°-hoz tartozó optimális munkapontot 
vettem figyelembe, ez kb. 8, 1 A-nál és 27 V-nál van. A napelem-

táblákból 2 x 10 db-ot kötünk sorba, ekkor a napelem ideális 
esetben 8,1 A áramot ad le 270 V-os feszültségszint mellett.

Többféle feszültségnövelő megoldás közül egy szigetelet-
len elrendezést választottam. A feszültségnövelő egységet 
követőszabályzásúra készítettem, a méretezésénél egy adott 
munkapontot vettem figyelembe, amikor a kapcsolási frek-
vencia 40 kHz. Inverternek szigeteletlen, teljes híd elrende-
zésűt választottam, mely 3 üzemállapotú követőszabályzású. 
Egy generált szinusz értéket használok alapjelnek, ehhez sza-
bályozom az inverter kimeneti áramát.  A moduláció 2 kHz és 
20 kHz között változik, a szinusz hullám értéktartományának 
függvényében.
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Komáromi Barnabás

A szakdolgozat kiírásának értelmében, egy 4 kW-os, 
közüzemi hálózatra visszatápláló napelemes inverter 
tervezése volt a feladat. A visszatáplálás feltételeinek 
vizsgálata után összeállítottam a főáramkört. A fő-
áramköri elemek méretezését követően felépítettem a 
rendszer szabályzásának elvét. A rendszer minden ele-
me követő szabályzású. Az egységeket funkciójuknak 
megfelelően külön szabályzókörrel működtetem. Ezt 
követően kiválasztottam a szabályzáshoz szükséges 
elemeket. A szabályzókör felépítése után megtervez-
tem a programot, majd folyamatábrák segítségével a 
működési egységeket szabályzó programelemeket.

      
The topic of this dissertation is the following: designing 
and sizing a 4kW grid-tie inverter for a PV system. After 
analyzing the conditions of feeding the existing electrical 
grid, I started with designing the main circuit. After 
sizing the elements of the circuit I have stated the control 
theory for the system. Each element in the control system 
is feedback controlled. All units have different control 
loops based upon the function. Afterwards I have chosen 
the necessary parts to regulation. After building the 
control circuit  I’ve designed the program. Process maps 
helped me to design the control elements of the program 
and thereafter I was able to write and test the program.

1. ábra  A visszatápláló rendszer blokkvázlata

2. ábra  A főáramkör elvi kapcsolási rajza

4 kW-os, hálózatra visszatápláló 
napelemes inverter tervezése, 

méretezése
mEE szakdolgozat pályázat 2011. I. helyezett

Dervarics Attila a Mee elnöke átadja a díjat Komáromi Barnabásnak
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A főprogram
A fő mikrokontroller méri a két napelemcsoport áramát és 
feszültségét. A program folyamatos méréseket végez, a mé-
rések eredményét összegzi, majd átlagot számít. Kiszámítja a 
napelemcsoport által leadott teljesítményt. Ezt a teljesítményt 
eltárolja. A feszültségnövelőnek küldendő alapjelet növeli 
egy egységgel. Ez az alapjel befolyásolja az IGBT-k kitöltési té-
nyezőjét. A következő teljesítményszámítást a korábban mért 
értékkel összehasonlítja. Amennyiben az új érték magasabb 
az előzőnél, tovább növeli az alapjelet, amennyiben alacso-
nyabb, csökkenti. Elméletileg a kimeneti feszültség korlátla-
nul növekedhetne, ezt az inverter által felvett árammal lehet 
szabályozni.

A kontroller méri az inverter bemeneti feszültségét, amelyet 
kb. 400 V-os értéken kell tartani ahhoz, hogy vissza lehessen 
táplálni. Ez az érték paraméteradatként van megadva. A két 
érték különbsége lesz az invertervezérlés bemenő alapjele.

A hálózati szinkron jelet pozitív felfutóélre állítottam be. 
Mivel a hálózati frekvencia változhat, ezért erre figyelni kell. 
Ezt úgy oldottam meg, hogy a megszakításkor a program ki-
olvassa az időzítő TMR regiszterét, majd a kiolvasást követő-
en nullázza azt. A két szélsőérték frekvenciához tartozik két 
számérték. Amennyiben a kapott érték a határokon belül van, 
a hálózati frekvencia megfelelő. Ekkor a kiolvasott érték lesz 
az inverter számára előállított alapjel időalapja. 

Védelmi szempontból a fő mikrokontroller működtet egy 
mágneskapcsolót, ami akkor lép működésbe, ha nincs szink-
ronjel, vagy az inverter bementi feszültsége  adott határérték 
alá csökken. 

A mikrokontrollerek egymás közötti kommunikációja egy 
16 bites adatbuszon keresztül történik. További két-két biten 
történik az adatok címzése, illetve az írás-olvasás és a „kész” 
jel előállítása. A 16-ból 14 bitet adatküldésre használok, két 
bitet pedig az adatok alcímzésére, amellyel megadható, hogy 
milyen adat lett elküldve. 

A feszültségnövelő egység program
A feszültségnövelő program kontrollerje méri az egység ára-
mát. Két külön AD átalakítót használok, mert így biztosítható 
a leggyorsabb mérési eredmény. A program a mérések ered-
ményét nem összegzi, hanem folyamatosan használja őket. 
A mért értékeket összeveti a fő mikrokontrollertől származó 
alapjellel. Létrehoztam egy hiszterézis értéket, amit para-
méteradatként adtam meg. Amennyiben a mért áramérték 
kisebb, mint az alapjel mínusz a hiszterézis, akkor az IGBT 
bekapcsolásával növelni kell az áramot. Amennyiben a mért 
áramérték nagyobb, mint az alapjel, csökkenteni kell az ára-
mot - az IGBT-t ki kell kapcsolni. 

Az inverter vezérlő program
Mikrokontroller méri az inverter híd kimeneti áramát. A ki-
menő áramnak szinuszos jelalakúnak kell lennie. Az invertert 

Részletesen méreteztem a feszültségnövelő egység, vala-
mint az inverter főköri elemeit (tekercselt elemeit, konden-
zátorait, félvezetőit). Katalógusból kiválasztottam megfelelő 
elemeket. Kiszámoltam az alkatelemek veszteségeit, mére-
teztem a szükséges hűtőfelületeket.  

A fEszÜlTséGNÖvElő EGyséG szABályzásI ElvE

A szabályzásnál elsődleges szempont, hogy a lehető legna-
gyobb energiát nyerjük ki a napelemcsoportokból. Ezt úgy 
lehet elérni, hogy napelem-karakterisztikának megfelelően 
az optimális munkapont környékén terheljük az energiaforrá-
sunkat. A napelemcsoport teljesítményét folyamatosan mér-
jük, majd a mérést követően változtatunk a feszültségnövelő 
egységnek küldendő alapjelen, majd újabb mérést végzünk. 
Attól függően, hogy az újonnan mért érték kisebb vagy na-
gyobb, mint az előző mért érték, változtatunk az alapjelen és 
ezen keresztül a terhelésen. 

Az INvERTER szABályzás ElvE

Az inverter szabályzásánál alapvető követelmény, hogy a le-
hető legnagyobb teljesítményt tudjuk visszatáplálni a háló-
zatba. A visszatáplálás áramgenerátoros módon lehetséges. 
Követelmény, hogy a kimeneti áram szinuszos jelalakú legyen, 
szinkronban a hálózati feszültséggel. További követelmény, 
hogy a szabályzás gyors legyen. Gyorsabb, mint a feszültség-
növelő egység szabályzása, hogy minden körülmény között 
ki tudja venni az áramot a feszültségnövelő egységből. A sza-
bályzást a mért kimeneti hídáram és az alapjel összehason-
lításával végzem. A két érték különbségének függvényében 
kell választani az inverter három üzemállapota közül, amit a 
híd megfelelő félvezetőinek kapcsolásával lehet elérni.

A szABályzóKÖR KIAlAKíTásA

Minden szabályzóköri egységet külön mikrokontroller vezé-
rel. A főkörben öt ponton végzek analóg méréseket, kiala-
kítottam az ehhez szükséges mérő áramköröket, továbbá a 
referenciafeszültséget előállító áramkört és a kommunikáci-
óhoz szükséges „kész” jelet előállító áramkört. A jel arra szol-
gál, hogy amikor a program adatforgalmat kezdeményez a 
mikrokontrollerek között, a két alkontroller jelezze, hogy ké-
szen áll-e az adatok fogadására, valamint ha megérkeztek, 
nyugtázzák azt. A szinkronjelet előállító áramkör a hálózati 
szinkronizációt segíti. A megszakítást pozitív élváltásra állí-
tottam be, ez megkönnyíti, hogy a szinkronizálás fázishelye-
sen történjen. A mágneskapcsolót vezérlő áramkör felada-
ta, hogy amikor nem érkezik szinkronjel, vagy az inverter 
feszültsége a hálózati feszültség alá csökken, lekapcsolja 
a berendezést a hálózatról. Az inverter hídjának félvezető-
it, valamint a feszültségnövelő egység félvezetőit vezérlő 
áramkör került ezután kialakításra, majd kiválasztottam a 
mikrokontrollereket. 

A pRoGRAm BEmuTATásA

A szakdolgozat a program megírásával zárult, amely három 
programrészből épül fel. Mindhárom programrészt C nyel-
ven, PIC motorvezérlő mikrokontrollerekre írtam.

– főprogram
– feszültségnövelő egység program
– inverter program

3. ábra  Az inverter hídja



vezérlő programban létrehoztam egy 2000 elemből álló szi-
nusz táblát. A táblázat eleminek kiolvasása 50 Hz-es hálózat 
esetén 10 µs-ként történik. Amennyiben változik a hálózati 
frekvencia, ennél gyorsabban vagy lassabban kell kiolvasni 
az elemeket. 

A mért hídáramértékeket a program összeveti a fő mikro-
kontrollertől származó alapjellel. Létrehoztam egy hiszterézis 
értéket, amiből szinusz jelet generáltam. A kapott alapjelet 
szintén felszoroztam a szinusz táblával, ez lett az inverter ve-
zetőjele. Adott pillanatban a megfelelő alapjelértékből kivon-
tam a hiszterézis értékét, ez a különbség adja, hogy melyik 
IGBT-t mikor és milyen kitöltési tényezővel kell kapcsolni.

Az IGBT-k vezérlésénél figyelni kell arra, hogy a szinusz jel, 
váltakozó jel, tehát a negatív félperiódusban másként kell 
kapcsolni, mint a pozitív félperiódusban.

2012. márciusában megjelent az 
„Érintésvédelmi Felülvizsgálók 
Kézikönyve” című mEE-kiadású 
szakmai jegyzet 2. kiadása. 

Amint azt már korábban is 
megírtuk, a magyar Elektro-
technikai Egyesület fennállása 
óta feladatának tekinti a villa-
mos-biztonságtechnika külön-
böző szakterületeivel foglalkozó 
szakemberek oktatását, illetve 
továbbképzését. Ennek kereté-
ben az Egyesület már több év-
tizede foglalkozik az érintésvé-
delmi felülvizsgáló szakemberek 
képzésével, oktatásával. 

Az Egyesület nemcsak az ok-
tatást és vizsgát szervezi meg, 
hanem a képzéshez tartozó és az 

oktatáshoz szükséges tanfolyami jegyzetet is elkészíti és ki-
adja, illetve forgalmazza. Így került sor 2010-ben az „Érintés-
védelmi Felülvizsgálók Kézikönyve” című szakmai jegyzet  
kiadására. A közelmúltban a jegyzet elfogyott, szükségessé 
vált az újbóli kiadása. Ez alkalmat adott arra, hogy a jegyzet 
írói és szerkesztői átnézzék a két évvel ezelőtti kiadványt, és 
szükség szerint módosítsák, illetve helyesbítsék a jegyzet 

Pozitív félperiódus esetén, amennyiben a mért hídáram 
kisebb, mint a hiszterézis görbe pillanatnyi értéke, növelni 
kell az áramot, az IGBT_2-t és az IGBT_3-at kell bekapcsol-
ni. Amennyiben a nagyobb, csökkenteni kell az áramot, az 
IGBT_2-t és az IGBT_1-et kell bekapcsolni. Mindkét esetben 
a másik két IGBT-nek kikapcsolva kell lennie. A null vezetésbe 
kapcsolás előnye, hogy kevesebb a kapcsolási szám.

Negatív félperiódus esetén, amennyiben a mért hídáram 
nagyobb, mint a hiszterézis görbe pillanatnyi értéke csökken-
teni kell az áramot, az IGBT_1-et és az IGBT_4-at kell bekap-
csolni. Amennyiben kisebb, növelni kell az áramot, az IGBT_4-
et és az IGBT_3-t kell bekapcsolni.  A másik két IGBT-nek ki-
kapcsolva kell lennie. 

A szakdolgozat befejezését követően elkészült a deszka-
modell. Kisebb módosításokat követően működőképesnek 
bizonyult. A további fejlesztések elkészítésével, a megfelelő 
minősítés megszerzését követően piaci forgalomba kerülhet 
egy ezen a fejlesztésen alapuló teljes termékcsalád.

esetleges hibáit. A műszaki alapelvek ugyan nem változtak – 
de az elmúlt 2 év alatt sokat változtak a műszaki tartalmú jog-
szabályok előírásai és a villamos szabványok követelményei. 

 A szerkesztők azt a megoldást választották, hogy az Előszó 
és az 1. fejezet közé beiktattak egy 0. fejezetet és itt gyűjtötték 
össze a jegyzet 2010. júniusi 1. kiadása óta eltelt időszak alatt 
bekövetkezet változásokat, illetve a jegyzet kisebb hibáinak 
vagy sajtóhibáinak helyesbítését. A jogszabályi változások 
között ismertetésre került − többek között − a megváltozott 
hatósági intézményi rendszer, így a magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési hivatal (mKEh) szervezeti változásai, és az 
újonnan alakított Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédel-
mi és munkaügyi Igazgatósága (Nmh-mmI). A szabványvál-
tozások követése során az msz hD sorozat 6 új szabványáról 
− főleg ezek érintésvédelmi vonatkozásairól − valamint az 
előszabványokról tájékoztat a jegyzet e kiegészítő fejezete.  
Új, korszerű ismeretekkel bővült a jegyzet villamos balese-
tekkel foglakozó fejezte: a legújabb kutatások eredményei 
alapján részletesebben foglalkozik az áram élettani hatásai-
val. Végül teljesen új, naprakész jogszabály- és szabványgyűj-
temény zárja e kiegészítő fejezetet.

Reméljük, hogy a jegyzet új, bővített kiadása is beválik, hasz-
nos tankönyve lesz az  érintésvédelmi felülvizsgálóknak és jó 
segítsége lesz az érdeklődő szakembereknek. 

                                                                                                       

A jegyzet megvásárolható a mEE titkárságán:
1075 Budapest, VII. Madách Imre u. 5. III. emelet.   
Ügyintéző: Szeli Viktória, E-mail: szeli@mee.hu
Telefon: 06-1-353-0117, fax: 06-1-353-4069.  
A jegyzet ára: 5600.- Ft. (Bruttó)
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Adattábla

Kialakítás transzformátor mentes

fázisszám 1

Névleges AC teljesítmény 4000 W

Névleges DC feszültség 270 V

maximális DC feszültség 450 V

mpp bemenetek száma 2

mpp feszültségtartomány 150-450 V

hatásfok 96,9 %

Komáromi Barnabás
projektvezető
PowerQuattro Zrt.
kombarna@gmail.com

Lektor: Molnár Károly

megjelent az érintésvédelmi  
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2. kiadása  
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület

w
w

w
.m

e
e
.h

u

BUDAPEST 
2010

ÉRINTÉSVÉDELMI
FELÜLVIZSGÁLÓK
KÉZIKÖNYVE 
Tanfolyami jegyzet 
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A következő felsorolás első része tartalmazza a megjelölt 
időszakban magyar nyelven megjelent szabványokat a szab-
vány alkalmazási területének rövid ismertetésével, a második 
része pedig az angol nyelven közzétett „címoldalas” szabvá-
nyokat sorolja fel, amelyeknek csak a címét tünteti fel.  
A felsorolásban *-gal jelölt szabványok új szabványok, a je-
löletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy módosí-
tanak.

MSZ EN 61000-4-4:2011
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és 
mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel 
szembeni zavartűrési vizsgálat 
A szabványsorozat e része a villamos és elektronikus berendezések 
ismétlődő, gyors villamos tranziensekkel szembeni zavartűrésével 
foglalkozik. Megadja a kapcsolatos zavartűrési követelményeket, a 
vizsgálati szintek tartományait és a vizsgálati módszereket.
MSZ EN 61000-4-5:2007
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és 
mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat
A szabványsorozat e része a berendezéseknek a kapcsolási és a villám-
csapás okozta egyirányú tranziens lökőhullámokkal szembeni zavar-
tűrési követelményeivel, vizsgálati módszereivel és az ajánlott vizsgá-
lati szintjeivel foglalkozik. Több vizsgálati szint van meghatározva, 
amelyek különböző környezeti és létesítési feltételeknek felelnek meg. 
MSZ EN 61000-4-18:2007/A1:2011
Elektromágneses összeférhetőség (EMC).  4-18. rész: Vizsgálati és 
mérési módszerek. Zavartűrési vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal 
A módosítás a csatoló-/csatolásmentesítő hálózatra vonatkozó elő-
írásokat változtatta meg
MSZ HD 60364-5-534:2009
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerke-
zetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 
534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök 
Az MSZ HD 60364 szabványnak ez a fejezete meghatározza a túlfe-
szültség-védelmi eszközök kiválasztási és szerelési követelményeit
- az elosztóhálózat által továbbított légköri eredetű tranziens túlfeszült-
ségek, valamint a kapcsolási túlfeszültségek következtében az épületek 
villamos berendezéseit érő túlfeszültségek korlátozása céljából; és 
- a villámvédelmi rendszerrel védett építményeket vagy környezetét 
érő közvetlen villámcsapás által okozott tranziens túlfeszültségek el-
leni védelem céljából.

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

MSZ EN 50122-1:2011/A1:2011
Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos biztonság, 
földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni védőin-
tézkedések
MSZ EN 50304:2009/A1:2011/EN 60350:2009/A11:2011
Villamos tűzhelyek, rezsók, sütők és grillek háztartási használatra. A 
működési jellemzők mérési módszerei
MSZ EN 50527-2-1:2011
Beültetett aktív gyógyászati eszközöket viselő, elektromágneses 
tereknek kitett dolgozók expozíciójának értékelési eljárása. 
2-1. rész: Egyedi értékelés szívritmus-szabályozós dolgozók esetén
MSZ EN 50541-1:2011
Háromfázisú elosztóhálózati száraztranszformátorok 50 Hz-re, 100 
kVAtől 3150 kVA-ig, legfeljebb 36 kV legnagyobb szerkezeti feszült-
ségre. 1. rész: Általános követelmények
*MSZ EN 50550:2011
Háztartási és hasonló jellegű használatra szánt, hálózati frekvenci-
ás túlfeszültség-védelmi eszközök
MSZ EN 55014-1:2006/A2:2011
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos 
szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarki-
bocsátás (CISPR 14-1:2005/A2:2011)
MSZ EN 60034-16-1:2011
Villamos forgógépek. 16-1. rész: Fogalommeghatározások 
MSZ EN 60061- 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, szabványsorozat -1, -2, -3 részéhez   
/A40, 41, 42:, illetve A43. hivatkozási számmal egyedi követelménye-
ket megváltoztató szabványmódosítás jelent meg.
MSZ EN 60086-5:2011
Primer elemek és telepek. 5. rész: Vizes elektrolitú elemek és tele-
pek biztonsága 

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

MSZ 9871-7:2011
Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célok-
ra. Méretelőírások. 7. rész: Kétpólusú, váltakozó áramú csatlakozó-
dugók, kettős rendszerű védőérintkezővel, 250 V, 16 A
E szabvány a háztartási és hasonló jellegű, 250 V névleges feszültségű 
és 16 A névleges váltakozó áramú, kétpólusú, kettős rendszerű védő-
érintkezővel ellátott csatlakozódugókra vonatkozik, és meghatározza 
azok méreteit.
MSZ EN 50065-1:2011
Kisfeszültségű villamos hálózatok használata 3 kHz–148,5 kHz-es 
jelek továbbítására. 1. rész: Általános előírások, frekvenciasávok és 
elektromágneses zavarok
A szabványnak ez a kiadása összehangolja az EN 50065-1 szabványt a 
CENELEC 24-es számú útmutatójával. Ez különösen a részt vevő felek 
felelősségével kapcsolatban fontos változás, a mindennapi alkalma-
zási fajtákra történő hivatkozások módosítása révén, míg a szabvány 
műszaki tartalmán nem változtattak. 
MSZ EN 50518-2:2011
Riasztásfogadó központ. 2. rész: Műszaki követelmények
Ez a szabvány a felügyeleti és riasztásfogadó központokra vonatkozik; 
ezek feladata a vészhelyzeti beavatkozást igénylő jelzések felügyelete 
és/vagy fogadása és/vagy feldolgozása.
Meghatározza a riasztásfogadó központokkal kapcsolatos műszaki 
követelményeket, és tartalmazza a funkcionális teljesítőképességgel 
kapcsolatos előírásokat, valamint ezek igazolási követelményeit is. 
MSZ EN 60034-1:2011
Villamos forgógépek. 1. rész: Névleges adatok és üzemi jellemzők 
E szabvány minden villamos forgógépre, mind a motorokra, mind a 
generátorokra kiterjed. (Kivételek néhány különleges alkalmazási cél-
területen, például a villamos vontatásban: vasúti és közúti járművek-
ben alkalmazott gépek (IEC 60349). A szabványban fontosabb újdon-
ság: a CENELEC által hozzáadott mellékletben a direktíváknak való 
megfelelőség, a hatásfok szerinti osztályozás (IE-kód) feltüntetése, a 
konvertertáplálású motorok fordulatszáma és a tűrés fogalmának 
tisztázása.
MSZ EN 60079-10-1:2009
Robbanóképes közegek. 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóké-
pes gázközegek
A szabványsorozat e része meghatározza a gyulladás kockázatának 
értékelésére vonatkozó lényeges kritériumokat, és útmutatást ad en-
nek a kockázatnak a csökkentésére használt tervezési és szabályozási 
jellemzőkre vonatkozóan. A szabványban fontosabb újdonság:  
- a D melléklet, amely magas lobbanáspontú folyadékok nyomás alatt 
történő kibocsátásából származó éghető ködökből eredő robbanás-
veszéllyel foglalkozik; és 
- az A3. fejezet, amely a kibocsátások mértékének becslésére ad meg a 
termodinamikus egyenleteket és példákat. 
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A 2011 IV. negyedévében közzétett, 
az elektrotechnika területeit 

érintő magyar nemzeti szabványok

Kovács Levente
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*MSZ EN 61010-2-030:2011
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági 
előírásai. 2-030. rész: Vizsgáló- és mérőáramkörök követelményei
MSZ EN 61058-2-1:2011
Készülékkapcsolók. 2-1. rész: Zsinórvezeték-kapcsolók követelmé-
nyei 
MSZ EN 61210:2011
Csatlakozóelemek. Lapos, gyorscsatlakozású kapcsok villamos réz-
vezetőkhöz. Biztonsági követelmények 
MSZ EN 61347-1:2008/A1:2011
Lámpaműködtető eszközök. 1. rész: Általános és biztonsági köve-
telmények
MSZ EN 61347-2-12:2005/A1:2011
Lámpaműködtető eszközök. 2-12. rész: Kisülőlámpák váltakozó 
vagy egyenárammal táplált elektronikus előtétjeinek követelmé-
nyei (a fénycsőelőtétek kivételével)
MSZ EN 61386-
Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez szabványsorozat -21, -22. és 
23. részéhez /A1:2011 hivatkozási számmal egyedi követelményeket 
megváltoztató szabványmódosítás jelent meg.
MSZ EN 61558-2-9:2011
Transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és a velük 
képzett kombinációk biztonsága. szabványsorozat -2-9, -2-20. és 
-2-23. része korszerűsített változatban jelent meg.
MSZ EN 61591:1997/A2:2011
Háztartási szagelszívók és egyéb konyhai páraelszívók. A működési 
jellemzők mérési módszerei
MSZ EN 61951-2:2011
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátor-
cellák és -telepek. Hordozható, zárt, újra tölthető akkumulátorcel-
lák 2. rész: Nikkelfémhidrid 
MSZ EN 62041:2011
Transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és a velük 
képzett kombinációk biztonsága. EMC-követelmények
* MSZ EN 62047-8:2011
Félvezető eszközök. Mikro-elektromechanikus eszközök. 8. rész: 
Szalaghajtogatási vizsgálati módszer vékony rétegek húzó igény-
bevételi jellemzőinek mérésére
*MSZ EN 62244:2011
Sugárvédelmi műszerek. Államhatárra telepített sugárkapuk radio-
aktív és különleges nukleáris anyagok felderítésére 
*MSZ EN 62327:2011
Sugárvédelmi műszerek. Kézi műszerek radionuklidok detektálásá-
ra és azonosítására, valamint gamma-sugárzás környezeti egyenér-
tékű dózisteljesítményének mérésére 
*MSZ EN 62363:2011
Sugárvédelmi műszerek. Hordozható gamma-szennyezettség-
mérők és –detektorok 
MSZ EN 62631-1:2011
Szilárd szigetelőanyagok dielektromos és fajlagos ellenállásának 
jellemzői. 1. rész: Általános előírások 
*MSZ EN 62660-1:2011
Lítiumion akkumulátorcellák villamos közúti járművek hajtásához. 
1. rész: Teljesítőképesség-vizsgálat
*MSZ EN 62660-2:2011
Lítiumion akkumulátorcellák villamos közúti járművek hajtásához. 
2. rész: Megbízhatósági és helytelen használati vizsgálatok 
MSZ EN iSo 80601-2-12:2011
Gyógyászati villamos készülékek. 2-12. rész: Az intenzív ellátásban 
használt lélegeztetők alapvető biztonsági és lényeges teljesítőké-
pességi követelményei 
*MSZ EN iSo 80601-2-61:2011
Gyógyászati villamos készülékek. 2-61. rész: Pulzoximéter-
berendezések alapvető biztonsági és lényeges teljesítőképességi 
követelményei 

Összeállította a Szabványügyi Közlöny számai alapján: 
Kovács Levente (MSZT)

*MSZ EN 60099-8:2011
Túlfeszültség-levezetők. 8. rész: Fémoxid túlfeszültség-levezetők 
külső soros szikraközzel (EGLA) 1 kV-nál nagyobb feszültségű válta-
kozó áramú rendszerek szabad- és elosztóvezetékeihez
* MSZ EN 60191-6-17:2011
Félvezető eszközök mechanikai szabványosítása. 6-17. rész: Általá-
nos szabályok felületre szerelt félvezetőeszköz-tokozások körvonal-
rajzainak készítéséhez. Irányelvek kiöntött tokozás kialakításához.
P-PFBGA és P-PFLGA (Fine- pitch Ball Grid Array és Fine-pitch Land 
Grid Array) tokozás
MSZ EN 60212:2011
Szabványos feltételek szilárd villamos szigetelőanyagok vizsgálata 
előtt és alatt 
MSZ EN 60335-2-9:2003/A13:2011
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2-9. rész: Grillek, kenyérpirítók és hasonló hordozható főzőkészü-
lékek egyedi előírásai 
MSZ EN 60335-2-25:2002/A11:2011
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-25. 
rész: Mikrohullámú sütők egyedi követelményei, beleértve a kom-
binált mikrohullámú sütőket is
MSZ EN 60512-26-100:2008/A1:2011
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és méré-
sek. 26-100. rész: A mérés felépítése, vizsgálati és referenciael-
rendezés és az IEC 60603-7 szerinti csatlakozók mérései. 26a - 26g 
vizsgálatok 
*MSZ EN 60512-8-…
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és méré-
sek. Statikus terhelési vizsgálatok (helyhez kötött csatlakozókon) 
szabványsorozatnak -8-2, -8-3, -9-3, -9-4. és 17-2. új része jelent meg.
MSZ EN 60519-1:2011
Villamos fűtésű berendezések biztonsága. 1. rész: Általános köve-
telmények
*MSZ EN 60684-3-283:2011
Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követel-
ményei. 283. lap: Hőre zsugorodó poliolefin csövek gyűjtősín-szi-
getelésre 
MSZ EN 60695-2-12:2011
A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-12. rész: Izzóhuzalos vizsgálati 
módszerek. Anyagok izzóhuzalos éghetőségi indexének (GWFI) 
vizsgálati módszerei 
MSZ EN 60730-2-7:2011
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartá-
si és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-7. rész: Időzítőkészülékek és 
kapcsolóórák követelményei
MSZ EN 60730-2-9:2011
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási 
és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-9. rész: Hőmérséklet-érzékelő, 
-szabályozó és -vezérlőkészülékek követelményei
*MSZ EN 60749-
Félvezető eszközök. Mechanikai és klimatikus vizsgálati módszerek 
szabványsorozatnak 21,. 29. és30. új része jelent meg.
MSZ EN 60763-1:2011
Sajtolt, rétegelt lemezek villamos célokra. 1. rész: Fogalommeg-
határozások, osztályozás és általános követelmények
MSZ EN 60763-3-1:2011
Sajtolt, rétegelt lemezek villamos célokra. 3. rész: Az egyes anya-
gok előírásai. 1. lap: Forrón sajtolt, rétegelt lemez követelményei, 
LB 3.1A.1 és 3.1A.2 típusok
MSZ EN 60825-4:2006/A2:2011
Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 4. rész: Lézervédel-
mek
MSZ EN 60851-5:2008/A1:2011
Tekercselőhuzalok. Vizsgálati módszerek. 5. rész: Villamos tulaj-
donságok 
MSZ EN 61010-1:2011
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsá-
gi előírásai. 1. rész: Általános előírások
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arató csaba, kádár aba, Dr. novothny Ferenc

1.)  A munkabizottság vezetője köszöntötte 
dr. Ladányi Józsefet, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Villamos Energetika 
Tanszékének egyetemi adjunktusát, aki februárban 
csatlakozott a munkabizottsághoz. Szakmai tevé-
kenysége során az érintésvédelemmel is foglalko-
zik, így jövőben részt kíván venni a munkabizottság 
munkájában.

2.) Egy felülvizsgáló kollégától a következő 
kérdést kaptuk: tn-rendszerben egy családi ház főelosztójá-
nál a potenciálrögzítő földelés ellenőrzése során a központi 
földelőkapocsról leválasztottam a földelővezetőt, majd az L1, és 
a földelővezető (vagy közvetlenül a védőföldelés) között mértem 
földelési hurokellenállást. Ez esetben meg kell-e felezni a mért ér-
téket? A megengedett értéket a kioldó szervhez kell-e méretezni, 
vagy elfogadható a nullázás belső feltételeiben szereplő legfel-
jebb 10 Ω-os érték is?

Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 411.4.1. szakasza fo-
galmazza meg a tn-rendszerhez szükséges feltételeket. az 
említett szakasz a következőket írja:

„A TN-rendszerekben a berendezés földelésének sértetlensége a 
PEN- vagy PE-vezető megbízható és hatásos földcsatlakozásától 
függ. Ha a földelés a közcélú vagy más táphálózatból származik, 
akkor a berendezéshez szükséges külső feltételek megfelelőségéért 
a táphálózat kezelője a felelős.”

Ennek alapján a tn-rendszerhez szükséges feltételeket a helyi 
hálózati engedélyesnek kell biztosítani. A szabvány magyarázatos 
kiadásában ismerteti a már visszavont MSZ 172-1:1986 szabvány 
3.3.5.1. és 3.3.5.2. szakasza szerint a „nullázás külső és belső feltét-
eleit”. Az ún. „belső feltételekből” a következők vonatkoztathatók 
a fogyasztóra:

a) a fogyasztói vezetékhálózaton kialakították az ePh-hálózatot 
– ez ma is követelmény,

b) amelyhez legfeljebb 10 Ω ellenállású földelés csatlakozik,
c) a fogyasztói vezetékhálózatról ellátott valamennyi fogyasz-

tóberendezés nullázva van – ez szintén ma is követelmény! 

A b) ponttal kapcsolatban a ma érvényes szabványok vitatható 
módon nem fogalmaznak egyértelműen: Az MSZ HD 60364-4-41 
szabvány 411.4.2. szakaszának 2. megjegyzése szól csak a tn-
rendszerben az épületenkénti földelés létesítéséről: 

„A védővezetőket (PE vagy PEN) ajánlatos ott földelni, ahol azok 
az épületekbe vagy helyiségekbe belépnek...”

A földelő berendezésekről szóló MSZ HD 60364-5-54 szabvány 
csak az 542.1.2 szakaszban mondja ki:

„Ha van, akkor a földelőt a földelővezetővel a fő földelőkapocshoz 
kell csatlakoztatni” 

Az „ajánlatos”, illetve a „ha van” kifejezések – sajnos – nem 
egyértelmű követelmények! Ezzel szemben viszont tény, hogy 
a tn-c-s rendszerben a végponti földelés elhagyása a bejö-
vő Pen-vezető szakadása esetén életveszélyes lehet! ezért a 
vitatható szabványelőírásoktól függetlenül a Mee Érintésvé-
delmi Munkabizottságának az a véleménye, hogy a bejövő 
Pe- vagy Pen-vezető földelése sohasem hagyható el!  Az érté-
két méréssel is ellenőrizhetjük de – mint említettük – határérték 
nincs meghatározva, minél kisebb annál jobb. A mérést célszerű 
lakatfogós földelési ellenállásméréssel végezni, ezzel a módszer-
rel az épületenkénti földelés értékét is meg lehet mérni. Lénye-
gében ez is földelési hurokellenállás-mérés, de nem felezéssel 
értékel, hanem a táphálózat fázisvezetőjének kizárásával mér.

    A felezéssel kapcsolatban: a már visszavont MSZ 172 szabvány 
a földelési hurokellenállás mérését kizárólag tt-rendszerekben 
engedélyezte abban az esetben, ha a környezet beépítettsége 
nem tette lehetővé a segédszondák megfelelő elrendezését – ek-
kor lehetett az eredmény felét figyelembe venni. A ma érvényes 
MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány ezt nem engedi meg. Lásd 
a szabvány 411.5. alfejezetét, benne a 411.5.3. és 411.5.4. szaka-
szokat!                                               

3.) zolarek Péter az ismételt fülvizsgálatok időpontjának 
meghatározásával kapcsolatban kérdezte: Az érintésvédelmi 
felülvizsgálatok után a kiállítandó jegyzőkönyvekben a követ-
kező felülvizsgálat időpontja naptári napra vagy évre legyen-e 
előírva? Úgy tudom, hogy az OMMF ezt naptári napban hatá-
rozta meg, holott ezt a 14/2004.(IV.9.) FMM rendelet nem írja 
elő. Egy „főfelügyelőség” felül írhat-e egy miniszteri rendeletet? 
Az új OTSZ 213.§ (3) bekezdése egyértelműsíti a naptári napot, 
de a tűzvédelmi felülvizsgálatok vonatkozásában, a 228.§ pedig 
a villámvédelmi felülvizsgálatok időintervallumait írja le, de ott 
nem egyértelműsíti a napot. Itt akkor a naptári év lenne a mérv-
adó?  Végül: a robbanásbiztos villamos berendezések felülvizsgá-
lataival kapcsolatos időpontok sem egyértelműen tisztázottak: 
az MSZ 60079-17 szabvány 4.4.2 pontja szintén csak évet említ, 
napra nem tér ki.

a.) A módosított 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet valóban csak 
az „x évenként” formulát használja, ezt pontosította az oMMF 
2009. február 18-i állásfoglalása, amely egyértelműen az előírt 
határidőn belül írja elő az ismételt vizsgálatok elvégzését – tehát 
pl. 3 éven belül kell azokat elvégezni, nem húzhatók el a lejárati 
év végéig! 

Egy országos főhatóságnak joga van arra, hogy bizonytalan 
helyzetet tisztázzon, értelmezzen egy jogszabályt (és ezt számon 
is kérje!), de nem írhatja felül azt. Praktikusan ajánlatos ezt betar-
tani, mert adott esetben ezt az oMMF ellenőrizheti, és be nem 
tartás esetén szankcionálhat is!

b.) Az új otsz valóban csak a szabványossági (tűzvédelmi) 
vizsgálatok esetében határozza meg a naptári nap figyelembe-
vételét, és ez vonatkozik az MSZ EN 60079-14 szerint beren-
dezésekre is! (A szabvány alkalmazása „önkéntes”, a jogszabály 
alkalmazása a benne meghatározott hatálynak megfelelően 
kötelező!) Azonban sem a norma (MSZ EN 62305 szabvány) 
szerinti, sem a nem norma (MSZ 274) szerinti, hagyományos 

Érintésvédelmi 
Munkabizottság ülése 

2012. február 1.

Az Érintésvédelmi Munkabizottság 259. 
ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével, 
az újonnan csatlakozott kolléga köszön-
tése után, a munkabizottsághoz, illetve 
az egyesülethez beérkezett szakmai 
kérdéseket tárgyalt meg és fogalmazott 
meg válaszokat. Így többek között állást 
foglalt a PE/PEN-vezetők földeléséről, a 
felülvizsgálatok időpontjáról, fémvázas 
épületek EPH-kérdéseiről. Végül tájé-
koztatást adott a munkabizottság veze-
tője néhány aktuális kérdésről: többek 
között az idei Vándorgyűlés előkészíté-
séről és a lakások – szakmailag indokolt 
– érintésvédelmi felülvizsgálata beveze-
tésének helyzetéről.
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berendezések esetében tételesen nem írja elő a „naptári napot”.  
Ennek ellenére célszerű itt is a naptári nap szerinti határidőket be-
tartani! Ha a szigorúbb követelményeknek teszünk eleget, abból 
soha sem lesz baj, de ellenkező esetben már adódtak problémák. 
Ne feledjük: bM okF is szankcionálási joggal felhatalmazott 
országos főhatóság!

c.) Megjegyezzük, hogy a hivatkozott MSZ EN 60079-17:2008 
szabvány 4.4.2. szakasz 2. bekezdése rögzített berendezések-
re azt írja elő: „Az időszakos felülvizsgálatok közti időtartam nem 
haladhatja meg a három évet szakértői tanács kérése nélkül.” Azt 
hiszem, hogy a szabvány is elég egyértelműen írja le: 3 éven belül, 
azaz itt is naptári napról van szó!

Összefoglalva: gyakorlatilag minden felülvizsgálat esetében 
naptári napot kell megadni, és e határidő előtt kell elvégezni, (leg-
alább is megkezdeni) az ismételt felülvizsgálatokat! 

4.) Varga tamás (ViLoMetRic Mérnökiroda kft.) egy fém 
pillérvázas épület PEN- és EPH-vezetőinek keresztmetszetével 
kapcsolatban tett fel kérdéseket. 

Az épület főelosztó helyiségében lévő több elosztóhoz, külön 
áramkörökben, nagykeresztmetszetű kábeleken érkezik a PEN-
vezetős betáplálás. A technológiai területen nincsenek további 
elosztók, csak villamos berendezések. Ezek nagy teljesítményű 
berendezések, amelyek 4 vezetékes, PEN-vezetős táplálást kap-
nak az említett főelosztóból. A főelosztó helyiségben alakítunk 
ki egy fő földelő sínt potenciálkiegyenlítési célból, amelyre rá 
lenne kötve minden elosztó PEN-sínje, továbbá mindazok a 
fémszerkezetek, amelyeket a szabvány előír, és innen indul-
nának a technológiai területre az EPH-gerincvezetők.   
a) Kérdés: A 6x4x240 mm2-es betáplálású  főelosztó PEN-sínjét a fő 
földelősínnel milyen keresztmetszetű EPH-vezetővel kell össze kötni? 

Válasz: Az EPH-gerincvezető neve helyesen: Védő egyenpoten-
ciálra hozó vezető! 

A védővezetők keresztmetszetét az MSZ HD 60364-5-54:2004 
szabvány alapján lehet meghatározni. (Lásd a szabvány 543.1.1., 
543.1.2., 543.1.4., 544.1.1.  szakaszait és az 54.3. táblázatot!) A ke-
resztmetszet megállapításához az 543.1.2. szakasz szerint képle-
tet célszerű alkalmazni, ugyanis a kettőnél több párhuzamosan 
kapcsolt kábelből álló tápvezeték esetén a védővezető kereszt-
metszetét a fázisvezető keresztmetszetének felének kisebb ér-
tékre ajánlatos választani! Az 5 s-ot nem meghaladó lekapcsolási 
idők esetén az S keresztmetszet értéke:

ahol:    
S - a keresztmetszet (mm2),
I - a védelmi eszközön átfolyó várható hibaáram effektív értéke 

elhanyagolható impedanciájú hiba esetén (A),
t - az önműködő lekapcsolást  végző eszköz kikapcsolási  ideje (s),
k - a védővezető anyagától, a szigetelésétől és más részek-

től, valamint a kezdeti és véghőmérséklettől függő állandó, 
amelynek számítására az idézett szabvány A melléklete ad 
módszert 
b) Kérdés: Ha a helyiség közepén van 3 db elosztó, mindegyik a 

transzformátortól jövő külön-külön betáplálással, akkor azok PEN-
sínje potenciálkiegyenlítés érdekében helyileg összeköthetőek-e (az 
összeépített fémburkolataikon keresztül úgyis érintkeznek)? 

Válasz: Igen!
c) Kérdés: Lehet-e az említett 3 db elosztót egy potenciálki-

egyenlítő vezetővel bekötni az oldalfali fő földelősínre?   
Válasz:  Igen, lehetőleg középről!

d) Kérdés: Felhasználható-e az épület fém pillérszerkezete „EPH-
gerincként”, ahogy korábban az ME 04-115-ben ez megengedett volt?

Válasz: Igen, – de nem  „gerinc”, hanem EPH-vezetőnek lehet 

tekinteni, akkor ha „az egyes acélváz tartóoszlopok villamosan jól 
vezető folytonossága megoldott”. (Ezt általában biztosítja nagyszá-
mú csavaros, vagy hegesztett kötés.) A fémesen összekapcsolt fém 
pillérszerkezetet egy pontról a fő földelősínhez kell csatlakoztatni. 
Itt a védővezető keresztmetszetének a felét lehet figyelembe venni. 
(lásd az említett szabvány 544. B ábráját!)

e) Kérdés: A kábeltálcákat továbbra is elég 25mm2-es ve-
zetékkel bekötni? Egy hatósági ellenőrzés során arra köte-
lezték a kivitelezőt, hogy a tálcát a rajta futó legnagyobb 
keresztmetszetű kábel PE/2 keresztmetszetével kösse be.   
Válasz:  Sajnos külön a védő egyenpotenciálra hozó vezetőre 
nincs előírás, tehát marad a fázisvezető keresztmetszetének függ-
vényében táblázati érték! (Lásd a hivatkozott szabvány 544.2.1. 
szakaszát és az 544. A ábráját!)

f) Kérdés: A technológiai területen nincsenek elosztók, csak villa-
mos berendezések. Az ide kimenő legnagyobb kábelkeresztmetszet 
4x240mm2-es. E berendezéseket hogyan kell csatlakoztatni a védő-
hálózathoz? 
Válasz:  A negyedik ér a PEN-vezető és ezt kell a villamos beren-
dezések testére bekötni!

5.) egyebek
a) Szikora Ferenc kollégánk arról tájékoztatott, hogy a gázszol-

gáltató egy új készülék ellenőrzése kapcsán előírta: lakáson belül 
a gázcsatlakozások EPH-ba való bekötését, áram-védőkapcsoló 
alkalmazását a gázkészülék villamos táplálásában, a reteszfeltétel 
kialakítását: a konyhai szagelszívó ne működhessen egyidejűleg 
a gázkészülékkel (kazán, bojler), végül az előzőek ellenőrzését, 
nyilatkozat, illetve jegyzőkönyv szolgáltatását.

b) Kis László kollégánk kérdése: az általa vásárolt eurotest Xa 
típusú érintésvédelmi célműszerrel lehet-e n-Pe hurkot mérni, 
illetve milyen feltételekkel? A kérdést továbbítottuk: Hermann 
Zoltánhoz a C+D Automatika Kft. szakértőjéhez. 

c) Az idei Vándorgyűlésen, amely Budapesten lesz, az Épületvil-
lamossági és Biztonsági Szakosztály és ezen belül az Érintésvédel-
mi Munkabizottság is lehetőséget kapott a szakosztály Szakmai 
Napján szakmai előadások tartására. Várjuk kollégáink jelentke-
zését előadás tartására!

 d) 2011 áprilisában az egyesület javaslatot juttatott el Kun 
Gáborhoz, az MMK Elektrotechnika Tagozat elnöke részére, 
amelyben azt kérte, hogy törvénymódosítással tegyék kötele-
zővé az épület-energetikai minősítő irat megszerzése mellett az 
érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatának elvégzését, 
illetve a minősítő irat megszerzését is. Kun Gábor most arról ér-
tesített minket, hogy az indítványunkat továbbították, de nem 
kaptak tájékoztatást a javaslat sorsáról, és olyan ülés sem volt az 
OÉF-ben, ahol meg tudták volna kérdezni, hogy mi lesz a javaslat 
sorsa? Az egyesület és a munkabizottság változatlanul fontosnak 
tartja, hogy:

„A lakások eladása, bérbeadása esetén a lakás adás-vételi 
vagy bérbeadási szerződésének mellékletét képező - 10 évnél 
nem régebbi - épületenergetikai minősítő irata mellett szere-
peljen a lakás, a bérlemény 10 évnél nem régebbi érintésvédel-
mi szabványossági vizsgálatának minősítő irata vagy annak 
másolati példánya is!” 

Dr. Novotny Ferenc
ÉVÉ Mubi vezető

Kádár Aba,
lektor

Összeállította:
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Makai Zoltán

írták alá. Ők egy gőzerővel működtetett erőművet tartottak 
előnyösnek, mert a vízerőmű építése esetén feltétlenül szük-
ségeltetik úgy is egy tartalék erőmű építése, amely erőmű 
biztosítaná a szükséges energiát, az esetleges nagyon száraz 
időszakban is. 

Ezek után a városi tanács egy más megoldást választott a 
villamosenergia-igény kielégítésére, mégpedig egy gázmo-
toros és egy dízel erőmű építése formájában. A hűtővízellá-
tásra egy fából készült duzzasztót, zsilipeket és egy ún. ma-
lomárkot is építettek a Maroson. 

1912-ben katasztrofális áradások voltak áprilisban, május-
ban és júniusban is. Június 3-án az árvíz tönkretette a duz-
zasztót, a zsilipeket, a védőgátat és a malomárkot is. Ezek 
után nem lehetett biztosítani a hűtővizet a villanytelepnek. 

Ebben a helyzetben a városi tanács dr. Bernády György 
polgármester javaslatára határozatot hozott az árvízvédelmi 
művek sürgős újjáépítésére, a rőzsegát helyett egy betongát 
építésére a Maroson. Ekkor merült fel újra egy vízerőmű épí-
tésének a gondolata. A tervek elkészítésére Lendaruzzi János 
olasz betonépítési vállalkozót bízták meg, aki később elnyer-
te a kivitelezési jogot is. A városi tanács július 5-i ülésén hatá-
rozta el, hogy helyreállítják a gátakat, megépítik a vasbeton 
duzzasztót a Maroson, majd egy vízerőművet is a régi malom-
árkon, a jelenlegi vízerőmű helyén.

A víZerőMű  kiviteleZése

Az új létesítmény a következőket tartalmazta:
 vasbeton duzzasztó, vízkivételi rész, zsilipek, járható 

hidak a duzzasztón, parti erősítések, felvízcsatorna, a 
felvízcsatornát átszelő hidak megemelése, 

 csarnok a vízturbináknak és a generátoroknak, elektrome-
chanikai berendezések, 

 majd alvízcsatorna. 
A tervben 3 db „Francis” vízturbina telepítése szerepelt, 

amelyek szabályozható irányító lapátokkal és szivócsővel 
rendelkeztek. A vízhozam 10 és 7,5 köbméter/sec között vál-
takozott, míg a szintkülönbség 5 és 3 m között mozgott. 
A turbinák fordulata 60 ford./perc volt. A generátorok teljesít-
ménye 600 kVA, fordulatszámuk 210 for./perc, kapocsfeszült-
ségük 3000 Volt három fázisú váltóáram, 42 Hz frekvencián. 
A turbinák és a generátorok közti meghajtást konuszos fogas-
kerékrendszer biztosította. 

víZerőMű A MAroson
  

Marosvásárhely városi tanácsa már az 1908-1909-es években 
gondolkozott a Maros folyó vízenergiájának a hasznosításá-
ról. A meghirdetett pályázatra két ajánlatot kaptak. Az első 
ajánlatban Marosbogát község területén létesítendő vízerő-
mű szerepelt. Az ajánlat báró Petrichevich Horváth Bélától 
érkezett, aki 1909-ben Torda Aranyos vármegye prefektusától 
jogot szerzett Marosbogát község területén egy vízerőmű 
létesítésére. Ezen jogot ajánlotta fel örök áron való megvé-
telre a város vezetőségének. A számítások szerint aránylag kis 
befektetéssel – a Maros egy nagy kanyarjának az átvágásával 
– egy 3,6 méteres vízszintkülönbséggel 1000 LE beszerelt tel-
jesítményű vízerőmű létesíthető. A vízhozamot 35 köbméter/
sec-ra értékelték, amellyel évi 100 000 kWh villamos energiát 
lehet termelni. A megtermelt villamos energiát távvezetéken 
képzelték elszállítani Marosvásárhelyre. 

 A második ajánlat özv. gróf Bissinger Ottóné, szül. Lázár 
Nóra grófnőtől érkezett. Ő egy  Megyesfalva (Mureseni) te-
lepülés körzetében telepítendő vízerőműre tett ajánlatot. Ez 
a vízerömű 1 millio kWh-t termelt volna 12 fillér/kwh áron 
éjjel-nappali üzemben. Úgy képzelte el, hogy a város évente 
legalább 600 000 kWh-t átvesz a fenti áron. A szállítást 3200 
volt feszültségen gondolták el, amely feszültségen 2oo-3oo 
kW teljesítményt lehetett volna szállítani Marosvásárhelyre.  

A javaslatok elbírálására a város vezetősége egy tanulmányt 
rendelt meg. Ezt a tanulmányt Hollos József kir. műszaki taná-
csos, Pfeifer Ignác ny.rk. tanár és Söpkéz Sándor ny.rk. tanár 

technikatörténet
TechnikatörténettechnikAtörténettechnikatörténet

egy  elfeledett erőmű a Maroson
 A marosvásárhelyi vízerőmű rövid története
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Marosvásárhelyen a közcélú villamosenergia-szolgálta-
tás 1898. november 1-jén kezdődött el, amikor üzembe 
helyezték a 475 Le teljesítményű Villanytelepet. A szol-
gáltató a „Farkas Mendel & Co” fafeldolgozó cég volt, 
amelynek a területén indult be a dugattyús gőzgépekkel 
működő telep. A villamos energia fokozatosan növeke-
dett, és 19o8-ban már körvonalazódott a villanytelep 
bővítésének a szükségessége. Több elgondolás is szüle-
tett. Többek között egy új telep építése a városban, ahol 
gázmotor és dízelmotor lett volna telepítve, egy nagy 
teljesítményű földgáztüzelésű hőerőmű felépítése az 
Erdélyi-fennsíkon, nem messze Marosvásárhelytől stb. 
A figyelem lassan a vízenergia felhasználása felé fordult.

Az 1914 ben epült gát a Maroson

Az erőmü eredeti épülete
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V alakú fogazata volt. A generátorok függőleges tengelyű 
gépek voltak, teljesítményük 7oo kVA, míg fordulatszámuk 
75o ford./perc lett. A szervómechanikai szabályzó berende-
zést a Ganz-Budapest cég szállította. Az összes berendezés 
szerelését a helyi közüzemek szakemberei végezték el. A ge-
nerátorok 3 kV-on termeltek, és párhuzamosan üzemeltek a 
dízel erőművel – a villanyteleppel. Az újjáépített vízerőművet 
195o őszén helyezték üzembe. 

A víZerőMű további sorsA

A vízerőmű további sorsáról Avéd János nyugdíjas gépészmér-
nök tájékoztatott, aki nyugdíjazásáig a vízerőmű gazdája volt a 
Marosvásárhelyi Áramszolgáltató Vállalatnál. Beszélgetésünket 
így kezdte:
 Mint egyetemistát a vízturbinák rejtelmeibe legelőször 

a temesvári Műegyetem Hidraulika Tanszékének vezetője, 
Bărglăzan Aurel professzor vezetett be. 1955-ben nyári gya-
korlatként egy egyetemista diákcsapattal méréseket végez-
tünk a vízerőmű turbináin, és ezek alapján megrajzoltuk a tur-
binák jelleggörbéjét. Jól emlékszem, hogy az 1-es turbinának 
rögzített lapátjai voltak, és csak a 2-es, illetve 3-asnak vannak 
állítható lapátjai. 
 Az egyetem elvégzése után a marosvásárhelyi áramszol-

gáltató alkalmazottja lettem, és a vízerőmű üzemeltetése 
közvetlen hatáskörömbe került. Először is megállapítottuk, 
hogy a felújított erőmű jól működik. Mivel az alvízcsatorna 
csak 2 turbinára lett méretezve, csak a 2-es és 3-as egysége-
ket üzemeltettük, az 1-es turbina csak tartalékként szerepelt. 
Megállapítottuk továbbá, hogy a turbinák viszont kissé túl-
méretezettekre sikerültek. 
 A generátorokat 3 kV-ról csak később tekercseltük át 

6 kV-ra. Üzemeltetés közben megállapítottuk, hogy a felső 
csapágyuk olajhűtésük dacára túlmelegednek. Ezt a túlmele-
gedést sikerült megoldani egy másik hűtő beiktatásával. 
1966-ban egy főjavítás alkalmával a bukaresti 

Energoreparatii nevű cég szakemberei a program szerint ki-
bontották a 2-es és 3-as turbinákat. Üzembe helyezésük után 
rövid idő múlva a 2-es turbina áttétrendszerének egyik foga 
eltört. Mivel senki sem vállalkozott az áttétrendszer kijavítá-
sára, a vezetőség úgy döntött, hogy az 1-es turbinából kisze-
reljük az áttétrendszert, és átszereljük a 2-es turbinába, mert 
ezt jobb hatásfokkal lehet működtetni. Így az 1-es gépegysé-
get kivontuk a rendszerből, majd később, hogy helyet bizto-
sítsunk a transzformátort javító részlegnek, ezt a turbinát és 
generátort leszereltük. 
 Nagyon érdekes még az a tény, hogy bár több éven ke-

resztül a malomárok, azaz a felvízcsatorna közvetlen szom-
szédságában, a bal parton a városi strand működött, de ez a 
vízkivétel nem befolyásolta az erőmű működését.

A vállalkozó kötelezte magát arra, hogy az új duzzasztó és 
vízkivevő még az 1912-es év végén kész lesz. Sajnos szep-
temberben újabb árvizek okoztak súlyos károkat a létesít-
ménynek. Az 1913-as tavaszi áradások sem kímélték meg a 
munkálatokat. Bebizonyosodott, hogy a duzzasztó nem tudja 
megoldani az árvizek óriási vízhozamának a támadását. Ezért 
a nagyenyedi székhelyű Vízügyi Hivatal elrendelte a gát 10 
méterrel való meghosszabbítását. Így a 75 m-es gátnak 5 nyí-
lása, 2 db 10 m-es fenékkapuja, 2 db 15 m-es bukógátja, és a 
közepén egy 18 m-es úsztató zsilipe lett. A munkálatok így 
csak 1914. július 14-én fejeződtek be, és így üzembe lehetett 
helyezni a vízerőművet. Az erőmű teljes gépészeti felszere-
lését a Ganz és Társa Danubius R.T. budapesti cég gyártotta 
le és szerelte fel. A munkálatok 2 300 000 koronába kerültek, 
jóval többe, mint az eredeti költségvetés (1 660 000 korona). 

A két világháború között a villamosenergia-szükséglet csak 
kis mértékben növekedett. Így a meglévő két erőmű kielégí-
tette a szükségleteket. A vízerőmű részesedése ebben 75% 
volt. 

A Második világháború követkeZMényei

1944 szeptemberében a visszavonuló német katonai alaku-
latok felrobbantották a város stratégiai létesítményeit, így a 
hőerőművet és a vízerőművet is. Még a vasbeton gátat sem 
kímélték meg. Így a város áramforrás nélkül maradt. Egyedül 
a cukorgyár áramfejlesztője menekült meg. A város villamos 
energiával való ellátása így a cukorgyárból indult meg. Majd 
sikerül a villanytelepet is rendbe hozni 1946-ban, amikor a 
folytonos áramszolgáltatás ezáltal helyre áll.

A víZerőMű újjáépítése

A vízerőmű helyreállítása csak 1949-ben kezdődött el. Kija-
vították a duzzasztógátat a Maroson, amely 2 km-re van a 
vízerőműtől, a felvízcsatornát, azaz a malomárkot, és a víz-
erőmű épületét. Mivel a turbinák is tönkre mentek, új turbi-
nákról kellett gondoskodni. Az új turbinákat a Temesvári Mű-
egyetem Hidraulikai Tanszékének mérnökei  tervezték meg, 
Bărglăzan Aurel professzor, neves szakember vezetésével. 
Ezeket a turbinákat a Resicabányai Gépgyárto Vállalat (akkori 
nevén Sovrom-Metal Resita) gyártotta le. Ezek a turbinák vol-
tak az első ilyen típusú vízturbinák, amelyeket az országban 
terveztek és gyártottak is le. Így az újjáépített marosvásárhe-
lyi vízerőműbe 3 db 75o Le Káplán típusú hazai vízturbinát 
szereltek be. Ezeket a gépeket 14 köbméter/sec vízhozamra 
és 4,8 m tiszta esésre tervezték és kivitelezték. A generátoro-
kat fogaskerékáttétel-rendszer hajtotta, amely rendszernek 

A 1944 ben felrobbantott erőmű

A helyreállitott erőmü



 Pár év múlva az Azomures nevű hatalmas vegyi kombi-
nát beindulásakor változás történt a vízerőmű működésében. 
Ugyanis az erőmű közvetlen közelében a felvízcsatornába egy 
vízkivételi rendszer épült, a fenti vegyi kombinát hűtővizének 
a biztosítására. Így jelentősen csökkent az erőműbe bejutó 
víz mennyisége. Ugyanakkor a felvízcsatorna takarítását nem 
engedélyezte az Azomures, így tovább csökkent a bejövő víz 
mennyisége. Ezért az erőműben kénytelenek voltunk csak a 
2-es turbina-generátort üzemeltetni. 
 Közben a duzzasztógát ás a felvízcsatorna üzemelte-

tése átkerült a városi közüzemek hatáskörébe. Ez a tény a 
fenti berendezések karbantartását súlyosan befolyásolta. A 
kegyelemdöfést az erőmű életére egy újabb esemény adta 
meg. Ugyan is az Azomures kombinát lemondott a hűtővíz-
kivételről a felvízcsatornából, mert a Maroson kb. 1 km-re a 
város alatt egy küszöbgátat épített a hűtővízkivételre. Így a 
vízszintkülönbség nagyon lecsökkent, és az erőmű üzemel-
tetése teljesen gazdaságtalanná vált. 1966-ban a vízerőmű 
végleg beszüntette működését. 

A víZerőMű nApjAinkbAn 

2oo9 októberében Avéd János és Balasy Bála marosvásárhelyi 
kollégák vezetésével helyszíni szemlét tartottunk az erőmű-
ben. Az erőmű épülete elfogadható állapotban van, közvetle-
nül hozzáragasztva az áramszolgáltató vállalat kereskedelmi 
részlegének az épületével. A két gépegység még megvan, de 
mivel a csarnokba nagyon könnyen be lehet jutni, kétséges 

a megmaradt berendezések érintetlen-
sége. A felvízcsatornán a víz vígan foly-
dogál, majd átjut a bukógáton, kikerüli 
az erőművet, és az alvízcsatornában 
folytatja útját. Megállapítottuk, hogy 
egy nagyon kis része a víznek bejut a 
turbinákba, ami azt bizonyítja, hogy 
az elzáró elemek javításra szorulnának. 
199o után elkészült egy hatástanul-
mány a vízerőmű felújítására és egyben 
a gépegységek kicserélésére. Egy svéd 
vállalat javaslatot is nyújtott be erre a 
felújításra, de a javaslat csak a tervek 
szintjén maradt. 

 Hogy mi lesz az erőmű sorsa, az 
csak a jövő zenéje. Sajnos a tulajdonost, 
a Hidroelectica céget kevésbé érdekli 
ennek a „törpevízerömünek” a sorsa. 

A kollégák hallottak olyan elgondo-
lásról is, hogy az erőművet az önkor-
mányzat szeretné ipari műemléknek 
nyilvánítani, és így nem jutna az enyészet sorsára. Egyesek az 
újraindítást sem zárják ki.  Majd elválik a vallatásnál !!

Összeállította: Makai Zoltán 
Forrás: Un secol de electricitate 1898-1998 Tîrgu Mureş. 

A marosvásárhelyi áramszolgáltatás 1oo esztendeje. 
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Makai Zoltán: Nagyváradon is megemlékeztek Jedlik Ányos életéről és munkásságáról. 
                       Az eseményröl a helyi napilapok, többek között a Reggeli Ujság is beszámolt.

A gépház  napjainkban



Megkezdte munkáját a 
Világítástechnikai Társaság 

LED Munkabizottsága

Giczi Imre, Nádas József csoport ezért megkeresi és együttműködésre kéri a témát oktató 
felsőfokú intézmények oktatóit. (BME különböző karai; Debre-
ceni Egyetem; Dunántúli Egyetem; Miskolci Egyetem; Óbudai 
Egyetem; Pannon Egyetem stb.)

Összegyűjti az intézetek nyilvánosságnak szánt oktatási anya-
gait, s ha ez lehetséges, egyesíti a különböző oktatási forrásmun-
kákat egy közös anyaggá, vagy a különböző célokra önálló anya-
gokat készít (pl.: építész-, villamos tervezők, beruházók részére).

Lehetőséget teremt arra, hogy a gyakorló mérnökök tovább-
képzésébe a LED-világítás témaköre beépülhessen. Keresi ehhez 
a kapcsolódó mérnöki kamarák együttműködését. E munkacso-
port tartja a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, a szakmai 
és mérnöki kamarákkal. Az Oktatás Munkacsoportot Némethné 
dr. Vidovszky Ágnes vezeti.

AlkAlmAzás 

Az itthoni és külföldi alkalmazások megismerése jelentősen 
gyarapíthatja a tudástárat a világító diódáról. Nem pótolhatók 
azok a tapasztalatok, amely valóságos létesítmények tervezése, 
létrehozása és működtetése során „szakadnak ránk”. Külön mun-
kacsoport foglalkozik azzal, hogy hírt adjon az új termékekről és 
alkalmazásokról. Lesz, mikor csak egy weboldal címe irányít el a 
forráshoz, máskor értékelő vélemény is kíséri a híradást, remélve, 
hogy a beérkező vélemények színesítik majd a képet. 

Fontos feladata lesz a munkacsoportnak, hogy kidolgozza a 
termék- és alkalmazástechnikai pályázatok rendszerét. Ez más 
országokban már jól működik: elősegíti új eszközök fejlesztését, 
s egyszersmind megismerteti és népszerűvé teheti azokat és lét-
rehozóikat. Szándékaink szerint a pályázatok kiírására országos 
hatókörű intézményeknek és hatóságoknak teszünk javaslatot.

A munkacsoport tarja a kapcsolatot hazai fejlesztőkkel, gyár-
tókkal, beruházókkal.

Az Alkalmazás Munkacsoportot Molnár Károly, az Óbudai 
Egyetem adjunktusa vezeti.

strAtéGIAI kApcsolAtok 

E területen az a cél, hogy a VTT váljon az olyan központi intéz-
mények, mint Energiahivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
Országgyűlés, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Fogyasztóvédelem 
számára a világító dióda  témakörében szakmai partnerintéz-
ménnyé.

E kapcsolatokban a munkacsoport mutassa ki, hogy a minősé-
gi LED-technika komoly lehetőségekkel rendelkezik az energia-
takarékosságban, a hazai termékfejlesztés és gyártás lehetőséget 
ad új munkahelyek teremtésére, hazai termékkel pedig az állami 
eszközbeszerzésre, a műszaki, technológiai megújulásra.

A munkacsoport figyelemmel kíséri a LED-témakörben folyó 
vitákat és konzultációkat nemzeti és uniós szinten, s javaslatot 
tesz a VTT elnökségének vélemény formálására és állásfoglalásra. 
A munkacsoport működteti a kapcsolatokat a fenti intézmények 
felelős vezetőivel, munkabizottságaival.

A Stratégiai Kapcsolatok Munkacsoportját, s egyben a LED 
Munkabizottságot Giczi Imre vezeti.

INterNetfórum

Az Internet Munkacsoport feladata elsősorban a világító dióda, 
mint fényforrás köré gyűjtött tematikus aloldal létrehozása, ezen-
kívül internetes tartalomfigyelés és értékelés, ismeretterjesztés, 
alapvető információk nyújtása a laikusoknak a világító diódáról, 
illetve nem utolsósorban, kapcsolattartás az írott és elektroni-
kus sajtóval. A munkacsoport első és rövid távon legfontosabb 
feladatának tekintette annak a webes felületnek a létrehozását, 
mely aloldalként működik – az időközben arculatában és rész-
ben tartalmában is megújult – VTT honlapja alatt illetve mellett. 
A kettősség azért indokolt, mert részben a LED-ek újdonságának 

világítástechnika
világítástechnikaVilágítástechnikavIláGítástechNIkA
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A LED (világító dióda) eszközök visszavonhatatlanul az életünk 
részéve váltak. Az elmúlt egy-két év szédítő tempója a fényhasz-
nosítás, élettartam, színvisszaadás és alkalmazhatóság területén 
a világítástechnika ma legfontosabb reményévé tették e félve-
zető alapú világítási eszközöket. Ezt a tempót a szabványosítás 
(a műszaki paraméterek egységesítése, megbízható és elérhető 
ellenőrzése) eddig nem tudta követni. Ez a körülmény jó lehető-
séget teremtett arra, hogy kialakuljon az a hamis tudat, miszerint 
a LED-technikához mindenki ért. Az is, aki a realitásokon túl, a 
vágyaknak megfelelő ígéretekkel csábítja meg nem térülő be-
fektetésre a hinni akaró felhasználókat. Fontos felismerni, hogy 
szabványok hiányában a valódi tudás és annak nyilvános, bárki 
számára elérhető formája jelenthet biztonságot. 

A Világítástechnikai Társaság (VTT) elnöksége ezt felismer-
ve hozta létre folyamatosan működő LED Munkabizottságát az 
alábbi feladattal:

széles körben gyűjteni és szétosztani azokat az informá-•	
ciókat, amely a leD-technika fejlődéséről, alkalmazásáról, 
hozzáférhetőségéről reális képet ad. 
kibontja a leD-technikát a misztikum és csodavárás bűv-•	
köréből, s egyúttal kiszorítja a szerencsejátékosokat a be-
ruházások környezetéből.
létrehozza a téma iránt szakmai szinten érdeklődő kuta-•	
tók, mérnökök, újítók és stratégai tervezők egymást segí-
tő kapcsolatrendszerét.
segíti olyan hazai termékválaszték kialakítását, mely a kö-•	
zösségi beruházások beszerzési kiírásaiban preferált esz-
közként szerepelhetnének.
A vállalható feladatokat öt munkacsoportra osztotta:•	

tuDomáNy

E munkacsoport feladata a nemzetközi kutatási-fejlesztési ered-
mények nyomon követése és megismerhetővé tétele. Ide tarto-
zik a szabványosítás folyamatának bemutatása csakúgy, mint a 
műszaki paraméterek összehasonlíthatóságának, mérési módjai-
nak vagy a műszaki tudományos előrejelzések rendszeres ismer-
tetése. Fontos feladat a hazai műszaki-tudományos eredmények 
számbavétele, lehetőség szerint ismertetése. E tevékenységével 
a munkacsoport annak tudatosítását vállalja, hogy a világítódió-
da-technológia tudásalapú technológia. Több tudományág, mint 
a szilárdtestfizika, optika, fotometria, színtan, félvezető technoló-
gia, hűtéstechnika összehangolt együttműködése szükséges a jó 
minőségű LED létrehozásán túl a megfelelő működési körülmé-
nyek meghatározásához is. 

E munkacsoport tartja a kapcsolatot a hazai kutatás-fejlesztés 
műhelyeivel, oktatási és kutatási intézményekkel.

A munkacsoportot dr. Poppe András egyetemi docens vezeti.

oktAtás

A világítódióda-technológia rohamos fejlődése szükséges-
sé teszi, hogy az új ismeretek a lehető legrövidebb időn belül 
beépüljenek az oktatási anyagokba, a szakkereskedők tovább-
képzésétől kezdve a konstruktőrökön keresztül a felhasználást 
megtervező építész és villamosmérnökök oktatásáig és tovább-
képzéséig. Az új ismeretek tananyaggá formálása a felsőfokú 
intézmények oktató és kutató műhelyeiben történik. A munka-



forrása nem ritkán egyes LED-kereskedők weboldalain fellelhető 
reklámokból, a hobbi és barkács célú „szakcikkek”-ből, valamint 
a laikus fórumokon olvasható hozzászólásokból fakad. A tájéko-
zódást segíti az oldalon található két linkgyűjtemény is. Az egyik 
a Partnerek menüpont alatt található. Innen azon oktatási intéz-
mények, szakmai kamarák, valamint állami intézmények, hatósá-
gok, háttérintézmények oldalai érhetők el, amelyeken a világító 
diódák kutatásával kapcsolatos tudományos és alkalmazásával 
kapcsolatos jogszabályi háttér-információk találhatók. A Hasznos 
oldalak menüpont alatt a LED-es világítástechnikában is érin-
tett magyarországi és külföldi egyesületek, tudományos és tár-
sadalmi szervezetek illetve európai uniós és más külföldi állami 
háttérintézmények elérhetősége található. Végül meg kell még 
említeni a Szakmai blogok gyűjteményét, ahova az olvasók aján-
lásait várjuk olyan LED-ekkel foglalkozó blogokról, amelyek rend-
szeresen frissülnek és megbízható információkkal, alkalmanként 
érdekességekkel szolgálnak.

Miért érdemes regisztrálni? A regisztráció egyrészt a csatla-
kozás kifejezése, másrészt lehetőséget teremt a weblap teljes 
körű használatára. A fórumban való részvételre, a cikkek vélemé-
nyezésére, megjegyzések hozzáfűzésére, saját cikkek és mások 

figyelmébe ajánlott linkek beküldésére, illetve a 
kizárólag tagoknak szánt védett tartalmakhoz való 
hozzáférésre. 

A weblap, mint minden az internet világában, 
folyamatosan változik, szerkezetének, rovatainak 
jobbítását a látogatók észrevételeikkel, javaslataik-
kal kezdeményezhetik. Tagjainkat pedig ezúton is 
kérjük, regisztráljanak, látogassák rendszeresen a 
lapot, és éljenek a lehetőséggel: cikkeikkel, hozzá-
szólásaikkal aktívan járuljanak hozzá a látogatók és 
nem utolsósorban egymás tájékoztatásához.

A szerkesztők szándéka, hogy e lap nemcsak hi-
teles és gyártóktól független, hanem mértékadó 
fórummá is váljon a világító diódák világítástech-
nikai alkalmazását illetően.

Az Internetfórum Munkacsoportot Nádas József 
vezeti.

A munkabizottság nem csak a világhálón létezik. 
Kéthavonta tart nyílt ülést a Világítás Házában, ahol 
a soros teendők gyors megbeszélése után valódi 
kávé mellett valódi beszélgetés folyik aktuális ese-

ményekről és tennivalókról, érdekes hírekről, esetenként érdekes 
emberekkel. Aki ide eljön nem vendégként, hanem résztvevő-
ként érkezik, s talán munkatársként távozik.

A munkabizottság eddigi legfontosabb teendője, készülve a 
III. LED Konferenciára, a weboldal kialakítása és elindítása volt. Ez 
az első lépés azon az úton, hogy a VTT a világító dióda témakör-
ének ne egyik, hanem az egyetlen nyilvános tudásközpontjává 
váljon. Tudásközpont akkor lesz majd, ha a begyűjtött ismeretek 
folyamatosan gyarapodnak, megújulnak, ha ezért a tudásért 
folyamatosan betérnek érdeklődők, felhasználók, vitázó és be-
szélgetőtársak. Kompetenciaközponttá pedig akkor válhat majd, 
ha a folyamatosan felhasználható tudás olyan értékké minősül, 
mely alapján a VTT természetes szakmai partnere lehet azoknak 
az országos intézményeknek és hatóságoknak, melyek feladata a 
takarékos, megfelelő és biztonságos világítás fejlődési pályáinak 
kialakítása, az ehhez kapcsoló beruházások kiírása és megvalósí-
tásának ellenőrzése.

és népszerűségének köszönhetően, részben a sokszor még kifor-
ratlan technológia útkeresése miatt az alapfogalmaktól kezdve 
a szakembereknek és kutatóknak szánt információkig sokféle 
jellegű és mélységű tájékoztatási igény merült fel. Ezeknek a jól 
rendszerezett, átlátható elhelyezése mindenféleképp egy külön 
weblap létjogosultságát támasztotta alá. A tartalom integrálódik 
a VTT oldalaiba, onnan is elérhető, valamint az azonos arculatnak 
és felépítésnek köszönhetően mindenki számára a megszokott 
módon kezelhető. Az új weblap neve LED Cafe, mely kifejezi azt, 
hogy itt a tartalomról „beszélgetni” lehet. 

Nem egyszerűen információhalmazról van szó, hanem olyan 
szakmai lapról, amely lehetőséget teremt a betérő számára, hogy 
kifejezze véleményét, közreadja saját cikkeit, elolvassa mások 
érdekesnek vélt írásait, kötetlenül beszélgessen, tanácsot kér-
jen, vagy éppen véleményt fűzzön mások soraihoz. Az Internet 
Munkacsoport tehát nem elsősorban írja, csupán szerkeszti és 
karbantartja a weblapot, folyamatosan alkalmazkodva a felhasz-
nálói igényekhez. Igyekszik a LED-ekkel kapcsolatos fontosnak 
talált információt közzétenni ebben a kis kávézóban, hogy szak-
emberektől értesüljön mindenki a téma újdonságairól, a félvezető 
alapú világítástechnika területén zajló vitákról, konzultációkról.

A weblap nyitóoldalán a legutóbb elhelyezett hírek és cikkek 
olvashatóak. Valamennyi, a tagság által írt, illetve a más webol-
dalon fellelhető és a tagság figyelmébe ajánlott publikáció a 
Szakmai cikkek rovatban található. A cikkek után az esetleges 
hozzászólások, vélemények is elolvashatók. Itt jelennek majd 
meg és indulnak vitára az olyan, más népszerű internetes por-
tálokon fellelhető cikkek, írások, felhívások is, melyek szakmailag 
nem helytállóak vagy vitathatók, felhívva a figyelmet a szakma 
aggályaira. A Fórum a kapcsolattartás központi helye, ahol témák 
felvetésével és válaszok, reagálások beküldésével segíthetik a 
tagok egymás munkáját és valamennyi olvasó tájékoztatását. Bí-
zunk benne, hogy itt idővel egyre többen teszik fel kérdéseiket, 
és egyre többen válaszolnak, ezáltal a fórum nemcsak kapcsolat-
tartás eszköze lesz, hanem az információk gazdag tárházává is 
alakul, hasonlóan minden más internetes szakmai fórumhoz is. 
A Világítástechnikai Társaság tagjai „szakértői” rangban, kiemelt 
tagként szólhatnak hozzá a témákhoz, ezzel is növelve szavaik 
súlyát és a LED Cafe hitelességét. A fórum természetesen mode-
rált, a szabályok – melyek nem térnek el az általánosan elfoga-
dottaktól – a fórum főoldalán olvashatóak. A GYIK (Gyakran Is-
mételt Kérdések) rovat a laikusok és a szélesebb olvasóközönség 
(végfelhasználók, beruházók, üzemeltetők, újságírók stb.) tájé-
koztatását szolgálja. A szakemberektől ide várunk minden olyan 
kérdést és arra adandó választ, amely megelőzi vagy korrigálja 
a világító diódákkal kapcsolatban oly gyakran felmerült félre-
tájékoztatást, a köztudatban rögzült téves sztereotípiákat. Ezek 
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Giczi Imre
COMPASS Világítástechnikai Kft, 
Dunakeszi

Nádas József
500lx Világítástechnika Kft, Budapest
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Lettország részt kíván venni a litvániai 
atomerőmű építésében
Lettország 15-20% arányban részvényese akar lenni a szom-
szédos Litvániában tervezett atomerőműben, nyilatkozta 
Lettország miniszterelnöke. Szándékaink szerint – mondta a 
miniszterelnök – részt kívánunk venni az erőmű építésében. 
Jelenleg már „pénzügytechnikai” szinten folynak a megbe-
szélések a részletekről. 

Mint ismeretes, Litvánia 2020-ra 
fel kívánja megépíttetni atom-
erőművét Visaginasba, Lettor-
szág és még más stratégiai be-
fektető segítségével. A projek-
tet a japán Hitachi Ltd. nyerte 
el, Japán második legnagyobb 
atomerőmű-építő és -fejlesztő 
cége. Litvánia 34%-ban kíván 
részesedni, míg a továbbiakon 

Lettország, a Hitachi és bankok „osztoznak”.
A Hitachi 2011. december 20-án írta alá a projektet, melynek 
technikai kivitelezésében részt vesz még az ameriaki  GE-
Nuklear és a General Electric Co. is.    

A Cseh Bányászati Társaság erőművet épít
A Cseh Bányászati Társaság megegyezett a cseh átviteli há-
lózat üzemeltetőjével, a CEPS-szel, hogy 660 MW-os barna-
szén tüzelésű hőerőművet épít bányája közelében, Észak-
nyugat-Csehországban, melyet 2021-ben a cseh átviteli há-
lózatra csatlakoztat. A tervezet hőerőmű 45%-os hatásfok-
kal alakítja át a barnaszenet villamos energiává. Az európai 
gyakorlat szerint (lásd Németország és Lengyelország), ilyen 
jellegű barnaszén erőművek megvalósításához – beleértve 
az engedélyezést a tervezést, az építést – praktikusan 10 
esztendő szükséges.

Az eU 2011-ben 866 MW off-shore szélturbinát 
helyezett üzembe
Az Európai Szélenergia Társaság tájékoztatása szerint az 
Unió szélerőmű-kapacitása 2011-ben 866 MW tengerre te-
lepített szélerőművel gyarapodott. A szóban forgó turbinák 
80%-át a német Siemens cég szállította.
A 235 szélturbina kilenc elkülönült szélparkban helyezkedik 
el, legtöbbje az angol partok közelében, természetes mind 
csatlakozik az adott átviteli hálózathoz. 
Az Európai Szélerőmű Társaság presszionálja az EU tagálla-
mait, hogy 2020-ra az európai szélerőműpark teljes kapaci-
tása érje el a 40 000 MW-ot, azaz az EU 27 tagállama teljes 
fogyasztásának 4%-át.

európában az elkövetkezendő 20 évben nőni fog 
a villamos energia ára
Az európai gazdaság szereplőinek és az európai háztartá-
soknak szembe kell nézniük az elkövetkezendő évben az 

áram árának fokozatos növe-
lésével, az Európai Bizottság 
jelentése szerint, amely az ún. 
„zöld energia” megteremtésé-
nek kérdéseivel foglalkozik.
A jelentés előre jelzi, hogy a 
szélerőműparkok száma jelen-
tősen növekedni fog, amely 
már önmagában árfelhajtó ha-
tású. A 112 oldalas jelentés sze-
rint a fosszilis energiára alapozott áramtermelés jelentősen 
és fokozatosan csökkenni fog 2050-re, amikor is az alapvető-
en szélenergiára támaszkodó megújuló energiatermelés túl 
fogja szárnyalni a széntüzelésű és a nukleáris alapú energia-
termelést. 
Az előrejelzés szerint az EU energiamixében a szélenergia 
aránya eléri 2050-re a 49%-ot. Ez az érték jelenleg 5%. A vil-
lamos energia árnövekedésének jelentős hányada a 2020-
2030-as évekre várható. Ha sikerül ezt a szcenáriót megva-
lósítani, akkor az üvegházhatású gázkibocsátás 2050-re az 
1990-es érték 80%-ára csökken majd le.

Németországban az energiaárak az évtized 
végére 20%-kal fognak növekedni
Angela Merkel német kancellár – egy állami energetikai ku-
tató kutatási eredményeire hivatkozva – azt mondta, hogy 
Németországban a háztartások készüljenek fel arra, hogy az 
évtized végére az energia árak 20%-kal fognak növekedni. 
Tekintettel arra, hogy az ország leállítja nukleáris erőműveit, 
az áramtermelés elengedhetetlenül drágulni fog, akkor is, 
ha a kieső energiát megújuló energiával pótolják, illetve ak-
kor is, ha jó hatásfokú fosszilis tüzelőanyagok segítségével 
állítják elő a villamos energiát. 2010-ben a nukleáris energia-
hányad az energiamixben 22,4% volt, 2011-ben ez az érték 
már csak 17,4% volt.   

Indonézia jelentős geotermikus kapacitással 
rendelkezik
A geotermikus energia tekinte-
tében Indonézia igen előkelő 
helyet foglal el a világban. Kiak-
názása azonban jelentős akadá-
lyokba ütközik. Részint nagyon 
rossz az ország úthálózata. Igen 
körülményes bármiféle kutatá-
si engedély megszerzése, és az 
állami garanciák biztosítása is 
nehézkes.
A lehetőségek kiaknázására az 
indiai Tata cég, az amerikai 
Chevron Group, a szintén amerikai General Electric felaján-
lotta kutatási és finanszírozási támogatását.
A jelenlegi ismeretek szerint az országban rendelkezésre 
álló geotermikus energia kapacitásra 28 000 MW teljesítmé-
nyű erőművet lehetne építeni.

Forrás: Internet

Dr. Bencze János
benczej36@t-online.hu
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Ismét nagy sikerrel zárult 2012. március 2-án - a már 6. alka-
lommal Pécsett megrendezett  - Pollack Expo 2012. Hatodik 
éve gondolják úgy a szervezők, hogy egy egyetemi kar szere-
pe nem ér véget a tudás átadásával, hanem fórumot teremt-
het a műszaki szakma szereplőinek is. Hatodik éve hisznek 
abban, hogy  ez a rendezvényük ünnep a kiállítók, látogatók, 
kollégák és a hallgatók számára!

Az  idei rendezvény is méltó folytatása volt az eddigi 
sikeres börzéknek. A számszerűsített adatok is tükrözik ezt a 
sikert. A 137 kiállító között nemcsak a régió legmeghatáro-
zóbb ipari cégei, hanem országos szintű cégek, képviseletek,  
tradicionális családi vállalkozások, valamint  intézmények  is  
résztvevői voltak  a kiállításnak, ugyanúgy, mint az országos 
szakmai folyóiratok kiadói. A látogatók találkozhattak a leg-
újabb szakmai trendekkel, aktualitásokkal, a legérdekesebb 

innovatív termékekkel és rendszer-
megoldásokkal.

Komoly érdeklődés mutatkozik 
évek óta a kamarai regisztrálást bizto-
sító előadások és a hallgatók számára 
szervezett állásbörzék iránt.  Ez idén 
sem volt másképpen. A két nap alatt 
több mint 1600 fő regisztrált. A régió 
műszaki középiskolái számára szinte 
kötelező tanulmányút lett a Pollack 
Expo. Mintegy 2000 hallgató és 1000 
látogató volt kíváncsi március 1-jén és 
2-án  a kiállítás mellett az igen gazdag 
konferenciaprogramokra is.

A konferenciák vezértémája az 
energiatudatosság, az energiagaz-
dálkodás és az energiatakarékosság. 
E köré csoportosultak a villamos, az 
építőipari, az épületgépészeti és a 
környezetvédelmi szakmai előadások. 
Tudatos életvitelre buzdította hall-
gatóit a ,,WASTeSTOrMING 2012 
Nemzetközi Hulladékgazdálkodási 
konferencia".  A környezetgazdálko-
dás  célja nemcsak a környezet meg-
óvása a környezetszennyezéstől, ha-
nem új energiaforrások keresése is.

Visszatérő eseménye a Pollack 
Exponak a mindkét napon megren-
dezett állásbörze.

Végezetül csak azt kívánom, hogy 
találkozzunk Pécsett 2013. február 28. 
és március 1. között ismét egy sikeres Pollack Expon.

Tóth Éva
Képek a szerző felvételei

POLLACK EXPO 
2012

Günthner Attila és Kvasznicza 
Zoltán a MEE információnál

A DEHN Kft. standja

A plenáris ülésen: dr. Pais Ella Regina dékánhelyettes,  Nagy Csaba 
alpolgármester, dr. Bachmann Bálint dékán, dr. Zeller Gyula PTE 
rektorhelyettes

A plenáris ülés hallgatósága

A C+D Automatika Kft. standja

Garai János ügyvezető igazgató az OBO standján

Fotó: Dési A. 

Fotó: Dési A. 
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A Magyar Termék Nagydíj® elnyerésére kiírt pályázatot 
2012-ben 15. alkalommal hirdette meg február 28-án a 
pályázati rendszer kiírói Tanácsa a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai 
támogatásával.

A pályázat célja a minőségtudatos szemlélet, a termék-
biztonság és a fogyasztóvédelem általános szintjének el-
terjesztése és emelése.

Pályázatot az idén már 23 pályázati 
témakörben lehet benyújtani. A már 
jól ismert témakörökön túl újdonság-
ként olyan termékekkel és szolgálta-
tásokkal is lehet nevezni, melyek az 
életminőség javítását szolgálják. 

A pályázatok benyújtási határideje: 
2012. május 19.

kiss károlyné, a Magyar Termék 
Nagydíj® Pályázati Iroda ügyvezetője 
elmondta, hogy a pályázat első meg-
hirdetése, azaz 1998 óta, 284 nagydíj 
odaítélése történt meg. Több mint 
2000 nemzetközi színvonalú termék, 
szolgáltatás népszerűsíti Magyaror-
szág legfőbb kincsét, a szürkeállo-
mány teljesítményét. Előállítójának, 

forgalmazójának nemcsak pozitív kiemelését biztosítja, ha-
nem hosszú távon gazdasági eredményei növekedését is se-
gíti. Ezt a célt szolgálja, hogy a kitüntető címet magyar-angol 
nyelvű díszoklevél, és a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 
alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea 
tanúsítja.

A Kiírók Tanácsának döntése alap-
ján a legkiemelkedőbbnek ítélt pá-
lyázatok elnyerik a Magyar Termék 
Nagydíj® kitüntető címet és ezzel 
együtt a Magyar Termék Nagydíj® 
tanúsító védjegy egyéves díjmentes 
használatát.

A védjegy használatára vonatkozó 
jogokat és kötelezettségeket az ún. 
Védjegyhasználati Szerződés rögzíti. 
A védjegy egy éven túli használata az 
utóellenőrzésben foglalt állásfogla-
lástól függ. A Kiírók Tanácsa által fel-
kért szervezetek a díjazott árukat és 
szolgáltatásokat nemcsak megfelelő-
ség, hanem a díjazott általi publikálá-

sa szempontjából is ellenőrzik.  Negatív változás esetében a 
díj használatát felfüggesztik, vagy végső soron visszavonják. 
A védjegy használatában bekövetkezett változásokat nyilvá-
nosságra hozzák.

A Magyar Termék Nagydíj® kitüntető cím és tanúsító véd-
jegy használata így válik a „tanúsított minőség európai útle-
velévé”. A tizenöt esztendő alatt végzett következetes mun-
kával elért sikerek bizonyítják, hogy a minőség hagyományt 
teremtett.

Egyes díjazottaknak értékes különdíjakat adományoznak a 
Kiírói Tanács tagjai: a Magyar Export–Import Bank Zrt., a Ma-
gyar Exporthitel Biztosító Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a TERC Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft. Kü-
löndíjat ajánlott fel a Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
(MÚOSz), a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., a Sérültek.hu 
Magazin, valamint az idén először a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület.

Hisszük és valljuk – emelte ki Kiss Károlyné –, hogy a Magyar 
Termék Nagydíj® pályázat ünnepélyes eredményhirdetése idén 
is – szeptember elején – a magyar gazdaság ünnepe lesz.  

A díjazottaknak és a meghívott vendégeknek ez évben is 
a Parlament Felsőházi Terme ad otthont. Az eseményen részt 
vesznek a gazdaság és közélet kiemelkedő személyiségei, a 
diplomácia vezető képviselői.

Kiss Árpád
ny.főtanácsos

Tizenötödik  alkalommal indul 
a minőség versenye

Szemán György

Kiss Károlyné ügyvezető

A Kiírók Tanácsa

A sajtótájékoztató résztvevői
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12. rejtvény
Mit jelent egy villamos berendezés névleges feszültsége? 

MeGOldáS:  C) 
Nincs közvetlen fizikai jelentése

Helyes választ sajnos csak egy megfejtőnk küldött:
Varga, Attila konstantin[vargaa@hoya.hu]  

Gratulálunk! 
A Szerkesztőség

Tisztelt Feladványfejtők!
Az egyéves játék ezennel véget ért. Az áprilisi számunkban kö-
zöljük az első három helyezett nevét, akik  legtöbbször küldtek 
jó megfejtést. 
Örömmel tájékoztatom a „Játékos szakmaismeret” iránt érdeklő-
döket, hogy a játék tovább folytatódik.

Tóth Péterné főszerkesztő

F e l A d V á N y O k 
j á T é k O S  S z A k M A I S M e r e T
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egyesületi élet
egyesületi életEgyesületi életegyesületi élet

A 24-dik elektro-bálon Pécsett, a Hotel Palatinus Bartók 
termében 84 fő töltötte együtt vidám hangulatban az estét 
a Mee Pécsi szervezetének szervezésében február 17-én.

Vezetőségünk az előző évben újabb tíz darab Elektro-
Sopianae díj – zománcozott rézkarc –  elkészítésére adott 
megbízást H. Barakonyi Klára képzőművész számára. Ebből 
a sorozatból most az elsőt – a folyamatos sorszámozás 
szerint a 21.-et –, Melis András kollégánk vehette át a bálon a 

felhívásra beérkezett javaslatok 
kiértékelése alapján. András-
nak gratulálunk eddigi szakmai 
munkájához, melyet az E.ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. mérési és leolvasási szak-
területén elismeréssel végez, 
és köszönetünket fejezzük ki 
amiatt, hogy az egyesületben a 
rendezvények előkészítésében, 
szervezésben támogatók felku-
tatásában és programok leveze-
tésében igen aktív.

A bál nyitásaként a Kapronczai 
Művészeti Iskola fiatal táncosai 
palotás, standard és latin be-

mutatóikkal teremtettek kedvet a vacsora előtti és utáni 
tánchoz. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki a bál 
szponzorainak, akik személyes jelenlétükkel és felajánlott 
értékes tombolanyereményeikkel gondoskodtak a jó han-

gulat fokozásáról. A sorsolásnál ismét bebizonyosodott, 
hogy aki több tombolát vásárolt, annak nagyobb esélye volt 
a nyerésre.

Minden tagtársunkat és vendégeit szeretettel várunk jövő 
év februárjában a 25. Elektro-bálba!

Kovács Gábor
a MEE Pécsi Szervezetének titkára

Fotó: Varjas István

Pécsi Elektro-bál

Kovács Gábor köszönti a bálozókat, mellette a bál szervezői 

Melis András az 
Elektro-Sopianae díjjal
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A szent gellért szálloda építési munkálatai egy évtizeddel 
a Mee megalakulását követően kezdődtek el. szakmai ki-
válóságok építették, indították útjára a hotelt, akárcsak az 
alapítók egyesületünket.  

E patinás helyszín számtalan tudományos, kulturális és po-
litikai rendezvény tanúja volt, sok híresség lakott falai közt. 
Idén első alkalommal a két nagy múlttal rendelkező kultúra 
találkozása hangulatos estét eredményezett.  A MEE főtitká-
ra, Kovács András úr üdvözölte a több mint 160 bálozót, akik 
megtisztelték jelenlétükkel a XIX. alkalommal megrendezés-
re kerülő egyesületi bált. A kulináris élvezetekre fogékony 
résztvevőnek a gasztronómia élményében is része lehetett, 
hiszen ínycsiklandozó ételek képviseltették magukat az est 
folyamán.  A vacsorát követően az illúzióké volt a fősze-
rep. A bűvész varázslataiból a Herédi néptánccsoport palo-
tás tánca hangolta a táncos lábú bálozókat a hajnalig tartó 
mulatozásra, melyet csak az éjféli tombola szakított meg.  
Ezúton köszönjük a tombolaajándékokat felajánló cégeknek 
az értékes nyereményeket, a bálozóknak a részvételt és a jó 
hangulatot.  

Aki idén lemaradt volna e társadalmi eseményről, jövőre 
feltétlenül számítunk részvételére!

Szelenszky Anna
Foto: Szeli Viktória,  Szabolcsi Nóra

A XIX. MEE Bál 
XX. század eleji hangulatban  

Kovács András köszönti a vendégeket
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2012. február 09-én Dobi lászló tit-
kár, levezető elnök köszöntőjével 
vette kezdetét a 2011. évi Beszámo-
ló taggyűlés Szegeden. A napirendi 
pontok elfogadását követően egy 
szakmai előadásra került sor. 

Az előadás témájának a tagság az 
új hódmezővásárhelyi LED-es közvi-
lágítást javasolták.

Az előadás címe: „LED-es lámpates-
tek a közvilágításban az EDF DÉMÁSZ 
Zrt. területén”.

Az előadó: lovas Károly, EDF 
DÉMÁSZ Zrt.   

Az előadó bevezetőjében ismertet-
te a LED-et (Angol eredeti neve: Light 
Emitting Diode) mint világító diódát, 

a félvezető anyagból készült fényforrást. Beszélt a kialakulá-
sukról, fejlődésükről, és azt, hogy hogyan lehetett egyáltalán 
alkalmas közvilágítás céljára. Ezt követően szólt az előnyei-
ről és beszélt arról is, hogy megfelelő tapasztalat hiányában 
még nem lehet végérvényesen sikertörténetként kezelni ez 
irányú alkalmazását. Ami pedig a hódmezővásárhelyi városi 
alkalmazását illeti, a közelmúltban felszerelt 6300 db lámpa-
test - az 5 éves garancia idején belül – jelenlegi tapasztala-
tok szerint teljesíti az önkormányzat előzetes elvárásait. Ezen 
túlmenően az előadó beszélt az EDF DÉMÁSZ Zrt. területén, 
kísérleti céllal felszerelt LED-es lámpatestekről és üzemelteté-
sük tapasztalatairól is. Az előadás jó kiegészítője volt a lám-
patestek helyszíni kiállítása és bemutatása. A jó néhány felve-
tett kérdés mind azt mutatta, hogy a tagtársak érdeklődése a 
technikai újdonságok - köztük a LED-es technika - irányában 
változatlanul igen nagy.

   Az előadást követően tóth József, a Szegedi Szerve-
zet elnöke fűzött szóbeli kiegészítést a vezetőség által ösz-
szeállított 2011. évi beszámolóhoz. Az alapos és minden 
fontosabb részletre kiterjedő beszámoló számot adott az 
országos rendezvényeken való részvételünkről, képvisele-
tünkről, a helyi rendezvényeinkről, szakmai előadásainkról, 
szakmai bemutatóinkról, a tanulmányi utakról és a szak-
mai tanfolyamokról. Örömmel adott számot vezetőségünk 

az elmúlt évi kb. 15%-os létszámnövekedésről is, amely 
mindenek előtt a „fiatalítási törekvéseink” eredményének 
köszönhetően valósult meg, egyik legfontosabb célkitűzé-
sünk megvalósításaként.

Ami pedig szervezetünk pénzügyi és gazdasági helyzetét 
illeti, ugyancsak az elismerés övezheti. Az ezzel kapcsolatos 
törekvéseinket igazolja, hogy pénzügyi és gazdasági hely-
zetünk a – gondos, jó gazda módjára történő - gazdálkodá-
sunk eredményeként stabil. Ezt követően elnökünk a 2012. 
évi tervet ismertette, amely az előzőkhöz hasonló, tartalmas 
egyesületi munkát vetített előre. A beszámolót követően le-
vezető elnök kérdésére, hogy van-e hozzászólás, észrevétel, 
kiegészítés, inkább némi kiegészítést, valamint egyetértést, 
elismerést és megerősítést tükrözött a hozzászólásokban. 

A 2012. évi feladatokhoz érkezett javaslatok illeszkedtek a 
tervezethez, és jól kiegészítették.

  A taggyűlés résztvevői mind a beszámolót, mind pedig a 
tárgyévi elképzeléseket egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a vezetőség egy határozati javaslatot terjesz-
tett elő a 2012-ben a megalakulásának 60. évfordulóját ün-
neplő Szegedi Szervezet méltó megünneplésére.  Az  eddigi  
megtakarítások  mintegy  felét felhasználva tervezünk méltó 
emléket állítani Szeged városában az elektrotechnika megha-
tározó személyének, Jedlik Ányosnak egy köztéri szobor vagy 
dombormű formájában. Mindezt az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel kö-
zös finanszírozásban. 

   Terveinkben szerepel még a szervezetünk hosszú távú, 
folyamatos bevételeinek biztosítása érdekében az oktatási 
tevékenység fejlesztése, képzési anyagok, eszközök, szemlél-
tetési eszközök beszerzése. A taggyűlés résztvevői a vezető-
ség valamennyi kezdeményezését jóváhagyó szavazatukkal 
megerősítették

A taggyűlés ünnepi zárásaként elnökünk a „kerek” évfordu-
lós tagtársainkat köszöntötte elismerő oklevéllel és az e célra 
készült szép MEE emblémával ellátott nyakkendő átadásával. 

gratulálunk az évfordulós tagtársainknak, név szerint:
Barna Lajosné, Szabóné Kiss Annamária, Ungi Jánosné, 

Belovai Gábor, Csatlós Pál és Nagy Péter /10 éves/, Gyuris 
Zoltánné, Nyéki József és Rabi Zoltán  /20 éves/, Becker Ottó és 
Budai József /40 éves/, valamint  Bácskai László és Farkas Ferenc 
/50 éves/. 

    A beszámolót követően a résztvevők még percekig be-
szélgettek a következő időszak feladatairól, elképzeléseiről, 
míg mások közelebbről ismerkedtek a LED-es közvilágítási 
lámpatestekkel.

Arany László, Szeged
Képek a szerző felvételei

Beszámoló taggyűlés Szegeden
Szakmai előadás és jubileumi köszöntések

A Beszámoló taggyűlés résztvevői

Tóth József elnök Farkas Ferencet köszönti

Előadónk Lovas Károly
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Menyhárt Jenő, a Ganz Villamossági Művek  For-
gógép Próbatermének nyugalmazott osztály-
vezető mérnöke 2012. január 17-én  82 évesen 
elhunyt.

A gyár  prosperitásának időszakában  (1960-
1980) először a Nagygép,  majd a Nagygép és 
Középgép Próbatermek összevonásával kiala-
kított  Forgógép Próbaterem osztályvezetője 
volt.

Négy évtizeden át foglalkozott a villamos for-
gógépek sorozat-, típus-  és kísérleti vizsgálatai-
val, átadási, valamint helyszíni mérésekkel.  

Munkásságára legjobban a villamos forgógé-
pek jellemzőek: 

villamos, troli, nagyvasúti vontató motorok,  mozdonyge-
nerátorok,  hajógépek, bányafelvonók és bányamozdonyok 
gépei, hengerművi nagygépek, cukorgyárak gépei, turbógene-
rátorok,  nagyteljesítményű tápszivattyú és szellőző motorok. 
A Ganz gyár minden  gépet kiszállítás előtt egyedi vizsgálatok-
nak vetett alá. Ez évente több ezer forgógépet jelentett. A leg-
kockázatosabb vizsgálatokat személyesen ő végezte el. Alkotó 
típusú, innovatív személyiség volt. Szakterületének fejleszté-

Tisztelt Tagtársak! 
Rossz hírt kell közölnöm veletek, nevezetesen azt, hogy 2012. 
március 18-tól megszűnik a Magyar Elektrotechnikai Múzeum 
nyitvatartási kötelezettsége. (1075, Budapest, Kazinczy u. 21. 
T/F: 06-1-342-5750)) és a Műszaki Tanulmánytár néven működő 
intézmény, amely szintén nagyrészt az elektrotechnikával foglal-
kozott. Az Elektrotechnikai Múzeum könyvtára, amely  rendkívül 
gazdag szakmai gyűjtemény, már 2011 nyarától zárva van, mi-
vel a vezetőjének felmondtak. Az intézmény dolgozói jelenleg a 
felmondási idejüket töltik, ezért aki kíváncsi az Elektrotechnikai 
Múzeumra jelenleg még megtekintheti. A Műszaki Tanulmánytár, 
(1117. Budapest. Kaposvár u. 13/15. Tel. 06-1-204-4095) fűtés ta-
karékosságra hivatkozva, már ősz óta valóban be is van zárva, de 
kicsi a valószínűsége annak, hogy tavasszal kinyissanak, mert már 
ott még átmenetileg sincs személyzet.

Tanulmánytár, fűtéstakarékosságra hivatkozva, már ősz óta va-
lóban be is van zárva, de kicsi a valószínűsége annak, hogy tavasz-
szal kinyissanak, mert ott már átmenetileg sincs személyzet.

A múzeumok sorsát az pecsételte meg, hogy pár évvel ezelőtt 
az összes műszaki múzeumot egy cégbe vonták össze, amelynek a 
Városligetben lévő Közlekedési Múzeum lett a központja.

Ettől kezdve minden takarékossági és létszámcsökkentési intéz-
kedés nem a központi szervnél történt, hanem a társmúzeumok-
nál. Ott tartunk, hogy a két nevezett intézménytől is egy ember 
kivételével mindenkit elbocsátottak, így sem múzeumlátogatá-
sokat, sem fizikaórákat, sem kutatómunkákat már nem lehet ott 
végezni. Ez nemcsak egyszerűen felháborító eset, hanem szakmai 
szempontok miatt sem fogadható el. Az a múzeum, amit csak 
egy épületként őriz egy őrző-védő anonim szervezet, rohamosan 
szétzüllik. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemények elpusztulnak, 
az idő múlásával talán már újra működésbe sem lehet majd hozni 
azokat. A gyerekeink, unokáink az iskoláikban a legtöbb helyen 
már csak elméletben (vagy még így sem) tanulnak fizikát, mert 
iskolai fizikaszertárak kevés helyen vannak és fizikatanárban is 
nagy a hiány. Az említett két intézmény a jelentkező iskolák 
részére folyamatosan, menetrendszerűen tartott fizikaórákat és 
bemutatókat. Amelyik gyerek egyszer már járt ott, a továbbiakban 

Menyhárt Jenő (1930-2012)
sében, az erősáramú méréstechnikában élen járt. A növekvő 
darabszámszámok, egyre nagyobb egységteljesítmények  által 
támasztott méréstechnikai fejleszésekben  kiváló eredménye-
ket ért el. Mérések energiaellátására szolgáló segédberende-
zéseket, mérőpultokat tervezett, melyek lényegesen leegysze-
rűsítették, biztonságosabbá tették a kapcsolások elkészítését, 
változtatását. Röviddel az első mágneskártyás  kalkulátorok 
megjelenését követően elkészítette a mérési eredmények ki-
értékeléséhez szükséges algoritmusok programjait az összes 
ismétlődő mérési feladatra, minden villamosgépre. Nagy  gya-
korlata volt, szinte érezte a villamos gépek  fizikáját. Legendás 
gyakorlati tudása különösen a villamosgép-diagnosztika terén 
nyilvánult meg, kiváltva ezzel is a hazai szakmai körök, bel- és 
külföldi átvevők elismerését.

A motorgyári munkája mellett kiemelkedő a sok éven keresz-
tül tartó oktatási tevékenysége. Rendszeresen adott és konzul-
tált szakdolgozat feladatokat. Nyugdíjba vonulása után is több 
éven keresztül vezetett laboratóriumi méréseket a Kandó Főis-
kola Automatika Intézetében. Hatalmas gyakorlati tapasztalata-
inak egy részét a 2000-ben írt „Egyenáramú gépek próbatermi 
mérései” című, az Intézet részére készült anyagban fogalmazta 
meg. Kiemelkedő szakmai tudása nagy emberszeretettel páro-
sult, az Intézet oktatói is egy jó kollégát és barátot vesztettek el 
személyében.

Korláth Endre,  
Peresztegi Sándor

rendszeres látogató lett, mert ott olyan érdekes dolgokat látha-
tott, avatott demonstrátorok segítségével, amelyet máshol nem 
érhetett el. 

A sort még folytathatnám, de úgy gondolom, a vészharang-
kongatásból ennyi is elég. Hangsúlyozni kívánom, hogy a dolog-
nak semmiféle politikai oka nincs, kizárólag a felettes intézmény 
a nehéz gazdasági helyzet miatti döntése érvényesült, látható ez 
abból is, hogy a Közlekedési Múzeumból senkit sem bocsátottak el. 
Hangsúlyozom, hogy a városligeti központ részéről annyira mellé-
kesen kezelik ezt az ügyet, hogy az összevont múzeumok főigaz-
gatója az elmúlt évben egyszer sem látogatta meg a felügyelete 
alá helyezett múzeumokat, tehát úgy döntött azok sorsáról, hogy 
fogalma sem volt azok tevékenységükről és értékállományukról!

Azért írtam ezt a tájékoztató levelet, hogy Ti is képet kapjatok 
erről az eseményről, egyben arra kérlek mindnyájatokat, hogy ne-
kem címzett elektronikus levélben írjátok meg, mi erről a vélemé-
nyetek, mert kellő összefogással és meggyőző érveléssel talán még 
menthető a helyzet. A dolog nagyon sürgős!  Véleményformáláso-
toknál gondoljatok az utódaitokra, akik úgy kerülnek majd be a 
műszaki élet forgatagába, hogy legfeljebb véletlenül találkoznak 
a fizikával és annak jelenségeivel!  Felhívom mindnyájatok figyel-
mét arra, hogy mindkét esetben nem állami utasításból zárták be 
a múzeumokat, hanem egy „magyar átoknak nevezhető” erősebb 
felettesi döntés történt az összevont szervezetek központja részé-
ről. Nagy hiba volna, ha a témáról szubjektív alapon mondanánk 
ítéletet, de nem fogadhatjuk el ezt a kialakult állapotot. Én két dol-
got javaslok tagságunk és barátaink részére. 

1. Minden olyan kolléga, aki az oktatásban ebben az ügyben 
érintve van, sürgősen jelezze a múzeum felé az oktatás részé-
ről való elvárásait, minél több csoport valóban vegye igénybe 
a lehetőséget, mert ez talán fel fogja hívni az illetékes szervek 
figyelmét a dolog fontosságára! 

2. Várom válaszleveleiteket, az információt osszátok meg is-
merőseitekkel is.

 Baráti üdvözlettel:
Jakabfalvy Gyula

A MEE VILLGÉP csoport elnöke
gyulaj5@t-online.hu

nekrológ
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olvasói levél



1. témakör, nyílt feladat:

Küldd el számunkra saját fejlesztésű, az elektrotechni-
ka lehetőségeit felhasználó munkád ismertetését, amely 
még élvezetesebbé tette számodra hobbidat. 

2. témakör, cél feladat: 

Egy általad kiválasztott villamos fogyasztó készüléknek, 
berendezésnek állítsd elő otthoni körülmények között 
a villamos energia szükségletét úgy, hogy az így felépí-
tett rendszer más külső, illetve kereskedelmi forgalom-
ban beszerezhető villamos energiaforrás igénybevétele 
nélkül önállóan tudjon működni

Kategóriák:

A nyílt feladat kiírásra tanuló/munkavállaló fiatal* kate-
góriában hirdetünk eredményt. A cél feladatra korhatár 
nélkül egy győztest hirdetünk
*Azon munkavállalók, akik munkájuk mellett tanulnak 
valahol, a „munkavállaló” kategóriába tartoznak

A pályázat benyújtása:

Formai követelmények:
A pályamunkádat a http://www.mee.hu/hu/fiataloknak/
hobbim oldalról letölthető „Hobbim az Elektrotechnika 
2012. pályázati adatlap” előírásainak megfelelően kell 
benyújtani a palyazat@mee.hu e-mail címre.

1. Személyes és intézményi/ munkahelyi adatok
2. Ötlet ismertetése, elkészítés folyamata
3. Végeredmény

Részleteket, információk, határidők: 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 1075 Budapest Madách Imre út 5.

Tel.: 06-1-312-0662     http://www.mee.hu/hu/fiataloknak/hobbim

Hobbid része az elektrotechnika, 
vagy te magad tetted részévé? 
Akkor jelentkezz a MEE és az 
Elektrotechnikai Alapítvány 
által meghirdetett  
„Hobbim az Elektrotechnika” 
2012. évi pályázatra

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület

Hobbim 

az elektrotechnika

Határidők:

Benyújtási határidő: 2012. június 30. 
A megjelölt határidő után érkezett, a támogatható célok 
közé nem sorolható, valamint az előírtakhoz képest eltérően 
beérkező pályázatok nem vehetők figyelembe.

Eredményhirdetés: 2012. szeptember 

Bírálat: 
A beérkezett pályázatokat a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
által felkért díjbizottság értékeli. 

Értékelés kritériumai:
Mennyire innovatív a pályamunka•	
Megvalósíthatóság, működőképesség•	
Szakmai helytállóság•	
Pályázati anyag formai megjelenése•	
Más pályázaton nem nyert díjat•	
A végeredménynek meg kell felelnie a vonatkozó •	

 bizton-sági előírásoknak!

Kiadásra kerülő díjak
Nyílt feladat győztes tanulója/hallgatója:  100.000 Ft– 
Nyílt feladat győztes munkavállalója:  100.000 Ft– 
Cél feladat győztese:       100.000 Ft – 
Publikálási lehetőség az ELEKTROTECHNIKA folyóiratban– 
Bemutatási lehetőség szakkiállításokon– 
Legjobb felkészítő tanár és iskola elismerése– 
Az érvényes pályázatok alkotóinak 1 éves MEE tagság– 

Vigyázz áramütés! Felhívjuk figyelmedet, hogy a villamos 
energiával való foglalkozás hozzáértést, szakmai képzettséget 
követel. A csodálatos elektrotechnika szép hobbi, de nem játék. 
Villamos balesetek elkerülése érdekében látogasd meg web ol-
dalunkat: http://www.mee.hu/hu/szakembereknek/balesetek  

Támogatóink:



Előremutató 
építőipar van.

Üzlet van

kiállítás
programod van

Konferencia regisztráció a honlapon: www.construma.hu

A Magyar Építész Kamara tagjainak a belépésért 
1 kreditpontot ad április 18–20. között.

Dach-Tech, Decorstone, ENEO, 
Frontál, Inter-Isola

április 18–22.

31. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

CONSTRUMA

április 18–19.
április 18.

 április 19.


