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Tisztelt Olvasóink!
A smart grid (okos hálózat), smart
metering (okos mérés) és egyéb okos
technológiák az utóbbi évek szakmai
„slágertémái”. Kezdetben ezek olyan
„úri huncutságnak” tűnhettek, amelyek azt célozták, hogy egyes iparágak
egyébként jórészt már létező technológiáik számára új piacot hódítsanak
meg. Azonban idővel kiderült, hogy
rendszerszinten e technológiákban
messze nagyobb potenciál van, mint az
kezdetben sejthető volt. A siker kulcsa, hogy ezekben
valamennyi szereplő (termelők, gyártók, fogyasztók,
kormányzat stb.) megtalálja a maga érdekét.

De az okos eszközök és technológiák
(pl. az árnyékolás automatikus, avagy a
fűtés helyiségenkénti vezérlése) előbbutóbb otthonainknak is olyan természetes részei lesznek, mint a TV vagy a
hűtőgép. Nem véletlenül terjed a smart
home és a smart energy fogalma is…
Ez a tematikus lapszám – az e-mobilitásra fókuszáló lapszám után (2011/4)
– a terjedelmi korlátok közepette csak
felvillanthatja azt a tág szakmai terjedelmet és sokszínűséget, melyben az okos technológiák a rendszerirányítótól kezdve otthonunkig egyre
inkább hatnak.

A hangsúly először az okos mérésen volt, de hamarosan világossá vált, hogy az okos mérés csak tágabb
összefüggésében, az okos hálózat egyik elemeként, sőt
egyre inkább az akár kontinentális méretű ún. super
grid részeként értelmezhető.

Kevés kétség lehet abban a tekintetben, hogy az
okos technológiák egyre inkább mind szakmai, mind
privát életünk szerves részévé válnak. Persze ma
Magyarországon e technológiák egy része a már zajló,
vagy előkészületben lévő pilot projektek ellenére is
még utópiának tűnhet. Ugyanakkor közös mérnöki
felelősségünk, hogy egyrészt rendszeresen felhívjuk a
figyelmet ezen megállíthatatlanul terjedő technológiákra, azok újdonságaira, várható hatásaira. Másrészt a
jövőért viselt közös felelősségünk, hogy e technológiák
révén is segítsünk okosabban gazdálkodni nagyon
is véges természeti erőforrásainkkal annak érdekében, hogy gyerekeink számára kevéssé kizsákmányolt,
kevéssé meggyötört Földet hagyjunk örökül.

Az okos technológiák a MEE-ben elsősorban az Energetikai Informatika Szakosztály (EISZ) szakmai profiljába illeszkednek. A kezdetben a szakosztály keretein
belül zajló munkát követően a MEE – felismerve a téma
szakosztályon, sőt egyesületen túlmutató jellegét – az
EISZ gesztorálása mellett a 2010. évi Vándorgyűlésre
időzítve felhívást adott ki, majd egyesületi munkabizottságot hozott létre.
Az okos technológiákat hiba lenne csak a villamos
energetikára szűkíteni: ezek meghatározóak lesznek
pl. a gáz- és a vízközművek esetében is. A globális vízkészletek véges voltára vonatkozó szaporodó – egyes
szcenáriókban akár egy esetleges elkövetkező háború
lehetséges okaként is megjelenő – szakértői figyelmeztetések különösen indokolhatják a véges készletekkel
való gazdálkodást támogató felelős fogyasztói döntésekhez szükséges naprakész információk biztosítását
(nyilván kifinomult tarifális eszközökkel is támogatva
azokat…)

Görgey Péter
a MEE Energetikai Informatika Szakosztály elnöke

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

Energetika

okos hálózat, okos mérés

Dr. Varjú György

Az okos hálózati
technológiák jelenlegi
helyzete és jövőbeni irányai
A társadalom a jövő okos hálózatától elvárja, hogy maximalizálja: a szociális és környezeti előnyöket, gazdasági
hatékonyságot, biztonságot, a minőséget és a működőképességet. A cikk ismerteti azokat az átviteli és az elosztó
hálózatokon alkalmazott okos technológiákat, amelyekkel
a megjelölt célok elérhetők. Ezen túlmenően foglalkozik az
okos mérés (AMI) és a fogyasztói reagálás szerepével is.

1. A szociális és környezeti előnyök maximalizálása
2. A gazdasági hatékonyság maximalizálása
3. A biztonság, a minőség és a működőképesség maximalizálása

The society expectation requires from the future smart
grid to maximize its social and environmental benefits,
economic efficiency, the security, quality and performance.
This paper describes those smart technologies applied to
the transmission and distribution grids which can fulfil the
above expectations. In addition deals with the role of the
smart metering (AMI) and the demand response.

1. ábra Az okos hálózatok megvalósításának általánosan
megfogalmazott céljai

1. Bevezetés
Az okos hálózat a villamosenergia-ipart és magát a társadalmat is világméretben foglalkoztató kérdés. A témához kapcsolódó konferenciák sora, a szabványosítási testületek és az
illetékes hatóságok sokrétűen foglalkoznak az okos hálózat
(smart grid) kérdéseivel, amelyek iránt növekvő társadalmi
érdeklődés is mutatkozik.
Az USA-ban az okos hálózat kezdeményezésének a Kongres�szus által 2007-ben elfogadott „Az energia függetlenség és biztonság” (Energy Independence & Security Act) törvény tekinthető. Ez nagy lökést adott az okos hálózatokkal kapcsolatos tevékenységnek, amelyet az IEEE is felkarolt külön „Transactions”-t
indított (IEEE Transactions on Smart Grid). Az új folyóiratban már
2010-ben átfogó közlemények jelentek meg [1].
Az Európai Unióban az okos hálózattal kapcsolatos tevékenységek kiindulását az Európai Technológiai Platform által
2006-ban kidolgozott „Vízió és stratégia az európai villamos
hálózatok jövőjére” anyag jelentette [2]. Ugyanez a szervezet 2007-ben adta ki a: „Okos hálózatok: stratégiai kutatások
programja Európa jövőbeli villamos hálózatára” c. anyagot.
A cikk felvázolja az okos hálózatokkal elérendő célokat, majd
ismerteti – a rendelkezésre álló terjedelem adta lehetőségek
keretei között – a célok megvalósítására szolgáló okos hálózati technológiákat.

2. Az okos hálózat célja
Az okos hálózat megvalósításának általánosan – össztársadalmi szinten megfogalmazott – céljait az 1. ábra szemlélteti.
A célok konkrétabb megfogalmazását a különböző szakmai és szabványosítási szervezetek által az okos hálózatra
megadott fogalommeghatározások tartalmazzák. Egy az európai használatban elfogadott és egy másik az USA gyakorlat
szerinti fogalommeghatározás:
Az okos hálózat meghatározása az ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas) szerint: „Az okos hálózat
olyan villamos hálózat, amely költséghatékonyan integrálja a
hozzá csatlakozó fogyasztók magatartását és tevékenységét
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– termelőket, fogyasztókat és azokat, akik mindkettőt művelik
– abból a célból, hogy biztosítsa a gazdaságilag hatékony, fenntartható energiarendszert, kis veszteség, magas szintű minőség,
ellátásbiztonság és megbízhatóság mellett.”
IEEE okos hálózat meghatározása: „Az okos hálózat olyan
átviteli és elosztó rendszer, amely magában foglalja a hagyományos és a korszakváltó elemeket, magas szintű érzékelés és
monitorozás technológiákat, információtechnológiát és kommunikációt annak érdekében, hogy jobb hálózati működést
biztosítson, és támogassa a fogyasztóknak nyújtott járulékos
szolgáltatások széles körét. Az okos hálózatot nem az alkalmazott technológiák határozzák meg, hanem sokkal inkább annak
képessége.”
Pontokba foglalva az okos hálózat jellemzői a következők:
 Átviteli és elosztó hálózatra is értendő;
 Magában foglal hagyományos és a korszakváltó elemeket;
 Magas szintű érzékelési és monitorozási technológiákra
alapozott;
 A telekommunikációs és infokommunikációs technika
(TC/ICT) használata;
 Jobb hálózati működés biztosítása;
 Támogatja a fogyasztóknak nyújtott járulékos szolgáltatások széles körét.
Az amerikai nézet szerint az okos hálózat lényege a
jelenlegi villamos elosztórendszer modernizálása az
infokommunikációs technológiák (ICT) bázisán, amely kiterjed az átviteli és elosztó hálózatokra, magában foglalja a centralizált és elosztott termelést, az energiatároló eszközöket,
az ipari fogyasztókat és az épületautomatikai rendszereket,
valamint a végfogyasztók szenzorrendszereit, járműveit és a
háztartások készülékeit.
Annak a körülménynek a hangsúlyozására, hogy az „okos”
lényege a villamosenergia-rendszernek az ICT alapon történő modernizálás, a CIGRE panelelőadásán – oktatási célra és
tréfás formában - a következő okos hálózat definíciók hangzottak el: rövid definíció „integration of kW and kBit” = a kW
és kBit integrálása vagy még rövidebben: “kWit”, ahol az “it” az
információtechnológiára utal.
Fontos kérdés az, hogy miért szükséges az okos hálózat a
villamosenergia-termelés, -szállítás, -elosztás és a -felhasználás területein. A kérdés megválaszolásához látni kell, hogy:
(1) A dereguláció által előidézett egyes szcenáriók és bizonytalanságok kezelésére a hagyományos rendszereket nem
tervezték.
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(2) A növekedő mértékű megújuló energiák befogadása tovább növelte az energiarendszer bizonytalanságát és a
meglévő infrastruktúrát túlterhelte.
(3) A digitális társadalom fokozottan függ a villamosenergiaellátás minőségétől és rendelkezésre állásától.
(4) A villamos hálózatok fizikai és kibernetikai eszközei elleni
terrorista fenyegetettség általi újabb bizonytalanság belépése.
(5) A fenntartható növekedés és a környezeti hatások minimalizálása iránti égető igény, azaz a zöld megújuló energiaforrások előtérbe helyezése. Ezen célok elérése megkívánja az energiahatékonyság növelését és a csúcsigény
csökkentését.
Ezek jelentik egyben az okos hálózatok létesítésével kapcsolatos hajtóerőket. Az USA esetén nagyobb hangsúlyt kap a
rendszerüzemzavarok elleni védettség, az EU esetében a piac
kérdése hangsúlyosabb.
A hagyományos és az okos hálózat fő jellemzői és viselkedése az 1. táblázat alapján hasonlítható össze.
1. táblázat Smart hálózati hajtóerők összehasonlítása
Hagyományos hálózat

Smart hálózat

Centralizált energiatermelés

Energiatermelés bárhol

Energiaáramlás lefelé

Energiaáramlás bárhonnan

Szolgáltató által irányított

Bárki részt vehet

Rendszerviselkedés: előrelátható

Rendszerviselkedés: kaotikus

3. okos hálózati technológiák
Az okos hálózati technológiák a teljes együttműködő hálózatra, azaz az egész rendszerre kihatnak, a jobb áttekinthetőség érdekében azokat különválasztva ismertetem az átviteli,
az elosztó és a fogyasztói hálózatokra.
3.1 Átviteli hálózati okos technológiák
Elöljáróban megemlítendő, hogy az átviteli hálózat alapjában véve már okos, amennyiben ennek a rendszerirányítása, védelme és automatikája valamint kommunikációs
rendszere messzemenően kiaknázza a telekommunikációs
is infokommunikációs (TC/ITC) technikákat. A kommunikációval kapcsolatosan említést érdemel, hogy az akkori MVM
Trösztnek előbb volt országos távválasztós telefonhálózata,
mint a Magyar Postának.
Az átviteli hálózatok ugyancsak kiterjedten alkalmazzák az
ipari elektronika adta lehetőségeket. Elegendő csak a flexibilis váltakozó áramú átviteli rendszer (FACTS) megoldásokra
gondolni.
3.1.1 Szuper-hálózati (supergrid) technológia
Ezek célja a koncentráltan, nagy mennyiségben termelt megújuló energiának a nagyobb távolságban lévő fogyasztói
súlypontokba való eljuttatása. Ide tartoznak a tengerparti
(onshore és offshore) szélerőműfarmok és a későbbiekben
várható naperőművek. A nagyfeszültségű egyenáramú átvitellel (HVDC) megvalósítandó szuperhálózati összeköttetések
jövőbeli szerepének érzékeltetésére megemlítem, hogy Japán 2012-ben kutatási programot indított a Góbi sivatagban
létesítendő szélparkok energiaátviteli rendszerének kidolgozására. Az első szélpark 300 MW teljesítményű lesz, távlatilag
a Góbi sivatag mongóliai részén 7,000 MW szélerőmű összteljesítménnyel számolnak [7].
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3.1.2 Energiatárolási technológiák
A viszonylag nagy mennyiségű és rugalmasan felhasználható
energiatárolás igénye a szél- és napenergia (PV) mint megújuló energiaforrások bizonytalan rendelkezésre állásának kiszabályozása kapcsán merül fel. Ide tartozik a hagyományosnak tekinthető szivattyús-tározós erőművek és az újabban
felvetődött, szintén mechanikai tároláson alapuló, sűrített
levegős és lendkerekes tárolók. Tisztán villamos elvű tárolás
valósítható meg az inverteres csatlakozású akkumulátorokkal. Ezek esetében az alkalmazásba vétel ütemét alapvetően
az egyre újabb akkumulátortípusok rendelkezésre állása és
ára szabja meg.
A megújuló energiatermelés, annak átvitele (szuperhálózat) és a szükséges szabályzó energia (tárolás) hármasának
optimalizálására szolgáló eljárások és szoftverek kidolgozása
folyamatban van [8].
3.1.3 Fazor mérés technika
A SCADA rendszerekben a hálózat különböző csomópontjaira vonatkozóan a pozitív sorrendű feszültségek és áramok
értékei mindig rendelkezésre álltak. A szélessávú (optikai kábeles) jelátvitel valamint a GPS (Global Positioning System)
lehetővé tette a fazor mérő egységek (Phasor Measurement
Units, PMU) alkalmazásával az energiahálózat különböző csomópontjaiban a feszültség és áram fazorok mérését. Ismert,
hogy a fázishelyzet értéke tartalmazza a hatásos teljesítményre vonatkozó információt. Az eljárás szabványosításával (IEEE
C37.118) a PMU a hálózatirányítás és monitorozás hathatós
okos eszköze lett. Támogatást jelent a teljesítménytorlódások
kezelésében (congestion management), ami a határkeresztező vezetékek estén különös jelentőségű a nemzetközi energia-kereskedés szempontjából. Továbbá lehetőség a teljesítménylengések monitorozására és csillapítására, általában a
stabilitás biztosítására.
A PMU technika a hálózati védelmi érzékelés támogatására
is alkalmas, pl. differenciál védelem, távolsági védelem
3. fokozati érzékelése és hibahely távmérés esetén [9].
3.2 Elosztó hálózati okos technológiák
3.2.1 Általános jellemzés
Az okos technológiák alkalmazási lehetőségei elsősorban a
középfeszültségű, elosztó hálózatok területére esnek. Ez vonatkozik magára a hálózatra (hardverre), de főképpen az ICT
lehetőségeknek az elosztó hálózatok üzemének és rendszerirányítóinak (DSO-k) támogatására is.
Az okos hálózat négy fontos technológiai rétegét a szemlélteti a 2. ábra.

2. ábra Az okos hálózat technológiai rétegei
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A 2. ábra számozása szerinti rétegek szerepe a következő
szerinti [5]:
(1) Az energiaelosztó rendszer új felépítését egyen- (DC)
és váltakozó áramú (AC) sínnel valamint okos (smart) integrált modullal (SIM) a 3. ábra szemlélteti. Az elosztó hálózat
SS tápsínéhez a két áramnemű tápsínek SIM-en (Smart Integrált Modulon) át csatlakoznak. A DC sínhez csatlakoznak az
egyenáramon termelő források (PV cellák és egyéb elosztott
(DG) források) az energiatárolók valamint az egyenáramot
igénylő terhelések (villamos járművek, EV-k). Ezzel a kialakítással csökkenthetők a különböző áramnemek közötti átalakítások költségei és veszteségei. A SIM jelentős része előgyártott blokkból létesíthető.
(2) Az okos hálózat a hagyományos érzékelő szerveken –
mint az áram- és feszültségváltó – túlmenően egyéb jellemzőket érzékelő szerveket is feltételez, mint fazor mérő egység,
okos mérők, hőmérséklet, nyomás, akusztikai jelek érzékelése
stb. Ezek a jelek teszik lehetővé a hálózat folyamatos állapotfelmérését, alapul szolgálva egy olyan diagnosztikának, amelyek biztosítják a karbantartási igények időbeli felmérését, az
üzemzavarok megelőzését vagy a már kialakult üzemzavarok
gyors automatikus elhárítását.

3. ábra Az elosztó rendszer új felépítés egyen- (dc) és váltakozó
áramú sínnel valamint, smart integrált modullal (SIM)
(3) A kommunikációs réteg esetén meg lehet különböztetni a hálózat üzemvitelét szolgáló mérő és működtető
jeleket az okos méréssel összefüggő jelektől. Elképzelhető,
hogy az első kategóriájú jelek kommunikációja (infrastruktúrája) maguknak a hálózati szolgáltatók a tevékenységi
körében tartoznak, ill. ők üzemeltetik. Az okos méréssel ös�szefüggő – igen nagy tömegű – jelek kommunikációját feltehetően a professzionális távközlés-szolgáltatók, internet
alapú szolgáltatásukba integrálva, tudják optimálisan ellátni. E mellett szól az a körülmény is, hogy a fogyasztóknak
hozzáférést kell biztosítani a saját – már feldolgozott – adataik intelligens formában (pl. grafikus feldolgozásban) való
eléréséhez. Ezt a professzionális távközlés-szolgáltatók ma
már integrálni tudják meglévő infrastruktúrájukba, pl. az
okos telefonok szolgáltatásaiba.
(4) A döntési intelligencia rétegen múlik az okos hálózat okossága, amelyet az alkalmazott számítógépi programok, az intelligens elektronikus eszközök (IED), alállomási
automatikus rendszerek, irányítási központok és a vállalati
háttérirodák összessége határoz meg. Ezek a technikák
dolgozzák fel a szenzorokból vagy a ICT rendszerekből
összegyűjtött információkat. Ezek az okos eszközökhöz
kontrolljeleket szolgáltatnak vagy támogatják az üzleti folyamatok döntéseit, amelyek végső soron a fizikai rétegen
át realizálódnak.
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3.2.2 Az egyes technológiák és képességek
Maguk az elosztó hálózati okos technológiák meglehetősen
szerteágazóak, ezért csak az egyes technológiák felsorolásszerű ismertetésére van lehetőség.
(a) Elosztott energiatermelés (DG): Ide sorolhatók a nem
szélerőműfarmokban termelő szélerőművek és a napkollektoros (Photo Voltaic, PV) kiserőművek, ill. háztartási
erőművek. Az utóbbiakra a kisfeszültségű fogyasztói hálózathoz való csatlakozás a jellemző.
(b) Villamos járművek (EV) töltésrendszerének integrálása: Ez történhet gyorstöltéssel töltőállomáson, lassú
töltéssel háztartási hálózatról is. Az EV-vel kapcsolatosan
megjegyezhető, hogy az eredő hatásfokuk meglehetősen
kicsi, ezért elsősorban a megújuló vagy nukleáris energiával való töltés lehet környezetkímélő (CO2) megoldást.
(c) A kombinált energiatárolás és igény szerinti reagálás,
mint lakossági szintű okos eszköze jön szóba. Az EV tömeges elterjedése esetén ez betöltheti a tárolók szerepét is.
(d) Mikrohálózatok, amelyek – kellő tárolókapacitás esetén
– szigetüzemi működésre is alkalmasak lehetnek. Távol
eső helyeken ezek önálló szigetüzemi hálózatokat is képezhetnek.
3.2.3 Okos fogyasztói hálózat és fogyasztók
Az okos hálózat létrehozásának végső célja a fogyasztók biztonságos, megbízható, jó minőségű villamos energiával való
ellátása kedvező tarifa mellett. Ez csak a fogyasztók bevonásával, sőt aktív közreműködésével érhető el. A fogyasztókhoz
kapcsolódó két igen fontos okos eszköz:
(1) Az okos mérés, amelyen a szolgáltató/kereskedő és a fogyasztó közötti kétoldali kapcsolatot biztosító fejlett mérési infrastruktúrát (Advanced Metering Infrastructure, AMI) kell érteni.
(2) A fogyasztók igény szerinti reagálása, amely a végfogyasztót az energia igényének, (keresletének) eltolására
(átütemezésére) ösztönzi. A végfogyasztó részvétele olyan
tényezőkre való reagálás, mint ösztönző ár, új tarifatervezetek, nagyobb tudatosság és a felelősségre való nagyobb
érzékenység. Mindez maga után vonhatja mind az aktív viselkedésének a változását, mind pedig a passzív reagálását.
Az igény szerinti reagálásnak technikai előfeltétele az okos
mérés (AMI) és az ezzel kommunikálni képes okos háztartási
készülékek. Ebben az esetben tudja az okos infrastruktúra
segítségül hívni az igény szerinti reagálást.

4. Záró megjegyzés
Az okos hálózat létrehozása igen költséges és már csak ezért
is több évtizedre kiterjedő folyamat. A megvalósítás egyes
lépéseinek – beleértve az okos mérést is – ütemét kellő mélységű költség-haszon elemzésre alapozva kell meghatározni.
Ennek technikáját az EPRI [10] kidolgozta, aminek európai viszonyokra vonatkozó adaptációja is megtörtént [11].
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik a „Új tehetséggondozó programok és kutatások a
Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai
célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását
a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
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Szemle
(a villamos hajtású gépkocsik akkumuláAz okos hálózat az áram- elektromobilitásnak
torainak töltésével és azoknak hálózati áramforrásként való felszolgáltatók szemszögéből használásához fűződő fogalom) az okos hálózatban betöltött
Német nyelvű térségben végzett
közvélemény-kutatás eredményei
A Horváth&Partners (Zürich) tanácsadó cég 57 osztrák, német és Svájc német nyelvű részében található áramszolgáltató cégnek küldött kérdőívére adott válaszát értékelte. Az
okos hálózatról így kialakult áramszolgáltatói véleményeket
a tanácsadó cég tanulmányban foglalta össze és közülük a
legfontosabbakat e cikkben nyilvánosságra hozta.
Műszaki elemek
A tanulmány első részében a válaszok arra vonatkoztak,
hogy kb. 2022-ig terjedően az okos hálózatnak milyen műszaki elemei lesznek, és azokat az egyes áramszolgáltatók
„fontos”-nak, vagy „nem fontos”-nak ítélik meg. Az eredmények az 1. ábrán láthatók.
A felmérésben a szolgáltatást széleskörűen értelmezték,

szerepét sem tartják döntően fontosnak a megkérdezettek.
Az okos hálózatok jelentősége
Az áramszolgáltatóktól erre a kérdéscsoportra a válaszokat 2012-re és 2022-re kérték. Ezen belül országonként
(Svájcban a német nyelvű területre) több szempont szerint
értékeltek. Függetlenül az országoktól az okos hálózatok jelentőségi szintje 2022-re nagymértékben emelkedik. Szintén
az országoktól függetlenül megállapítható, hogy a nagyobb
áramszolgáltatók és a városi áramszolgáltatók esetében a
jelentőségi szint magasabb, mint a kisebb, ill. vidéki (falusi)
jellegű áramszolgáltatóknál.
Az áramszolgáltatók fejlettségi („érettségi”) szintje
E kérdéscsoportot nyolc különböző fogalomnak a jelenlegi állapotára és a megkívánt állapotára állították össze. A
2. ábrán grafikusan közölt értékelésnél felhasznált válaszok
meglehetősen különbözőek voltak. Azonban a különbözőség
nem függött az áramszolgáltató típusától, ellátási területétől
stb. Az ábrán láthatóan a fejlettségi szinteket 0 és 5 közötti
szintekkel értékelték.
Stratégia

Fontos [ %]

Mobil energiatárolók

Kis energiatárolók

Nagy energiatárolók

Virtuális erőművek

Nem fontos [%]

Eszközgazdálkodáshoz
adatok
Összes csomópont
kétutas felügyelete

Dinamikus
tarifarendszer
Szolgáltatások / ipar
fogyasztásvezérlése
Háztartások
fogyasztásvezérlése
Egyedi berendezések
vezérlése
Okos háztartási
készülékek

Okos mérés

Technológia,
innováció

Eszközgazdálkodás

Vásárlók

Üzemeltetés

1. ábra A műszaki elemek fontossága az okos hálózatban
így a mezőgazdasági termelés is odatartozott. Mint látható, a
fogyasztásvezérlésen belül a háztartásoknak kisebb súlyt tulajdonítanak, az okos háztartási gépeknek ( a fogyasztásukat
automatikusan vezérlő berendezések) csak a 2022. év utánra
várják széles körű elterjedését. A háztartási termelő egységekből kialakuló virtuális erőműveket az áramszolgáltatók ugyan
számításba veszik, de azok gazdaságosságáról éppúgy nincsenek még meggyőződve, mint a kis, helyi energiatárolókéról. Az

Szervezet
szerepkijelölés

Értékelési pozíció
Arculat, kommunikáció

Jelenlegi állapot (Összes ÁSZ-ra)
Megkívánt állapot (Összes ÁSZ-ra)

5 = Magas fejlettségi szint
0 = Alacsony fejlettségi szint

2. ábra Az áramszolgáltatók fejlettségi („érettségi”) szintje
Forrás: Smart Grid aus dem Blickwinkel der Elektrizitätsversorger
Ergebnisse einer Befragung im deutschsprachigen Raum Bulletin 7.
September 9 /2012.

Tömörítette: Dr. Kiss László Iván
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Okos mérés, okos hálózat –
a rendszeregyensúly
szolgálatában

okos hálózat, okos mérés

fogyasztók aktív részvételét a piacon és az energiahatékonysági törekvések megvalósításában, a villamos hajtású gépjárművek széles körű elterjedését, a fogyasztók érdekeit és igényeit megfelelő szinten szolgáló hálózatfejlesztést.

Átviteli hálózat, mint okos hálózat,
fejlődési lehetőségek
Az átviteli hálózat és a hozzá kapcsolódó erőművek védelmi
rendszere, üzemirányító és energiamérési rendszere együttesen már jelenleg is magán viseli az okos hálózatot jellemző
tulajdonságokat: valós idejű adatokat gyűjt a hálózati elemekről, kétirányú kommunikáció van a központi és végponti
berendezések között, automatizált megoldásokkal beavatkozik a hatékony és jó minőségű villamosenergia-szolgáltatás
(üzembiztonság, hálózati jellemzők) érdekében és a szervezett villamosenergia-piac rendszereit is ellátja adatokkal. Az
átviteli hálózat fejlesztése olyan módon valósul meg, hogy
biztosítsa a diszkriminációmentes hozzáférést a felhasználóknak, amellyel a villamosenergia-piac egésze számára lehetővé teszi a hatékony működést.
A fent vázoltak ellenére nem szokás az okos hálózat részének tekinteni az átviteli hálózati és kapcsolódó üzemirányító
rendszeri megoldásokat. Ennek oka főleg az, hogy a jelenlegi
okos hálózati fejlesztések főleg a mérőadat-begyűjtés és -feldolgozás automatizálási (AMR=Automatic Meter Reading)
kiterjesztéseiként az újonnan kiépítendő rendszerekre lettek
meghatározva. Ugyanakkor a már idézett EEGI [1] számos
átviteli hálózati és összekapcsolt energiapiaci projektet nevez
meg okos hálózati fejlesztésekként.

Az okos mérés és az okos hálózatok kiépítése elsősorban
a kisfeszültségű hálózat esetében értelmezhető, mivel az
átviteli hálózaton a fontosabb okos hálózati megoldások
már kiépültek és napi használatban vannak. Ugyanakkor
ez nem azt jelenti, hogy az okos mérés és az okos hálózat
kiterjesztése csak az elosztók és a kisfeszültségen vételezők számára hordoz előnyöket. A kisfeszültségen történő
okos mérés országos kiépítése számos olyan rendszerszinten jelentkező lehetőséget hordoz magában, ami
hatékonyabbá teheti az átviteli rendszerirányító működését és növelheti az ellátásbiztonságot.
Ezen rendszerszintű előnyök kihasználhatósága, valamint
a számos előnyt rejtő központi mérőoperátor okos mérési
modell tesztelésének érdekében a magyar kormány úgy
döntött, hogy az elosztói pilotok mellett a MAVIR-t is egy
okos hálózati kísérleti projekt végzésére kötelezi. Erre a
forrást az ún. EU ETS 10c derogációs kérelemben foglalt
támogatás biztosítja. Emellett a MAVIR az átviteli hálózaton is igyekszik a legújabb okos hálózati megoldások
alkalmazására.
Smart metering and the development of smart grids are
mainly applicable for low voltage networks as on the
transmission network major smart grid solutions have
already been built and are in daily use. However, this does
not mean that smart metering and the extension of smart
grids are only beneficial for distibution companies and low
voltage customers. A nation-wide establishment of a low
voltage smart metering system opens the door to a number
of system level opportunities being capable of improving the
efficiency of transmission system operation and increasing
security of supply.
In order to seize these system level opportunities and test
the greatly beneficial model of a centrally operated smart
metering system, the Hungarian government decided
to require MAVIR to establish a smart grid pilot project
in addition to pilots of the distibutor companies. Project
funding is provided by the grant included in EU ETS 10c
application for derogation. Furthermore, MAVIR is trying to
deploy the latest smart grid solutions on the transmission
network as well.

Okos hálózat rendszerszintű előnyei

Bevezetés
Az okos hálózati rendszer az European Electricity Grid
Initiative [1] szerint: felhasználó központú, piaci alapú,
interaktív, megbízható, rugalmas és fenntartható fejlődésű villamosenergia- hálózat. Ezen célok jelentős átfedést
mutatnak a MAVIR mint Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító feladataival. [2]
Az okos hálózat kiépítése számos előnnyel jár. Lehetővé
teszi a megújuló és elosztott villamosenergia-termelés részarányának növelését, a nemzeti hálózatok integrálását valódi
összeurópai piaci alapú hálózattá, a magas minőségű villamosenergia-szolgáltatást minden fogyasztó számára, a
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Fogyasztó oldali befolyásolás
Az ENTSO-E elkészítette az új Fogyasztói Csatlakozás Szabályzat javaslatát (Demand Connection Code[3]), amelyet 2013
elején továbbított elfogadásra az ACER felé. A szabályzat,
elfogadása esetén, várhatóan 2014 végétől lép érvénybe.
Ezen belül öt lehetséges fogyasztó oldali beavatkozási lehetőséget (szolgáltatást) definiál: a hatásos és meddőteljesítmény-szabályozást, a hálózati szűk keresztmetszet kezelését,
a rendszerfrekvencia-szabályozást és a nagyon gyors teljesítményszabályozást. Kettő ezek közül autonóm működésű
a kellően rövid válaszidő érdekében: a rendszerfrekvenciaszabályozás és nagyon gyors teljesítményszabályozás két
másodperc alatti, helybeni megvalósítása. A frekvenciaszabályozási képességet kötelezően előírja a termosztáttal szabályozott eszközök egy csoportjára. A másik három szabályozási
szolgáltatásban való részvételt önkéntes alapon képzelik el,
és a vezérlőjelet központi forrásból kapja majd az adott eszköz. Ezeknek a fogyasztó oldali fogadó eszköze lehet az okos
mérő.
Kihívást jelent, hogy a fogyasztói oldal szabályzási szolgáltatásokban történő önkéntes részvétele nehezen képzelhető
el anyagi ösztönzők nélkül. A villamos energia egyetemes
szolgáltatási körében szerződött fogyasztók nagy száma, a
szolgáltatás „zsinór” tarifája és annak mértéke nem ösztönzi
a fogyasztót a csúcsban történő fogyasztás mérséklésére
és a takarékoskodásra. A kialakítandó új kereskedelmi termékek, amelyek differenciált tarifát tartalmaznak a csúcs és
völgyidőszakokra (hasonlóan a jelenlegi vezérelt fogyasztói
tarifákhoz) a fogyasztó számára akkor hoznak megtakarítást,
ha a fogyasztási szokásait – az okos mérés kapcsán megfogalmazott általános energiahatékonysági céloknak megfelelően
– átalakítja a csúcsidőszak kizárására.
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A fogyasztó meggyőzéséhez a kedvező tarifán kívül szükséges olyan tanácsadó eszközök és technológiák kifejlesztése is, amelyek a tényleges fogyasztási mintázata alapján
kiszámolják számára, hogy az ajánlott differenciált tarifával
mennyi lenne a megtakarítása és ez alapján tudná eldönteni,
hogy érdemes-e váltania az új intelligens mérési rendszerre.
A fogyasztási szokás megváltoztatásához hasonló módszerrel
lehet segítséget adni, vagyis olyan módszereket kell fejleszteni, amelyek révén a fogyasztónak lehetősége lehet tesztforgatókönyveket létrehozni és azokra árat számolni.
A terhelési görbe módosítása (közvetlen vezérléssel) vagy
a fogyasztói tevékenység következtében történő módosulásának néhány jellemző típusa:
 fogyasztási csúcsteljesítmény csökkentése
 völgyidőszak kitöltése
 csúcs időbeli eltolása
 stratégiai tartalék képzése
 stratégiai terhelés növelése
 rugalmas terhelési görbe kialakítása
A terhelési görbe alakításához a fogyasztónak szükséges
megkapnia azt az információt is, hogy melyik eszköze felelős
az adott időszak fogyasztásának nagy részéért. Ezt az információt be lehet gyűjteni közvetlen mérésekkel („okos konnektorok” vagy „okos eszközök”), vagy a fogyasztási mintázat
felismerésével (pl. termosztát vezérelt fogyasztó, motor jellegű fogyasztó).
Szabályozásban részvétel, virtuális erőmű
A fogyasztó háztartási teljesítményének és a jövőben létesítendő háztartási méretű erőművek vezérlésével olyan szabályozási teljesítmény jelenik meg az energiarendszerben,
amely rendszerirányító számára eddig nem volt hozzáférhető.
A mérőórákon keresztül történő beavatkozás fő kihívása a
nagyszámú végpont egyidejű kezelésében rejlik. Ennek egy
jó megoldása lehet egy közbenső hierarchiaszint beiktatása,
amit virtuális erőműként kezelhetünk. Ez összefogja a bevont
fogyasztói helyeket, kereskedelmi szerződést tud kötni Rendszerirányítóval a szabályozási teljesítmény felajánlásával, és el
tud számolni az igénybevett szolgáltatás bevételével a résztvevők között.
Üzemzavari fogyasztáskorlátozás
Jelenleg üzemzavar esetén a MAVIR üzemirányító rendszeréből indított fogyasztói korlátozás parancs (FKA) az Elosztók
üzemirányító rendszerén keresztül kapcsol ki teljes középfeszültségű leágazásokat az összes onnan ellátott fogyasztóval együtt. Emiatt jelenleg az egyes leágazásokon ellátott
védendő fogyasztó esetleges megléte (pl. kórház, veszélyes
üzem) az adott leágazás összes teljesítményét kizárja a korlátozhatóság lehetőségéből. A fogyasztói végpontokat a központi rendszerből közvetlenül kapcsolva lehetségessé válik
a fogyasztók differenciált kikapcsolása és ezzel a bevonható
teljesítmény növelése. A kellően gyors kikapcsoláshoz (max.
1-5 perc) csak párhuzamos megoldás képzelhető el, ehhez jó
megoldás lehet a rádiófrekvenciás körvezérlés (RKV) használata.
Hálózati tárolás
A villamos járművek prognosztizált elterjedésével jelentős
tárolókapacitás és fogyasztói teljesítmény kerül az energiarendszerbe, ennek kihasználására a technológia lehetőséget biztosít. Értelemszerűen nem a gyorstöltő rendszereket,
hanem a hagyományos, lassú töltőket (akár nyilvános, akár
magán létesítésű) lehet bevonni a tárolásba. Másik ígéretes
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célpont a közösségi közlekedés, ahol nagyobb egységteljesítményű járművek előre meghatározott menetrend szerint közlekednek, ezzel a töltési időszakok pontosan tervezhetőek,
valamint a telephelyeken akár akkumulátorcsere-rendszer is
megvalósítható. A funkció gazdasági életképessége azonban
ma még erősen kérdéses, elsősorban az akkumulátorok ára és
töltési ciklusaiknak korlátossága miatt.
Megújuló források segítése
Az okos mérőórák alapjellemzője a kétirányú mérési képesség. Ezzel külön beruházás nélkül lehetővé válik a hálózatba
táplált villamos energia mérése, de a létesítés költségeihez
mérten ez még nem eredményez jelentős megtakarítást.
A MAVIR számára fontosabb szempontként jelentkezik a
kapcsolható teljesítmény kérdése, amellyel leszabályozási
időszakban a betáplálást kikapcsolhatja, ezzel biztosítva a
rendszeregyensúlyt. Technikáját tekintve ez azonos eset a
szabályozásban történő részvétellel.

Okos mérési rendszer egyéb
felhasználási esetei
– Villamosenergia-csatlakozás távoli ki- és bekapcsolása
(kereskedői, elosztói vagy rendszerirányítói okokból, esetleg felhasználó saját kérésére).
– Különböző időalapú árazási megoldások használata (pl.
időzónás, valós idejű árazás, vagy a kettő kombinációja)
– a kereskedelmi termékeket a pilotba bevont kereskedő
partnerek dolgozzák ki és ajánlják fel a résztvevő felhasználóknak.
– Előrefizetős villamosenergia- és gáztermékek, melyeket a
pilotba bevont kereskedők dolgoznak ki.
– Áram- és gázlopások felderítésének támogatása.
– Mérőóra befolyásolási kísérletnél a rendszer automatikusan riaszt.
– A végpontok egy részén (igény esetén) háztartási energiamenedzsment rendszer, vagy okos háztartási gépek
számára vezérlőjel vagy fogyasztási és tarifainformációk
adása.
– Elosztott termelés menedzsment (kis teljesítmény, pl. háztartási fotovoltaikus termelőegységek integrációja).
– Áramszolgáltatás minőségi mutatóinak mérése (feszültségszint, frekvencia, harmonikus torzítás).
– Közép- és kisfeszültségi hálózati adatgyűjtés, okos hálózati funkciók adatszolgáltatási támogatása (hibafelderítés,
távoli újrakonfigurálás, állapotalapú eszközmenedzsment,
új csatlakozás modellezése stb.).
– A villamos energia és a földgáz mellett további vezetékes közművek (távhő, vízmű) távleolvasása az egységes
többközműves mérési rendszerben.

Központi Mérőoperátor modell
A modell alapfeltevése, hogy a központi adatgyűjtő és adatmenedzsment rendszereken kívül a központi okos hálózati
operátor (KOO) tulajdonolja a végpontokon elhelyezett mérőórákat, valamint ő felelős a kommunikációs csatorna biztosításáért is.
Bár a MAVIR ZRt. egyszemélyben lesz a mintaprojekt során a
KOO és a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányítói engedélyes, a modellben e két szerepkört elkülönítve tüntettük
fel, hogy látszódjon egymáshoz való viszonyuk. Az 1. ábrán
ennek a modellnek a szereplőit és egymáshoz való viszonyukat mutatjuk be, az alábbiakban pedig részletesen is kifejtjük
a kapcsolatokat.
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okos hálózat, okos mérés

1. ábra Központi Mérőoperátor modell

KOO és a felhasználó
A felhasználónál elhelyezett, KOO tulajdonú mérőórából
rendszeresen vagy eseti lekérdezésre mérési adat érkezik a
KOO felé, amely ezt fogadja, tárolja és feldolgozza. A mérési
adatokat a KOO igény esetén vagy folyamatosan (például egy
webfelületen, vagy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül)
visszajelzi a felhasználónak. A felhasználónak történő vis�szajelzés nem feltétlenül szükséges abban az esetben, ha a
felhasználó az órából közvetlenül is kiolvashatja az információkat, például egy háztartási kijelző (in-home-display) segítségével.
Az okos mérési rendszer működéséhez a KOO az óra felé továbbíthatja a tarifa-beállításokat, adott esetben távolról konfigurálja vagy frissíti az óra szoftverét. A fogyasztói befolyásolás további eszközeként a KOO ki- vagy bekapcsolási utasítást küldhet az órának, vagy vezérlőjelet az órán keresztül
a felhasználó háztartási energiamenedzsment rendszerének,
vagy közvetlenül egyes háztartási eszközeinek.

KOO és az elosztók
Mivel az okos hálózat előnyeinek jelentős része az elosztói
hálózaton jelentkezik, a legfontosabb kapcsolódás a két szereplő között, hogy a KOO olyan adatokat továbbít az elosztók
felé, amelyeket azok hálózatuk optimalizálására, helyzetelemzésére tudnak használni. Egyes esetekben az időszaki mérési
adatokon túl közel valós idejű riasztásokat is továbbít vagy
indít a KOO az elosztóknak (például: túlfeszültség, áramszünetre utaló egyidejű kiesések).
A fogyasztó felől érkező vagy saját észlelésből kezdeményezett hibakezelésbe az elosztó szükség esetén bevonhatja a
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KOO-t. Amennyiben az okos hálózati operátor észlel ellátási
hibát, ő tesz hibabejelentést az elosztó felé, és együttműködnek a hiba felderítésében, kezelésében.

KOO és a rendszerirányítási,
engedélyesek
A rendszerirányítói (villamos és földgáz) engedélyesek kétféle adatot kapnak a KOO-tól: egyrészt a tervezést támogató,
a jelenleginél pontosabb (végpont szintű) historikus mérési
adatokat, másrészt a rendszerirányítást támogató közel valósidejű mérési adatokat. Rendszerirányítási célból – megfelelő jogszabályi vagy szerződéses viszony esetén – a KOO
rendszerén keresztül vezérlőutasítás küldhető a mérőórának,
vagy adott esetben a felhasználó egyes eszközeinek, energiamenedzsment rendszerének.

KOO és a kereskedők
Az okos hálózati és okos mérési funkciók jelentős része csak
kereskedői részvétellel, a megfelelő kereskedelmi szolgáltatások, termékek és tarifák segítségével valósítható meg, illetve a kereskedőknek a mérési adatokra van szükségük mind
portfóliójuk tervezéséhez, mind a számlázáshoz. Ezért a kereskedők és a KOO közti kapcsolat kiemelt fontossággal bír
az üzleti modellben.
A KOO egyrészt hiteles elszámolási mérési, másrészt a
portfóliótervezéshez, új termékek kidolgozásához, szegmentáláshoz és más üzleti elemzésekhez szükséges mérési
adatokat és kapcsolódó törzsadatokat szolgáltat a kereskedőknek. Az elszámolási mérési adatoknál részletesebb, elemzési célú adatszolgáltatásnál természetesen az adatvédelmi,
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adatkezelési szempontok és a technológiai, üzleti korlátok
kiemelt jelentőséggel bírnak. Szabályozási háttértől függően
egyes esetekben érdemes lehetőséget teremteni arra is, hogy
a standard részletezettségtől, struktúrától, gyakoriságtól eltérő adatokat térítés ellenében szolgáltasson a KOO.
A megfelelő adatkezeléshez a kereskedőnek a fogyasztó
egyes törzsadatait, azonosítóját szükséges átadnia a KOOnak, viszont ez a független operátor esetében nem jelent
közvetlen üzleti kockázatot számukra.
Az együttműködés másik dimenziója, hogy a kereskedő által
kialakított tarifákat, azok változásait a kereskedők el kell jutassák a KOO-hoz, hogy az be tudja illeszteni az okos hálózati
rendszerbe.

A Központi Okos hálózati Mintaprojekt
finanszírozása,
az EU ETS 10c derogációs kérelem
Az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátási egységek kereskedeleméről szóló ETS Irányelv egyik központi előírása, hogy 2013.
január 1-jétől minden tagállam az őt megillető üvegházhatású
gáz (ÜHG) kibocsátási egységek teljes mennyiségét ingyenes
allokáció helyett árveréseken köteles értékesíteni az ÜHGkibocsátóknak. A Magyar Állam által benyújtott, az irányelv
10c cikke szerinti derogációs kérelem lényege, hogy 2013-ban
a Magyarországnak kiosztott keret egy részéből az áramtermelő létesítmények jutnak ingyenesen kvótához, ám ennek
piaci értékét egy állami "alapba" kötelesek befizetni, amely
alap bevételeit az állam a magyarországi energetikai infrastruktúra modernizálására köteles fordítani. A kérelemhez az
eljárás során a Magyar Államot képviselő Nemzeti Fejlesztési

Mérnökhallgatók is
segítenek megújítani
a MAVIR honlapját
A MAVIR ZRt. egyik legfontosabb kapcsolata a külvilággal a
honlapja. Nem csak a szakma, de a laikus közvélemény és a
felsőoktatás hallgatói, a jövő szakemberei is itt tájékozódhatnak a villamosenergia-rendszer irányítójának híreiről, szerteágazó tevékenységéről. AWeboldal fölött azonban már kicsit
eljárt az idő, ezért az idei évbenfelfrissítjük, átalakítjuk oly
módon, hogy a megújult, modernizált honlap az átlagember
számára is könnyebben „fogyaszthatóvá” váljék.Ehhez a társosztályok szakértelme mellett a fiatal mérnökhallgatók támogatását is kértük.
A meglévő szakmai tartalom, a rengeteg műszaki információ megtartása mellett szeretnénk a laikusok, a fogyasztók számára is befogadható és érdekes honlapot kialakítani.
Természetesen megőrizzük a szakmai mélységet, de az első
benyomás, a felhasználói élmény az átlagpolgár számára is
élvezetes kell legyen.
Felkértük hát a legjelentősebb szakirányú felsőoktatási
intézmények, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Minisztérium csatolt egy Nemzeti Tervet is, amelyben ismertette, hogy milyen projektekre kívánja fordítani ezt az átmeneti
támogatási keretet. Ezen energetikai infrastruktúrát modernizáló projektek egyike egy nagyléptékű okos mérési mintaprojekt, amely okos hálózati elemeket is magában foglal (pl.
villamos gépjárművek hálózati integrációja). A Mintaprojekt
felelőseként a derogációs kérelem a MAVIR-t jelölte meg.
A létrehozandó Központi Okos hálózati rendszer beruházási költsége ilyen módon nem terheli az energiafogyasztókat vagy a hálózati engedélyesi tevékenységet végző vállalkozásokat. A MAVIR által lefuttatott kísérleti projekt és az
elosztói mintaprojektek eredményeképpen előállnak az okos
mérési és hálózati megoldások országos bevezetésének gazdaságosságát megalapozó adatok, elsősorban az egyszeri
beruházási igény, a folyamatos működési költség és az elért
megtakarítások és hasznok tekintetében.
Irodalomjegyzék
[1] http://www.smartgrids.eu/documents/EEGI/EEGI_Implementation_plan_
May%202010.pdf
[2] http://www.mavir.hu/web/mavir/magunkrol
[3] https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/
demand-connection/

Bertalan Zsolt
a MAVIR Zrt. vezérigazgatója
MEE-tag
bertalan@mavir.hu

A cikk 1. és 2. részének szakmai lektora: Orlay Imre

Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, a
Debreceni Egyetem Műszaki Kar, az Óbudai Egyetem Kandó
Kálmán Villamosmérnöki Kar, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar és a Pannon Egyetem hallgatóit, vegyenek részt ösztöndíjpályázatunkon, és segítsenek
egy olyan, igazán modern honlap megalkotásában, amelyre
mindannyian büszkék lehetünk.
A pályázóktól március 6-ig konstruktív kritikát, a jelenlegi
honlap értékelését és főként annak átalakítására, új struktúrájára vonatkozó javaslatokat várunk, de elképzelhető, hogy
a hallgatók akár már kész grafikai tervvel is jelentkeznek.
Márpedig jó néhány pályázatraszámítunk, hiszen a MAVIR
ZRt. műszaki, kommunikációsés informatikai vezetői által
legjobbnak ítélt munkát 500 000 forintos ösztöndíjjal jutalmazzuk.
A pályázatokat 2013. március 6-ig várják a kiírók a következő e-mail címre: tudokjobbat@mavir.hu
A felhívással kapcsolatos bővebb információ e lapszám
4. borítólapján olvashatóak.
Reméljük, hogy rövidesen már az új honlapunkon köszönthetjük látogatóinkat.

Közérdeklődésre számító jogszabályváltozás 2013/2!
Az Elektrotechnika 2013/01. januári számában hírül adtuk, hogy a 45/2011.(XII.7.) BM rendelet módosítása megköveteli az
erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végző szakemberektől is a tűzvédelmi szakvizsga letételét. A BM OKF közzétette a tűzvédelmi szakvizsga felülvizsgálókra vonatkozó törzsanyagát is. A felülvizsgálóknak nem kell a teljes anyagból vizsgázniuk,
hanem csak a rájuk vonatkozó részből, a törzsanyag 14. fejezetéből. A jogszabályváltozás a MEE honlapján olvasható.
Arató Csaba
Elektrotechnika 2 0 1 3 / 0 2
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Regionális okos hálózati
központ lehetséges
kialakítása
Jelen cikk célja, hogy bemutassa egy regionális hálózati
központ lehetséges kialakítását. Az okos hálózat az ERGEG
definíciója szerint képes arra, hogy költséghatékonyan
integrálja a hozzá kapcsolódó energiapiaci szereplők tevékenységét. Ebből a definícióból kiindulva mutatjuk be
egy regionális hálózati központ felépítését, feladatait és
az érintettek érdekeltségi rendszerét.
The aim of the present article is to present a possible
development of a regional smart grid centre. By the
definition of ERGEG, the smart grid is capable of integrating
the activities of the actors of the energy market that are
connected to it, in an economical way. Starting from this
definition, the present article presents the build-up and
tasks of a regional smart grid centre, along with the interest
system of the stakeholders.

1. Bevezetés

okos hálózat, okos mérés

segítségével. A mintaprojektben érintett piaci szereplők a
regionális társulások. Ilyen regionális társulás a BÜKK-MAK
LEADER, amely programja keretében Északkelet-Magyarország 44 településén a megújuló energiák hasznosítását, az
energiahatékonyság növelését és a XXI. századi tiszta technológiák bevezetését tűzte ki célul. A megvalósítás 2008-2013
között ÚMVP, KEOP, LEADER forrásokból történik.
A továbbiakban ismertetett szereplők, feladatok és megoldások e program elemeinek értékelésével kerültek kialakításra, és remélhetőleg alkalmazhatóak a programhoz tartozó
– és hasonló SMART GRID - MIKROVIRKA/MAKROVIRKA központok rendszertervezésekor (P1100017/12 és P1000388 /2).
[2], [3]

2. A szerepmodell
Az okos hálózat fogalomkörében az elosztott kisméretű termelő-tároló kapacitások és aktív fogyasztók elhelyezése a
következőkben határozható meg.
2.1. Szereplők
2.1.1. DG RES és fosszilis bázisú – Termelők
(a továbbiakban: Termelők)
A Termelők esetében a hosszú távú cél olyan termelői mix
kialakítása, amely biztosítja a megújuló energiaforrásokon
alapuló termelés jelentős mértékű jelenlétét, ugyanakkor
képes rugalmas, szabályozható termelési hátteret biztosítani.

2.1.2. Aktív fogyasztók
Az aktív fogyasztók döntő többségében háztartási kiserőAz okos hálózat fogalmának még kialakulóban van az értelművekkel rendelkező fogyasztók, akik termelésüket alapmezése, rugalmasan foglal magába tématerületeket. A cikk
vetően saját fogyasztásuk energiaigényének biztosítására
tárgya szempontjából az ERGEG által javasolt definíciót javahasználják fel. Bár az energiamérleget tekintve a termelt
solt figyelembe venni: „Az okos hálózat olyan villamos hálóés fogyasztott energia közül várhatóan túlnyomórészt a
zat, amely költséghatékonyan integrálja a hozzá csatlakozó
fogyasztott energiamennyiség lesz a domináns, így az
fogyasztók magatartását és tevékenységét – termelőket,
energiamérlegük negatív lesz, mindazonáltal a hálózatra
fogyasztókat és azokat, akik mindkettőt művelik – abból a
táplálják a termelésüket, így részt vesznek a mérlegkörben
célból, hogy biztosítsa a gazdaságilag hatékony, fenntartható
termelőként is, amellett, hogy eseti jelleggel a betáplált
energiarendszert, kis veszteség, magas szintű minőség, elláenergiájuk szabályozásra is felhasználható, amennyiben
tásbiztonság és megbízhatóság mellett.” [1]
az adott pillanatban a körülmények kedveznek ennek a
A Magyar Energia Hivatal (MEH) 2011-ben indító tanulmányt
modellnek.
készíttetett az okos hálózatok hazai bevezetése lehetőségének, feltételeinek előzetes
felmérésére. A tanulmány
tartalmaz javaslatot minta
(pilot) projekt kategóriákra.
Ezek közül az egyik mintaprojekt a „Kistérség fejlesztési megoldások”.
A mintaprojekt célkitűzései közé tartoznak a kistérségi, vidékfejlesztési lehetőségek és munkahelyteremtő
programok támogatása; a
mikro-, és makrohálózatok
hazai villamosenergia-rendszerbe történő integrálásának lehetőségei és a centralizált villamosenergia-ellátó
rendszerek és a decentralizált, megújuló energiákat
hasznosító vidéki és kistérségi energiatermelők rendszerbe integrálása intelligens irányítórendszer(ek)
1. ábra A SMART GRID rendszer tagok tagsági érdekeltségi rendszere
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2.1.3. Storage (villamosenergia-tárolás)
Az energiatárolás jelentős szereppel bír az okos hálózatok
rendszerében, miután prognosztizálhatóan és tervezhetően
működtethető, így a szabályozást rugalmasan képes biztosítani bármely irányba, mivel a nagy gradiens miatt gyorsan
igénybe vehető. A cél minél több elektromos energiatárolási
kapacitás bevonása a rendszerbe a rendszerstabilitás megerősítése érdekében.
2.1.4. Passzív fogyasztók: a passzív fogyasztók olyan
fogyasztók, amelyek csak fogyasztói oldalon jelennek meg a
rendszerben, semmilyen formán nem járulnak hozzá pozitív
előjellel a rendszer energiamérlegéhez. Ilyenek lehetnek pl.
EV-töltők, illetve nagy- és kisfogyasztók, akik nem rendelkeznek sem energiatermelő, sem -tároló kapacitásokkal.

3. ábra A központ fő feladatai

3. A regionális központ

A SMART GRID rendszer feladata, hogy a nem tervezhetően
termelő berendezések, mint nap- és szélenergia-hasznosító
berendezések, kiszámíthatatlan termelését a tervezhetően termelő mérlegköri közösségi alaperőművekkel, mint biomas�sza-, víz-, geotermia-hasznosító berendezések, és a mérlegköri
közösségi energiatároló-rendszerekkel együtt szabályozza.
A regionális központ tehát ellát mind kereskedelmi, mind szabályozási feladatokat (3. ábra). Rendelkeznie kell mindkét feladattípus ellátásához szükséges eszközökkel (informatikai megfogalmazásban alkalmazásokkal). Ezek csoportosítása látható a 4. ábrán.

A fenti szereplők együttműködésének kulcsa egy regionális
okoshálózati központ - SMART GRID központ - kialakítása,
amelynek általános bemutatása a 2. ábrán található.

3.2. A központ rendszertechnikai felépítése
A cikk nem tárgyalja a SMART GRID központ Kereskedelmi központ részének lehetséges sémáját. Ez erőteljesen üzleti modell

2.2. Érdekeltségi sémák: a SMART GRID rendszer tagok
tagsági érdekeltségi rendszere
Az 1. ábrán bemutatott sémában leírt érdekeltségek kiszolgálása az a feladat, aminek megoldására a központ rendszerét tervezni kell.

2. ábra Egy regionális okoshálózati központ
3.1. A központ fő feladatai
A SMART GRID központ feladata egy olyan mérlegkör igényeinek a kiszolgálása, amely a megújuló energiaforrásokat hasznosító, elektromos áramot termelő, átalakító, tároló, elosztó
és újrahasznosító, földrajzilag egymástól függő vagy független, decentralizált berendezések együttműködését biztosítja.
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függő. A Szabályozási központ egy lehetséges modellje kerül
bemutatásra, az is csak a rendszerhierarchia néhány gondolatának leírására; részletezése meghaladná a cikk kereteit.
Az 5. ábra mutatja be egy lehetséges központ modellsémáját, a központ kapcsolódását az okos mérés és fogyasztó
oldali energiamenedzsment-rendszerekhez.
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okostelefonokra optimalizált alkalmazás). Megfelel
az okos mérőkkel szemben támasztott minimális
funkcionális és műszaki követelményeknek. Ezenfelül további funkciókkal is rendelkezik, mint például lokális menetrend tartása (alapjel tartása), és
akár hálózati problémákból adódó szükségállapoti
szigetszerű működésre is alkalmas. Kereskedelmi
támogató tevékenységet nem végez, csak végrehajtja a kapott utasítást.
Például a CEM-ek alrendszerei lehetnek a
Storage esetében az Akkumulátorvezérlő rendszerek (BMS).
3.4. Lépcsőzetes kiépítés, skálázhatóság
A központ funkciói kialakíthatóak úgy, hogy azonos
funkcionalitással, különböző lépésekben legyen
(projekt 1, projekt 2 stb. - 7. ábra) kiépíthető, illetve
össze lehet fogni több központot is egy nagyobb
egységbe.

4. ábra A központ feladatellátásához szükséges eszközök

4. Szabályozási központ
A szabályozási központ(ok) definiálása az egy érdekeltségi
körbe tartozó SMART GRID tagok csoportjai alapján történik
(7. ábra). Például egy régió, nagyváros, szervezeti egység.
Egyedi fogyasztók / termelők nem csatlakoznak hozzájuk,
csak a CEM-ek. A CEM-ek csoportonkénti számának meghatározása az információáramlás optimalizációs folyamatának
eredményeként kerül meghatározásra.

5. ábra A központ rendszertechnikai felépítése
Az ábrán megjelenik a CEM egység, ez a Customer Side
Energy Management, azaz a felhasználó oldali vezérlő feladatokat ellátó egység jelölése.
3.3. CEM
A CEM-ek komplex funkciókkal rendelkeznek, amelyek az
ellátandó különböző jellegű feladatokból erednek. Működési
jellemzői szerint van az okos mérőkre vonatkozó előírásoknak megfelelő információszolgáltató felülete (webfelület,
7. ábra A szabályozási központ
4.1. Adatkoncentrátor információs központok
A CEM-ek adatainak információs egységenkénti gyűjtőközpontja, amely a kapott adatokat strukturáltan, de elemzés
nélkül továbbítja a Szabályozási központ számára.
4.2. A kialakítás néhány tervezési irányelve
A tervezéskor figyelembe veendő infokommunikációs létesítési, illeszkedési szempontok áttekintése.
A központ az alábbi partnerekkel folytathat adatcserét,
ideértve a fogyasztói/termelő befolyásolást szolgáló parancsirányt is:
 TSO –Mavir (a központ nem tervezett határon átnyúló
kereskedelemre, illetve más rendszerirányítóhoz történő
csatlakoztatásra)

6. ábra CEM
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DSO-k (lehet több is, annak függvényében, mely elosztó
hálózati pontokra csatlakoznak a központ érdekkörében
levő egységek)
KÁT mérlegkör felelős (jelenleg a Mavir, 2014-től megszűnhet vagy felválthatja a METÁR modell által kijelölt partner)
Szervezett villamosenergia-piac (ez a HUPX és miután
jelenleg folyik a környező országok piacainak csatolása,
ezen át tetszőleges piac elérhető)
Kereskedő (kétoldalú megállapodás alapján érdekelt
partner)
Más technológiai felügyeleti központ (ilyen lehet pl. villamos töltőkutak felügyeleti rendszere)
Okos mérés operátor (jelenleg kialakítás alatt van az okos
mérések rendszere

A partnerek döntő többsége a VET-ben meghatározott
engedélyes, ezért a velük történő kapcsolat tervezésekor a MEH által kiadott ellátási szabályzatokban (Kereskedelmi szabályzat, Üzemi szabályzat stb.) foglaltakat kell
betartani. Az adatkoncentrátorokkal és CEM egységekkel
a kommunkációt a hálózati üzemirányításban elterjedt
IEC protokollokra javasolt alapozni. A fenti elvek szerint
tervezett MIKROVIRKA központ rendszerterve 2013 első
negyedév végére ütemezett.
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OAH: biztonságosak a hazai
nukleáris létesítmények
A tavalyi év egyik legfontosabb eseménye az volt, hogy az
Országos Atomenergia Hivatal (OAH) decemberben kiadta
a paksi atomerőmű 1-es blokkjának üzemidő-hosszabbítási
engedélyét. Ezzel együtt kijelenthető, hogy a magyarországi
nukleáris létesítmények biztonságosan működtek 2012-ben
is - közölte Rónaky József, az OAH főigazgatója január közepén,
a hivatal évértékelő sajtótájékoztatóján. Ugyancsak fontosnak
nevezte, hogy elkészült a nemzeti akcióterv is - amely alapján
a fukusimai atomerőműben 2011-ben bekövetkezett baleset
tanulságai a magyar atomenergiai létesítmények biztonságának növelésére is felhasználhatók. Bátaapátiban átadták a
radioaktív hulladéktároló első földalatti kamráját, elvégezték

Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes, Rónaky József, főigazgató,
Horváth Kristóf, az Általános Nukleáris Igazgatóság vezetője
a nukleáris létesítmények biztonsági övezetének felülvizsgálatát és elkészült az Országos Balesetelhárítási Intézkedési Terv.
Az idei feladatokról szólva rendkívül lényegesnek nevezte,
hogy folytatódik a paksi üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos
munka, valamint folytatják a felkészülést az új paksi blokkok
létesítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokra is.
A paksi atomerőmű 1-es blokkjának üzemidő-hosszabbításával kapcsolatban Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes
hangsúlyozta, hogy ugyan az üzemeltetési engedélyt 20 évre

Elektrotechnika 2 0 1 3 / 0 2

adták ki, de ezalatt is lesznek időszakos biztonsági felülvizsgálatok, így természetesen sor fog kerülni a 10 évente aktuális
felülvizsgálatra is, tehát az engedély kiadásával csak a lehetőségét teremtették meg a további 20 éves üzemelésnek, de az
alkalmasságot továbbra is rendszeresen igazolnia és biztosítania kell az erőműnek. A 2-es blokk eredetileg 30 éves üzemideje 2014-ben jár le, ezt követően a hármas blokk üzemideje
2016-ban, a 4-es blokké pedig 2017-ben fog lejárni.
Végezetül Horváth Kristóf, az Általános Nukleáris Igazgatóság vezetője a nukleáris védettséghez kapcsolódó feladatokat
ismertette. Mint mondta: a hazai nukleáris létesítményeken és
tárolókon kívül még mintegy 50 cég használ nukleáris anyagot,
radioaktív anyagot pedig 500 cég alkalmaz, valamint van még
az országban 5-6 ezer ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés,
köztük közel 3000 röntgengép. Mindezeket biztonságosan kell
üzemeltetni, és ezeknek az anyagoknak a felhasználását, ellenőrzött és biztonságos tárolását az OAH-nak kell felügyelnie.
Az OAH rendkívül szerteágazó nemzetközi együttműködésben
dolgozik. Ennek része többek között, hogy a 2010-es New York-i
nukleáris védettségi csúcson elfogadott és a 2012-es csúcson
Szöulban megerősített célkitűzéseket teljesítve, hazánk nemzetközileg elismert nukleáris védettségi rendszert dolgozott ki és
vezetett be. A hatósági feladatokat az ORFK szakhatósági közreműködéssel az OAH látja el. Hazánk a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökségnél (NAÜ) kezdeményezte az International Physical
Protection Advisory Service (IPPAS) magyarországi lefolytatását
2013 májusában. A nemzetközi szakértők azt vizsgálják, hogy
az adott ország nukleáris védettségi rendszere hogyan felel meg
a Nukleáris Anyagok Fizikai Védelmi Egyezményében, valamint
a kapcsolódó NAÜ ajánlásokban foglalt követelményeknek,
továbbá a nemzetközileg elfogadott jó gyakorlatoknak. Az OAH
mindezek mellett számos ország nukleáris hatóságának működését segíti. Így például legutóbb Vietnámban járt az OAH főigazgatója egy kormányküldöttség tagjaként, ahol az ország független és önálló nukleáris hatóságának kialakításához járult hozzá
az OAH nemzetközi tapasztalataival.
Mayer György
Fotó: Kiss Árpád
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Az okos hálózat
előfeltételeinek megteremtése:
új SCADA rendszer az E.ON-nál
Jelen cikk célja, hogy bemutassa az E.ON új üzemirányító
rendszerét, mely korszerű infrastruktúrán valósult meg,
fejlett hálózati alkalmazásokat és a hazai iparágban újdonságnak számító középfeszültségű üzemirányítási
módszert tesz lehetővé térinformatikai adatbázis alapokon. Az új SCADA rendszer mellett az üzemirányítás
szervezetének és működési környezetének megújítása
is jelentős eredménnyel zárult, biztosítva a továbblépési
lehetőségeket az okos hálózatok megjelenése kapcsán
megfogalmazott új igények kiszolgálása felé.
The aim of the present article is to present E.ON’s new
network operation system that was implemented on
up-to-date infrastructure, including enhanced network
applications and a new method of the mid-voltage
network operation based on GIS database. Beside the
new control system, the restructuring and modernization
of the organization of the network control department
and the operational environment was carried out by
significant achievement ensuring the opportunities for
further improvements to comply with the new claims of
smart grids.

1. Bevezetés, előzmények
A hazai energiaiparban, valamint az E.ON vállalatoknál történt üzleti és szabályozási környezet változásai szükségessé
tették az E.ON folyamatirányítási infrastruktúrájának újragondolását. A 2003-ban készült koncepcióban az E.ON célként fogalmazta meg az egységesítést a folyamatirányító rendszerek
tekintetében is. A koncepció lényege, hogy az 5 hazai E.ON
hálózati engedélyes társaság (ETI, EED, EDE, EDD, EKO) 2010
után közös folyamatirányító rendszert használjon, valamint
egységes adatbázis kerüljön kialakításra.
Az IT-fejlődés mára lehetővé tette a koncepció gyakorlati
megvalósítását, melyhez az E.ON közép-kelet-európai vállalatainál megindult ZEUS projekt biztosított keretet.
A ZEUS (Zentral Europäisch Synergie) célja az volt, hogy
standardizálja az E.ON CEE régió vállalatainak üzleti folyamatait és az azonos feladatot ellátó, támogató informatikai rendszereit, amelynek segítségével jelentős megtakarításokat, illetve hatékonyságjavítást érhet el. Ezen ZEUS „keretrendszernek” a részét képezte
több,
összehangolt
implementációs projekt, melyek közül az
egyik az E.ON Hungária
(EHU) vezetésével létrejött ZEUS P-SC (SCADA
projekt) volt.
Az integráció megvalósítása mellett lehetőség nyílt új technológiák
alkalmazására is, melyek
röviden a következők:
1. ábra Integrált E.ON rendszerek
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– TCP/IP alapú adatátviteli protokoll alkalmazása,
– teljes funkcionalitású középfeszültségű üzemirányítás,
melynek adatbázisa a térinformatikai rendszerből (GIS)
származtatható,
– multisite implementáció, mely teljes körű tartalékolást tesz
lehetővé az üzemirányítási rendszerben.

2. Az EHU SCADA projekt
A magyarországi integrált SCADA/EMS/DMS rendszer létrehozásában szoros együttműködés valósult meg az E.ON magyarországi áram- és gázszolgáltató vállalatainak szakértői
között. A projektben részt vettek cégcsoporton kívüli szervezetek is, egyrészt mint műszaki tervező és projekttámogató,
másrészt mint E.ON oldali alvállalkozók többek között adatmigrációs, paraméterezési feladatokban.
A SCADA/EMS/DMS rendszerszállítás fővállalkozója a Siemens Zrt., akinek legjelentősebb alvállalkozója a Siemens
Vienna volt, a Spectrum 4.x rendszerek fejlesztéséért felelős
kompetenciaközpont.

3. A SCADA/EMS/DMS rendszer funkcionális
és IT-terjedelme
A meglévő üzemirányítási feladatok támogatása és az üzembiztonság növelése mellett számos új üzleti kihívásnak kell
megfelelnie az új SCADA/EMS/DMS rendszernek, mindezt a
gazdaságos működés biztosítása mellett. Ezen célokat szolgálja, ezen kihívásoknak kíván megfelelni az új üzemirányító
rendszer a korszerűsítés, új funkcionalitások bevezetése és
standardizálás révén.
Fentiek figyelembevételével valósult meg az új rendszer,
melynek fontosabb műszaki jellemzői a következők:
Siemens Spectrum 4.6 rendszer, amely SUN hardver és
Solaris 10 operációs rendszer platformra épül;
Az E.ON szinten egységes és központosított üzemirányítást kiszolgáló, integrált SCADA/EMS/DMS rendszer standard
megoldásokat alkalmaz, mely csak a legszükségesebb specialitásokat tartalmazza;
Funkcionális és IT szinten is teljesen tartalékolt (multi-site),
redundáns központi rendszer, tetszőleges konfigurációban
elhelyezhető/kialakítható üzemirányító központokkal, valamint tetszőlegesen konfigurálható és számú, rugalmas ‑ jogosultságoktól függő ‑ funkció/feladat/területi kiosztású
munkahelyekkel;
Lehetőség földalatti vészmunkahely létesítésére;
A jelenleg alkalmazott IEC870-5/101 RTU protokoll kompatibilitás mellett a korszerű TCP/IP alapú IEC60870-5/104 adatátviteli protokoll alkalmazása, E.ON WAN hálózatra kötött RTU
kapcsolattal, független SCADA IP hálózat kialakításával;

2. ábra A SCADA/EMS/DMS rendszer felépítése
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Az E.ON üzemirányító központok és MAVIR közötti, IEC
60870-6 TASE.2 (ICCP) protokoll implementáció az ELCOM90
felváltására;
Korszerű SCADA IT biztonsági megoldások alkalmazása,
annak a kihívásnak eleget téve, hogy az így megvalósuló
SCADA üzemirányító rendszer egyben integráns része legyen
az E.ON IT-infrastruktúrának.

4. Funkcionalitások
Az új SCADA/EMS/DMS rendszer DSO központú, azaz az
egyes funkciók úgy lettek kialakítva, hogy a hálózati engedélyes cégek igényeit elégítse ki. A rendszerben a teljesség
igénye nélkül az alábbi funkciók kerültek megvalósításra:
SCADA funkciók, naplózás;
– Fejlett hálózati alkalmazások (EMS funkciók): teljesítményeloszlás-számítás, állapotbecslés, terhelésbecslés, zárlatszámítás;

4. ábra Régi és új SCADA rendszerek párhuzamos üzeme
A korábban használt soros és új TCP/IP
adatutak párhuzamos üzemének biztosításával az áttérést műszakilag követhetővé
és az üzemirányításra nézve alacsony kockázatúvá lehetett tenni.
Az üzemvitelért felelős vezetők maguk
dönthették el, mikor történik meg a teljes
áttérés az új rendszerre, mikor kezdődhet a
régi rendszerek leállítása.
Az áttérést nem volt célszerű sokáig halogatni, mert az adatok szinkronban tartása ezen időszakban többlettevékenységet
jelentett az adatbázis adminisztrátorok
számára, valamint a különböző rendszerek
adatbázisaiban inkonzisztenciák megjelenésének kockázatát hordozta.

3. ábra A GIS topográfia alapján generált sémakép
– DMS funkciók megvalósítása: középfeszültségű (KÖF) elosztó hálózati kapcsolási sorrendek (KFMU) kezelése, KÖF
hálózat- és zárlatszámítás,
– Szakértői rendszer az intelligens hibahely-behatárolás és
szolgáltatás-visszaállítás támogatásához;
– Intelligens alarmfeldolgozás funkció (IAP);
– Tréning szimulátor funkció (DTS);
– Interfészek GIS és OMS rendszerek felé, melyek célja a párhuzamos műszaki nyilvántartások és hálózatot leíró modellek szinkronban tartása, a mindenkori adatszinkronitás
lehetőleg automatikus biztosítása;
– GIS műszaki nyilvántartásból, szabályok alapján, automatikusan generált DMS adatbázis és felhasználói képrendszer,
amely műszakilag újdonságnak számít a hazai KÖF üzemirányításban. Az automatikusan generált sémakép mellett a diszpécserek támogatására rendelkezésre állnak ívképek is, amelyek az üzemirányítók munkájának hatékonyságát növelik.

5. Adatbázis migráció
Az egységes adatbázis létrehozásánál a projekt során az a szerencsés helyzet állt elő, hogy mindhárom elosztói engedélyes
vállalat korábban is Siemens Spectrum rendszert használt, így
az állomási SCADA adatok és képek áttöltését az új rendszerbe
a Siemens a hazai alvállalkozóinak segítségével a szállítás terjedelmében megvalósította.

6. Áttérési folyamat az új rendszerre
A rendszer felépítése lehetővé tette, hogy az új rendszer tesztelése és üzembe helyezése a korábbi rendszer párhuzamos
üzemével történjen.
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7. Üzemirányítási
helyszínek
felújítása
Az üzemirányító rendszer cseréjével párhuzamosan végrehajtásra
került az üzemirányítási
helyszínek átalakítása
is, hogy korszerű, 21.
századi, ergonomikusan
kialakított munkahelyeken dolgozhassanak az
üzemirányításban részt
vevő szakemberek. A
koncepció lényege az
volt, hogy az üzemirányítási helyszínek egységes
arculatot kapjanak, minimálisan a korábbiakban felújított vezénylők
mintáját alapul véve.

5. ábra Pécs KDSZ és ÜIK, valamint
Győr KDSZ és ÜIK vezénylők

8. A projekt műszaki és szervezeti vonzatai
Az E.ON szinten egységes üzemirányítást támogató rendszer
üzemeltetése, fenntartása vagy fejlesztése, jó munkamegosztással és szervezéssel kedvezőbb költségek mellett oldható
meg, mint korábban a különálló rendszereké.
A műszaki megoldások közelebb állnak a standardhoz,
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ezáltal egyszerűbbek, az alkatrészek, részegységek is csereszabatosak, egymást is helyettesíthetik, ezáltal biztosítható
az alacsony állásidő, növelhető a folyamatos üzemelés ideje.
A közös rendszer lényegéből fakadóan az egyes társaságok
szakembereinek tudása csereszabatos lesz, kisegíthetik, sőt
szükség esetén akár helyettesíthetik is egymás feladatkörét.
A GIS adatbázis mint DMS forrásadatbázis minősége kritikus elem a KÖF üzemirányításban. Ennek naprakészen tartása szoros műszaki együttműködést igényel a nyilvántartást,
valamint az üzemirányítást végző szervezeti egységek között.
Ezzel mindkét oldal profitál, mert az üzemirányítási igények
kikényszerítik a nyilvántartás naprakészen tartását.

6. ábra Kereszt feljogosítások
A rendszer kialakítása lehetővé tette az üzemirányítás szervezetének és működési folyamatainak konszolidációját.
A rugalmas, tetszőlegesen konfigurálható üzemirányítási
munkahelyek létrehozásával lehetőség nyílt az üzemirányított területek közötti átjárhatóság biztosítására. Ezen lehetőség kiaknázását az üzemirányításban résztvevő szakemberek
továbbképzésével lehet biztosítani. Az üzembiztos működés
optimalizálása és az üzemirányítás teljes szintű tartalékolása
érdekében az egyes KDSZ és ÜIK területek egymás tartalékaiként képesek működni. Ehhez humán erőforrás oldalon olyan
üzemirányítók rendelkezésre állása szükséges, akik adott
esetben át tudják venni az irányítást az E.ON más régiói felett
is. A koncepció lényege, hogy a KDSZ-ek egymás, míg az ÜIK
az egy régióban lévő más ÜIK-k feladatait legyenek képesek
átvenni. Ezen koncepció megvalósítása során a diszpécsereknek keresztvizsgákat kellett tenni.

nagyon jó technikai alap lehet ahhoz, hogy középtávon a
kisfeszültségű hálózatokat is bevonjuk a távfelügyelt hálózatok közé. Jelenleg kisfeszültségen nincs kiépítve a hálózatok aktuális állapotáról informáló távjelzés. A keletkezett
hibákról csak a szolgáltatás kimaradásról történő fogyasztói
bejelentések alapján értesülünk. Az okos mérőrendszerek
információit feldolgozva, a fogyasztói bejelentéseket megelőzve kaphatunk információkat a szolgáltatás kimaradásáról az adott kisfeszültségű körzetekben. Az információk
helyes értelmezése egyben segít annak azonnali beazonosításában is, hogy egyedi vagy csoportos hibáról, esetleg
transzformátorhibáról van szó.
Nagy és egyelőre megválaszolatlan kérdés, hogy ehhez
szükség van-e az összes okos mérő adataira? Ha túl sok adatot gyűjtünk, akkor elvész a lényegi információ a nagy adathalmazban, ezenkívül irreálisan nagy energiát kell fordítani a
rendszer üzemben tartására. Ha kevés az adat, akkor előállhat
olyan helyzet, hogy továbbra is csak fogyasztói bejelentésekre
vagyunk utalva. További kérdés, hogy az információgyűjtéshez a lakosság körében használandó eszközöket használjunk,
vagy erre speciális, többlettudással rendelkező mérőeszköz
szükséges? Esetleg a kettőt kombináljuk egymással?
Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a mérési
rendszer fejlesztési céljait célszerű az okos mérés pilot projektek eredményének, valamint az üzemirányítás új feladatainak
figyelembe vételével meghatározni.
A jövőbeni fejlesztések során igyekszünk az új üzemirányító rendszer lehetőségeit maximálisan kihasználni, célunk
hogy az integráció az E.ON különböző rendszerei között minél teljesebben megvalósulhasson.
Rövidítések magyrázata
ETI, EED, EDE, EKO, EDD: Az E.ON hálózati engedélyes társaságai, régebben:
TITÁSZ, ÉDÁSZ, DÉDÁSZ, KÖGÁZ, DDGÁZ
SCADA/EMS/DMS: Supervisory Control And Data Acquisition / Energy
Management System / Distribution Management System
DSO: Distribution System Operator
KFMU: Kapcsolási és Feszültségmentesítési Utasítás
GIS: Geographic Information System
OMS: Outage Management System

Patócs Tibor
okl. villamosmérnök,
E.ON Folyamatirányítási szakterület-vezető
MEE-tag
tibor.patocs@eon-hungaria.com

9. Hogyan tovább?
Az új üzemirányító rendszer megvalósítása, az üzemirányítási szervezet és a folyamatok optimalizálása megfelelő alapot
nyújt arra, hogy a közeljövőben várható újabb kihívásokra
időben és megfelelő módon tudjunk reagálni. Az üzemirányítás fejlesztése az új SCADA/EMS/DMS rendszer üzembe
helyezésével nem állt meg. Számba vettük, hogy az elkövetkező 8-10 évben milyen új feladatok jelenhetnek meg,
milyen technikai fejlesztések várhatóak, a felhasználóknak
milyen új igényeik jelenhetnek meg, és ezeket hogyan tudjuk beépíteni a folyamatainkba. Ezeknek az információknak
a felhasználásával egy középtávú stratégiai terv elkészítését indítottuk el, melynek központi elemei a kisfeszültségű
üzemirányítás megvalósítása, felkészülés az elosztott energiatermelés fogadására és a fogyasztói befolyásolás kezelésére. Az okos mérők által szolgáltatott információhalmaz
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Energetika
Haddad Richárd

A hazai okos mérés pilot
eddigi tapasztalatai saját nézőpontból
A hazai okos mérés országos pilot 2012-ben elkezdődött.
A véletlen folytán a statisztikai módszerekkel kiválasztott
20 000 mérési pontba bekerülve szeretném megosztani az Olvasóval saját tapasztalataimat. A cikk bemutatja,
hogyan láttam én mint fogyasztó a pilot elindulását. Milyen tapasztalataim voltak a kiértesítés, a kommunikáció és a felszerelés folyamatában. Milyen előnyöket vagy
éppen aggályokat érzékeltem „átlagos” fogyasztóként.

tájékoztatást, valamint egy kutatócég kérdezőbiztosa személyesen felkeresi a fogyasztót egy kérdőív kitöltése céljából.
Erről olvashatunk az EDF DÉMÁSZ honlapján is: [3] „A felmérés első hulláma a mérők felszerelése után, várhatóan még
az idén lezajlik. Ezt követően, nagyjából egy évvel később
ismét megkérdezik az érintett fogyasztókat, és a két felmérés eredményeit összevetve készítenek elemzést arról, hogy
az okos mérők használata milyen mértékben alakította át a
fogyasztási szokásokat, és átlagosan mekkora költségmegtakarítást értek el vele. Az eredmények ismeretében meghatározásra kerülnek majd az országos bevezetés részletei….”
2.1 Kiértesítés és szerelés
A fogyasztói értesítő, amelyet kaptam, megegyezett a ha-

The Hungarian national smart metering pilot began in 2012.
I'd like to share my own experiences with the 20k statistically
selected measuring points involved in this pilot. This article
describes how I, as a household consumer, saw the launch
of the pilot. What were my experiences of the process of
notification, communication, and installation. What benefits
and concerns do the consumers perceive.

1. Bevezető
Tavaly szeptemberben, amikor értesítést kaptam a hálózati
engedélyesemtől, hogy mérőórát cserélnek nálam, nagyon
bizakodtam. Mivel az akkori fogyasztásmérőm hitelesítési
periódusa nem járt még le (2017-ig szólt a hitelesítés), izgatottan kérdeztem a társasházi szomszédokat, hogy náluk is lesz-e mérőcsere? Mivel mindenki azt mondta, hogy
náluk nem lesz, már tudtam, „beválogattak” azon 20 000
mérőpont közé, amely része az első országos méretű okos
mérési pilot projektnek [1]. Erre szokták mondani, hogy
„akasztják a hóhért”, de már akkor tudtam, a tapasztalataimat
meg fogom osztani a szélesebb szakmai közvéleménnyel.
Mindezt erősítette, amikor 2012 novemberében kaptam a
hírt a szüleimtől, hogy náluk is mérőcsere lesz, sőt a távhőmérést is bevonják, így már szinte adott volt egy cikk váza.
Nem tudományos, inkább ismeretterjesztő cikknek szánom,
de természetesen a szakmaiságot nem kívánom elkerülni.
Fontos leszögezni, hogy a cikkben saját tapasztalataimat, érzéseimet és gondolataimat osztom meg, és ezek semmiképpen nem általánosíthatók. Az itt leírtak két helyszín közvetlen
tapasztalatait foglalják össze sok szubjektivitással, ezért a teljes pilot értékelésére nem alkalmazhatók.

2. Szerelési tapasztalatok
fogyasztói szemmel
A mintaprojekt törvényi lehetőségét a Villamos Energia Törvény 177/A §-a [2] teszi lehetővé, úgy hogy azt a Magyar
Energia Hivatal mint felügyeleti szerv kontrollálja. A fogyasztási mintapontok kiválasztása a lakosság statisztikai úton
történő leképzésével történt. Ez biztosítja, hogy a pilot eredményei a teljes országra vetítve alkalmazhatók. A pilotban
kétféle fogyasztó vesz részt. Az egyik csoport, az úgynevezett
kontroll csoport, amely kap okos fogyasztásmérőt, de mást
nem. Ezen csoporton vizsgálják, hogy milyen változás látható
a fogyasztás szerkezetében addicionális adatszolgáltatás nélkül. A másik csoportba tartozók internetes felületen kapnak
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1. ábra Mérő felszerelése mérőszekrénybe
gyományos fogyasztásmérő-csere esetén használtakkal. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy az értesítés módja, formája és szerkezete maradt a régi. A helyszínre egy szerelést és
egy adminisztrációt végző személy jött ki. Az első kérdésem az volt: „Okos mérőt szerelnek fel?”. Láthatóan a kérdés
zavarba hozta őket, és egyfajta ijedtség volt leolvasható az
arcukról. Megkérdezték, van-e esetleg ellenvetésem. Természetesen nem volt, de a törvény egyértelműen rendelkezik,
miszerint [2] „A rendszerhasználók az (1) bekezdés szerinti
mintaprojektek végrehajtásában kötelesek együttműködni,
és a mintaprojekt műszaki előfeltételeit biztosító mérő felszerelését tűrni”. A szerelők elmondták, volt olyan fogyasztó,
aki miután megtudta, mit is szeretnének nála üzembe helyezni, megtiltotta a felszerelést. Ezek szerint a hálózati engedélyesek inkább fogyasztóbarát magatartást tanúsítanak.
A gyanútlan szerelőt kérdeztem az eddigi reakciókról, hogy
milyen tapasztalatai vannak a mérő és annak beszerelésével
kapcsolatosan. Elmondta, hogy nem találja bonyolultnak a
felszerelést.
A szerelés körülbelül 25 percet vett igénybe. A folyamatokat tekintve az erősáramú és mechanikai munkák megegyeznek a hagyományos mérők szerelésével. A szolgáltatás kiesési ideje sem volt hosszabb egy átlagos mérőcserénél. Ám a
kommunikáció felélesztése, a rendszerbe való bejelentkezése
mindenképpen extra időt jelentett. Ez 5-6 percet vett igénybe, úgy hogy a GSM térerő megfelelő szintű volt. Rossz GSM
lefedettség (pl. antennaáthelyezés) akár megduplázhatja a
teljes szerelés idejét. A szerelés során történt adminisztráció-
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ahol
Ecs – A csúcsidőszakban
elfogyasztott energia
Ev – A völgyidőszakban
elfogyasztott energia
Az egyenlőtlenséget megoldva
kiderül, hogy az A2 kéttarifás díjszabást akkor éri meg választani,
ha fogyasztásunk legalább 68%-át
völgyidőszakban fogyasztjuk el (komolyabb megtakarítás persze 80%nál indul). Völgyidőszak hétköznap
este 10 és reggel 6 között, valamint munkaszüneti napokon van.
A cikk elkészüléséig (2013. január 17.) a szüleimnél nem tudtam
megtekinteni, hogy az internetes
felületen milyen tájékoztatást kapnak. Elmondásuk szerint a hozzáférést egy szerződéskötés előzi meg,
amely még folyamatban van, így
ezzel kapcsolatban nem tudok érdemben nyilatkozni.
2. ábra Okos mérő üzembe helyezés előtt (kommunikációs modul
nélkül)
nak része volt a mérőcserékhez tartozó mérőállások rögzítése,
természetesen a szereléshez kapcsolódó munkalap kitöltése
is. Kaptam továbbá egy kétoldalas információs lapot az okos
mérő funkcionalitásáról és működéséről.
2.2 Tájékoztatások
A szereléskor átadott kétoldalas összefoglaló dokumentáció tartalmazta a mérő főbb tulajdonságait. Rövid leírásként a mérő kijelzőjéről leolvasható értékeket magyarázta, valamint a távolról lekapcsolható relét.
Bár részletes elektronikus tájékoztatást nem kapok fogyasztási szokásaimról (mivel a kontroll csoportba kerültem), de
leolvashatom az A1 és A2 tarifabontás szerinti fogyasztási
értékeimet.
A jelenlegi egyetemes árak figyelembevétele mellett elvégezve egy egyszerű költségoptimum-számítást, a következő
egyszerű egyenlőtlenséget írhatjuk fel:
A1ár×(Ecs+Ev)>(A2cs×Ecs)+(A2v×Ev)

A szüleimnél a 10 emeletes panelház minden lakásában lecserélték a mérőket okos mérőre. Mivel
a ház egyedi mérésű távhőszolgáltatással felszerelt, így annak mérőit
is illesztették a rendszerben. A lakótelepi lakások villamos fogyasztásmérői egy közös szekrényben
helyezkednek el (3. ábra), szintenként egymás alatt úgynevezett
strangot képezve. A mérők az
erősáramú kábelhálózaton keresztül kommunikálnak a központ felé,
ezt nevezik PLC-nek (Power Line
Carrier). A távhőmérők egy másik
strangban, a fűtési csöveknél vannak kialakítva (4. ábra). A két energiamérési rendszer egymás között
vezeték nélküli technológiával
(Wireless M-BUS, vezeték nélküli
M-BUS) kommunikál.

Lakossági villamosenergia-díjak
(Ft/kWh)
Energiadíj

RHD, és fizetendő
ÁFA (27%)
pénzeszközök

Bruttó
áramdíj

A1 kedvezményes árszabás

18, 92

15, 45

8, 88

43, 25

A1 normál árszabás (A1ár)

20, 16

15, 45

9, 22

44, 82

csúcsidőszak
(A2cs)

27, 42

15, 45

11, 18

54, 04

völgyidőszak
(A2v)

16, 69

15, 45

8, 28

40, 42

A2 árszabás
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4. ábra Hőmennyiségmérő

3. Aggályok

1. táblázat Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára (ELMŰ Nyrt.) [4]

Tarifamegjelölés

3. ábra Hat lakás okos mérővel
felszerelve (PLC kommunikációval)
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Annak ellenére, hogy
örültem a mérőcserének, nyilván mint
szakemberben felmerül a kérdés, mi lesz a
sorsa annak a mérőnek, aminek a hitelességéből hátra van 5 év
és műszaki állapotát
tekintve jónak minősíthetjük?
Gondolom
a 10 év működés után
selejtezésre kerül. Itt kell
megfelelő
gazdasági
számításokat végezni,

hisz ez a régi mérő árának egyharmada, mint beragadt költség jelentkezik az okos mérés üzleti tervében.
Másik komoly aggályom, hogy a jelenlegi kereskedelmi ajánlatok nem elég motiválóak egy átlagos háztartás számára. A
teljes fogyasztás közel 80%-ának völgyidőszaki felhasználása
a legtöbb esetben irreális.
3.1 Távoli lekapcsolás
Az okos mérők egyik alapfunkciója a távolról történő kapcsolhatóság. Ez a funkció biztosítja a szolgáltató (esetleg kereskedő) részére, hogy kintlevőség esetén korlátozza a fogyasztót.
Ez természetesen alapja lehet egy előre fizetős rendszer kialakításának is. A lekapcsolási parancs a központból érkezik,
és az okos mérő a benne található relével megszakítja a fogyasztói ellátást. A visszakapcsoláshoz már fogyasztói közreműködés kell. A parancs ugyanúgy a központból érkezik, de
a relé bekapcsolását már a fogyasztó kell hogy engedélyezze.
Ennek fő oka az életvédelem.
Sajnálatos módon az én mérőm visszakapcsolást engedélyező gombja a mérőszekrény szolgáltatói plombájával el van
zárva. Így ez a funkció nem használható, és a jövőben ennek
használatához a mérőszekrény átalakítása szükséges, amelynek költségének viselése még nem tisztázott.
Az Energia Hivatal felfogásában [5] az okos hálózatok „innovatív termékeket és szolgáltatásokat alkalmaznak, együtt
intelligens ellenőrzéssel, irányítással, kommunikációval és
öngyógyító technológiákkal abból a célból, hogy … lehetővé
tegyék a fogyasztók részvételét a rendszer működésének optimalizálásában, valamint több információt és lehetőséget biztosítanak a fogyasztók részére a szolgáltatások igénybevételére”.
További cél, hogy csökkenjen a villamosenergia-rendszer
környezetre gyakorolt hatása, fejlődjön a rendszer megbízhatósága, javuljon a szolgáltatás minősége és biztonsága.
A két pilot helyszín alapján eddig inkább mérőkorszerűsítés
volt érzékelhető. Reménykedem, hogy a pilot folyamatában
a szolgáltatók mindinkább közelítenek a fenti célok eléréséhez.

5. ábra Középen az okos mérő mérőszekrénybe szerelve
Irodalomjegyzék
[1] http://www.bitport.hu/trendek/hamarosan-indul-a-hazai-okos-meresmintaprojekt Hamarosan indul a hazai okos mérés mintaprojekt BITPORT
– MTI 2012.06.15.
[2] Villamos Energia Törvény 2007. évi LXXXVI. törvény http://net.jogtar.hu/jr/
gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700086.TV
[3] EDF okos mérés tájékoztató https://www.edfdemasz.hu/pages/aloldal.
jsp?id=1040038
[4] NFM rendelet 78/2012. (XII/22.) és a Magyar Energia Hivatal 1092/2012.
határozata alapján az ELMŰ Nyrt. az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására alkalmazott egységárak
[5] Okos mérés és okos hálózatok bevezetésének lehetőségei Magyar Energia
Hivatal (2011. április 19.) http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201105/okos_
meres_meh.pdf

Haddad Richárd
MEE Okos Hálózat, Okos Mérés (OHM)
Munkabizottság, titkár
MEE-tag
haddad.richard@prolan.hu

Lektor: Dr. Raisz Dávid, egyetemi docens – BME VET

Energetikai hírek a világból
Német szélerőműenergia-export

Németország villamos energia átviteli hálózata négy egymástól független szegmensből áll, mindegyik külön rendszerirányítóval rendelkezik. Ezen szegmensek nevei: az 50 Hertz, a
Tennen, az Amprion és az EnBW.
A kiépített szélerőmű-kapacitás Németországban a 2010. év
végén 26 670 MW volt.
Németország
keleti
felén az 50 Hertz rendszerben a szélerőműkapacitás 11 040 MW,
a teljes németországi
szélerőmű-kapacitás
41%-a. Az ábra mutatja
az 50 Hertz tartomány
villamosteljesítményexportját a különböző német és szomszédos országok relációiba. Az 50 Hertz rendszer exportja 2009-ben 6 500 MW volt,
amíg 2013-ban az export várhatóan 11 700 MW lesz.

Épülő atomerőművek szerte a világban

A mellékelt ábra szemlélteti, hogy Kínában,
Oroszországban, Indiában, az Amerikai Egyesült Államokban, DélKoreában és egyéb helyein a világnak jelenleg
hány atomerőművet
építenek. (A vízszintes
tengelyen a darabszámok találhatók). Az információ 2013. januári,
tehát egész friss!
Bár a világ számos
országában leállították az új atomerőművek építését, egyes
országokban döntöttek a meglévő erőművek idő előtti bezárásáról, de az is látható, hogy a világ megosztott az atomerőművek használatával, annak veszélyességével kapcsolatban.
Forrás: Bloomberg hírügynökség

Dr. Bencze János

Forrás: Der Spiegel/2013. Jan. 18.
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Energetika
Szűts András Krisztián

Az okos mérés jövőbeli
hatásai az épületenergetikai
tervezésre Magyarországon
Magyarország primer energiafogyasztásának több mint
egyharmadát a háztartások energiafogyasztása teszi ki.
Egy háztartás, lakóépület energiafogyasztása kutatásom
szerint három alapvető tényezőtől függ: az építészeti koncepció és kialakítás, a műszaki megoldások, és a fogyasztói magatartás. Az első két tényező a műszaki paraméterek
alapján viszonylag egzakt módon számítható, ám a harmadik tényező jelentős bizonytalanságokat hordoz magában.
Ezen bizonytalanságok pontosabb kezelésében segíthetnek az okos mérők, melyek használatával valós időben nyomon követhetőek és rögzíthetőek a fogyasztási szokások.
Így létrehozhatóak akár fogyasztónként, akár fogyasztói
csoportonként is olyan adatbázisok, amelyek használata
a későbbiekben jelentős befolyással bírhat a lakóépületek
tervezése során (új és meglévő épületek felújítása esetén
is) a tervezett épület várható energiafogyasztásának meghatározásában, különös tekintettel a jelenlegi számítási
gyakorlatra, amely lakóépületnél a villamos energia esetében csak a gépészeti rendszerek fogyasztását veszi figyelembe. Az okos mérés alapján könnyebben személyre, családra szabható az épület energetikai kialakítása és az így
kialakított, az optimális energiafelhasználáshoz közelebb
kerülő háztartások közvetetten is tovább növelhetnék az
okos méréstől és az okos hálózatoktól várt energiafogyasztás csökkenésének mértékét és az energiahatékonyságot.
More than one third of the primary energy consumption
of Hungary is comprised of households. According to
my research, the energy consumption of a household or
a residential building depends on three key factors: the
architectural concept and design, the applied technical
solutions, and the consumers’ behavior. The first two
factors can be calculated fairly precisely based on technical
parameters, but the third factor involves significant
uncertainties. Smart meters, which can track consumption
in real time and record consumption patterns, can help to
deal with these uncertainties more adequately. Databases
can be created either per consumer or per consumer groups
that in the future could have a significant influence on
determining the energy consumption of residential buildings
during the planning procedure (for both new buildings and
renoveting existing buildings), especially compared with the
current calculation practice, which only takes into account
the consumption of the mechanical systems as the electrical
consumption of residential buildings. With smart metering,
it is easier to customize the energy design of the building to
the person or to the family, thus enabling households to get
closer to the optimal energy consumption and to indirectly
improve the reduction of energy consumption and the energy
efficiency expected from smart metering and smart grids.

1. Bevezetés
Tudta, hogy az Európai Unió tagállamaiban – köztük Magyarországon is – átlagosan a teljes primer energiafogyasztás
több mint egyharmadát a háztartások adják? Napjainkban
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okos hálózat, okos mérés

ezért egyre fontosabb feladat a háztartások által felhasznált
energia mennyiségének csökkentése, a felhasznált energia
hatékonyabb alkalmazása és a háztatások számára rendelkezésre álló energiahordozók optimális eloszlási arányának
kialakítása. Ezen célok teljesítésével az elérhető pozitív hatás
nemcsak a lakók, bérlők, üzemeltetők számára hozhat kézzelfogható hasznot, hanem makrogazdasági szintes is jelentős
hatással bírhat. Véleményem szerint az energiahatékonyságra való törekvést és az előbb említett célok teljesítését már
a tervezési fázisban kellő súllyal kell kezelni, legyen szó akár
új épület építéséről akár felújításról. Sajnos az erre való törekvés a mai hazai tervezői gyakorlatban többnyire kimerül
a 7/2006. TNM rendeletben előírt kötelező energetikai tanúsítvány elkészítésében, amely kutatásom szerint nem teljes
mértékben alkalmas a felvázolt célok elérésére, különös tekintettettel a fogyasztói szokásokból eredő bizonytalanságok
kezelésének kérdésében. Ezen bizonytalanságok kezelésében nyújthat segítséget az okos mérés, amely mérési adatai
és azok megfelelő felhasználása munkájuk során segíthetné
a tervezőket az épületenergetikai kérdések megoldásában és
az energiafogyasztás optimalizálásában.

2. A kötelező energetikai tanúsítvány
és a jelenlegi tervezési gyakorlat
Jelenleg a hazai tervezési gyakorlatban épületenergetikai
kérdésekben általában a 7/2006. TNM rendeletben előírt
követelményértékek teljesítése a cél. A rendeletben előírt
kötelezően elkészítendő energetikai tanúsítvány három szinten ír elő követelményeket az épületek számára, melyek a
következőek:
– 1. szint: az összesített energetikai jellemző
– 2. szint: a fajlagos hőveszteség-tényező
– 3. szint: a hőátbocsátási tényezők
Vizsgáljuk röviden a követelményeket, a legalsó, harmadik
szintről kezdve! A hőátbocsátási tényezőket az épület műszaki paraméterei alapján számíthatjuk a rétegterveknek megfelelően, beleértve a szerkezetek összetettségének, inhomogenitásának a hatását (pl. rögzítő elemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak) is. A követelményértékek második szintje, a fajlagos hőveszteség-tényező szintén a műszaki
paraméterek alapján számítható, azonban ebben az esetben
a számítás figyelembe veszi a passzív energia (sugárzási) nyereségeket is. Számunkra, jelen cikk témáját tekintve a szabályozás legmagasabb szintje, az 1. szintként jelölt összesített
energetikai jellemző meghatározó. Az összesített energetikai
jellemző egy fajlagos primer energiafogyasztási érték (kWh/
m2∙év), amely számítása során a következő fogyasztókat ves�szük figyelembe:
– fűtés,
– meleg víz előállítása,
– szellőzési rendszerek,
– gépi hűtés,
– beépített világítás.
A fogyasztók energiaigényét az 1. táblázat alapján számíthatjuk.
Amint az a táblázatban látható, a rendelet a légcsereszám,
a használati meleg víz, a belső hőnyereség és a világítási energiaigény tekintetében átlagos fogyasztói értékekkel számol,
illetve a világítási energiaigényt lakóépületek esetében az
összesített energetikai jellemzőben nem kell szerepeltetni.
Az előbbiekből következik, hogy az így elkészített energetikai
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1. táblázat A 7/2006. TNM rendeletben alkalmazott tervezési adatok [1] (kivonat)

Légcsereszám fűtési idényben
Az épület
rendeltetése

n [1/h]
1)

Lakóépületek
Irodaépületek
Oktatási
épületek

3)

[kWh/m2/a]

0,5

30

2

0,3

0,8

9

2,5

0,3

0,9

7

Világítás
energia
igénye

Az épület
rendeltetése

2)

Használati
melegvíz nettó
hőenergia
igénye
qHMV

qvil
[kWh/m2/a]

Szakaszos
Világítási
üzem
energia igény
korrekciós
korrekciós
szorzó
szorzó
u4)
s 5)

Belső
hőnyereség
átlagos értéke
qb
[W/m2]

Lakóépületek

(4) 9)

-

0,9

5

Irodaépületek

11

0,7

0,8

7

Oktatási
épületek

6

0,6

0,8

9

9)

Lakóépületek esetében nem kell az összevont jellemzőben szerepeltetni
számítás nem képes megbízhatóan reprezentálni egy háztartás várható energiafogyasztását tekintettel az eltérő fogyasztói szokásokra, különösen azt a tényt figyelembe véve, hogy a
világítási energiaigényt lakóépületek esetén egyáltalán nem
is kell szerepeltetni az összesített energetikai jellemzőben.
A jogszabályi környezettől eltekintve elmondható, hogy a
tervezés során többnyire a tapasztalati úton történő, rutinszerű
tervezés dominál. A tervezőknek nincs elegendő ideje és hatékony eszköztára a különböző lehetséges változatok figyelembevételére, azok energetikai szimulációjának elkészítésére, de
még az esetlegesen felmerülő eltérő változatok egyszerűsített
energetikai számításának elkészítésére sem. Az ő szemszögükből nézve egy rendkívül komplex feladat párosul a rendszerint
szűkös határidő követelményével, amely nyilvánvalóan valamilyen megoldásért kiált. A probléma és annak megoldása
több szempontból is vizsgálható. A megbízói követelmények
enyhülése vagy a jogszabályi környezet gyökeres változása a
jövőben nem várható, így a tervezői munka hatékonyságának
növelése lehet a megoldás. Véleményem szerint a tervezési
folyamat hatékonyságát, különös tekintettel a jelen cikk témakörét képező épületenergetikai kérdésekre, informatikai eszközökkel lehet számottevően növelni.

3. Az okos mérésben rejlő lehetőségek
Az okos mérés, a jelenleg általánosan használt hagyományos fogyasztásméréstől eltérően képes a fogyasztások valós
időben történő nyomon követésére, így például különböző
elektromos és egyéb háztartási eszközök fogyasztásának a
rögzítésére. Részletes információval tud tehát szolgálni a fogyasztói szokásokra nézve, amely lehetőséget ad a fogyasztóknak és a szolgáltatóknak is egyaránt az energiatudatosság
és a hatékonyság növelésére.
Visszatérve előző fejezetben említett informatikai eszközökre, az épülettervezés és az épületenergetikai kialakítás során
a felmerülő bizonytalanságok kezelésében és a különböző
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paraméterek optimalizálásában nyújthatnának hathatós segítséget. A kötelezően előírt energetikai tanúsítvány egyik
legnagyobb bizonytalanságot okozó tényezője az előbbiekben bemutatott átlagos fogyasztóra épülő számítási modell,
amely teljes mértékben mellőzi a különböző fogyasztói szokások, magatartások energiafogyasztást befolyásoló hatását.
Abban az esetben, ha pontosan tudnánk mérni egy háztartás
különböző energiafogyasztóinak a működési időtartamait, a
bekapcsolási és kikapcsolási időpontjait, a fogyasztásukat és
egyéb paramétereiket, modellezhetőek lennének a fogyasztási szokások és így az energetikai számításokat is személyre,
illetve háztartásra szabottan lehetne készíteni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kötelező energetikai tanúsítvány készítését mellőzni kellene, hiszen akkor elveszne az
épületek, lakások objektív összehasonlíthatóságának lehetősége. Az új számítási módszer a tervezésben nyújtana hathatós segítséget. Jelentős hatással lenne az energetikai optimalizálásra és a későbbiekben az energiafogyasztásra is. Már
a tervezés során pontosan becsülhető lenne az épület vagy
háztartás várható energiafelhasználása. Így a megrendelői
igények tudatos figyelembevételével, valamint az igények és
lehetőségek magasabb szinten történő összehangolásával
valószínűleg jelentős energiamegtakarítás lenne elérhető országos szinten.
A fogyasztói szokások bizonytalanságainak kezelésére és
annak modellezésére kínálhat megoldást az okos mérés lehetősége és annak remélhető minél előbbi elterjedése. Az okos
mérés során nyert mérési adatok segítségével felmérhetők a
különböző fogyasztási szokások, különös tekintettel az eltérő földrajzi egységekre és az eltérő társadalmi csoportokra
nézve. Nem mindegy ugyanis, hogy egy budapesti villát, egy
nagyvárosi lakást vagy egy falusi házat vizsgálunk energiafogyasztás szempontjából. Egy háztartás energiafogyasztásának alakulásában továbbá legalább akkora, ha nem nagyobb
szerepe van a lakónak vagy bérlőnek, mint az épület műszaki
megoldásinak illetve a háztartásban használt gépek műszaki
paramétereinek is. E tényezők megfelelő mérése és feldolgozása után nyerhetünk egy olyan adatbázist, amely használható épületek, lakóegységek energiafogyasztásának pontos
becslésére mind új épületek építése esetén, mind pedig meglévő épületek felújítása során.

4. az új módszer integrálása
a tervezési folyamatba
Egy épület vagy épületrész tervezése során a tervezőknek számos szempontot, tényezőt kell figyelembe vennie az optimális
műszaki megoldás keresésekor. A leglényegesebb tervezési
változók, amelyek alapvetően befolyásolják az épület energiafogyasztását, a környezeti terhelést, a lakók kényelmét, a fűtési
és hűtési energiaigényt valamint a világítás igényét [2]:
– az épület formája,
– a tájolás,
– az épülettömeg,
– az üvegezés típusa és aránya,
– az árnyékolási jellemzők.
A tervező az előbb felsorolt öt változóval rendelkezhet
„viszonylag” szabadon, ezek kombinálásával keresi az adott
műszaki probléma megoldását mind a megrendelő szempontjainak megfelelően, mind energetikailag optimálisan.
Az energetikai szempontok tekintetében a gyakorlat során
lehetetlen, hogy a tervező az összes lehetséges változatra
energetikai számítást készítsen és biztonsággal tájékoztassa
a megrendelőt a létesítmény várható energiafogyasztásáról.
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tulajdonságával. A neurális háló alapú módszer alkalmas az
energiafogyasztásra ható számos tényező közötti összefüggés modellezésére [4], esetünkben a fogyasztói szokások modellezésére. A feladat megoldására egy többrétegű neurális
háló alapú modell használható, mely a bemeneti rétegen
megjelenő megfelelő adatok hatására számítja a kimenő
adatot, adatokat.
A bemeneti réteg adatait a fogyasztói szokásoknak és a
háztartásoknak megfelelően kell kiválasztani, amelyek közül
kutatásom szerint a legfontosabbak, a műszaki paraméterek
figyelembevétele nélkül [5]:
– a háztartás jövedelme,
– a lakás típusa,
– a lakhatás formája (tulajdonos, bérlő),
– a lakás mérete,
– a település nagysága,
– a lakásban lakó gyerekek száma,
– a lakásban lakó felnőttek száma,
– az otthontartózkodók száma a nappali időszakban,
– a háztartásban élők legmagasabb iskolai végzettsége,
– a dolgozók aránya a háztartásban.

1. ábra Tájolásra optimalizált épület Freiburgban [3]
Különböző informatikai rendszerek jelenleg is a tervezők
rendelkezésére állnak. Ezek közül a szimulációs módszerek
a legelterjedtebbek, amelyek legnagyobb hátránya, hogy
csak kész tervek esetén alkalmazhatóak. Így viszonylag nagy
mennyiségű bemenő adat szükséges a futtatásukhoz, illetve
– mivel legnagyobb részben a tervezett épület műszaki paramétereire épülnek – a fogyasztói szokások figyelembevétele nem megoldott. Más megközelítést jelenthet az energetikai számítások során egy mesterséges neurális háló alapú
modell, amely statisztikai adatokból kiindulva megbízható
eredményt tud adni egy bonyolult, nemlineáris probléma
esetében. Így a cikk gerincét képező problémára egy, a tervezői folyamatba szervesen integrálható mesterséges neurális
háló alapú modellel dolgozó informatikai rendszer fejlesztése
lehet a megoldás.
A számítógépes, mesterséges neurális háló alapú modellek
alapötletét a valódi idegsejtek felépítése és annak hálózata
adta, amelyhez hasonlóan a mesterséges neurális hálózatok
is rendelkeznek a tanulás, a gyorsaság és a hibatűrő képesség

2. ábra Többrétegű neurális háló felépítése
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A felsorolt tényezők összességének figyelembevételével,
megfelelő mennyiségű valós fogyasztási minta alapján felépített adatbázissal a neurális háló betanítható. Ennek az
adatbázisnak a felépítésében játszhat meghatározó szerepet
az okos mérés bevezetése, hiszen valós, működő háztartásokban történik a mérés. Az így kialakított rendszer alkalmazásával megoldható lenne a fogyasztói szokásokból eredő
bizonytalanságok kezelése, és segítségével a tervezők már a
koncepcióalkotás folyamán végezhetnének energetikai számításokat a megrendelő igényeinek és szokásainak maximális figyelembevételével, amelyek hosszú távon e meghatározó tényezők racionalizálódását okoznák.

5. Az épületenergetikai tervezés jövője
Az okos mérés segítségével a fogyasztói szokások valós időben
mérhetőek, az adatokból különböző adatsorok, statisztikák
készíthetők – természetesen az adatvédelmi jogszabályok
betartásával – amelyek felhasználásával az épületenergetikai
tervezést nagymértékben segítő adatbázisokat lehet létrehozni. Az így létrehozott adatbázisok segítségével betanítható egy
mesterséges neurális háló alapú informatikai rendszer, amely
alkalmazásával a tervező eltérő fogyasztói csoportok esetén is
nagy biztonsággal meg tudná határozni a várható energiafogyasztást, a szükséges beépítendő anyagokat és technológiákat és az optimális energiafelhasználási arányokat. Még pontosabb számítást készíthet a tervező, ha a fogyasztó rendelkezik
a saját fogyasztásának mérési eredményeivel, így pontosan
ismeri a saját szokásait és igényeit. Ebben az esetben természetesen az esetleges energiamegtakarítási lehetőségekre, illetve
szokásainak megváltoztatására is fel lehet hívni a figyelmét.
A jövőben az előzőekre építve elképzelhető lenne egy minden tényezőre kiterjedő épületenergetikai tervezési módszer,
amely ténylegesen optimalizálni tudná a háztartások energiafelhasználását. Ebben az esetben például minden háztartási tevékenység által keletkezett hőenergiát (például főzés)
fel lehetne használni az épület megfelelő komfortjának biztosítására. Könnyen belátható, hogy egy háztartás szokásainak
részletes ismeretében, illetve a már ma is létező épületautomatizálási rendszerek segítségével talán nem is annyira távoli
jövőt testesít meg e gondolat.
Biztató példaként jelenik meg a 2. képen látható, svájci Alpokban található Monte Rosa menedékház. Az épület
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illetve olyan lehetőséget ad a tervezők kezébe, amellyel élve
nagymértékben csökkenthető lenne a háztartási energiafogyasztás, így az országos energiafogyasztás is, amelynek előnyeivel mindannyian tisztában vagyunk.

3. ábra Autonóm menedékház a svájci Alpokban [6]
minden tekintetben az energiatudatosság jegyeit hordozza,
a főzéshez használt gáz kivételével minden, a működéséhez
szükséges energiát maga képes előállítani, modern, időjárásfüggő épületautomatizálási rendszerrel rendelkezik. Vízhasználat tekintetében pedig az üzemeltetők a nyári melegebb
időszakban az olvadás során keletkezett vizet gyűjtik össze
és használják egész évben, majd biológiai tisztítás után vis�szaengedik a természetbe. A menedékház fogyasztói oldalról
nézve is jelentős szemléletformáló erővel bír, hiszen a megpihenő hegymászók szembesülnek az energia és a víz értékével, és kénytelenek összhangba hozni az igényeiket az ott
elérhető komforttal.
Összességében az okos mérés a jövőben remélhetőleg
jelentős szemléletváltást fog okozni a fogyasztók körében,
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Világítástechnika

IV. LED konferenciáról
A LED továbbra is a világítástechnika fókuszában van, a
LED mint fényforrás iránti nagy érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, hogy immár negyedik alkalommal töltötték
meg az Óbudai Egyetem nagyelőadóját az érdeklődő szakemberek, hogy két napig csupán egyetlen fényforrás köré
tematizált előadásokat hallhassanak. A Világítástechnikai
Társaság szervezésében február 5–6. közt megrendezésre
került IV. LED Konferencia mottója idén a „Jó az, amit jól
is használunk” mondat volt. A helyes alkalmazástechnikán
kívül a LED-ek működtetésével, a beltéri felhasználási lehetőségekkel, a közvilágítási tapasztalatokkal, a LED-ek
méréstechnikájával és számos friss kutatási eredménnyel
ismerkedhettek meg a résztvevők. A konferenciának a korábbiakhoz hasonlóan az Óbudai Egyetem adott otthon. A
rendezvényről és az elhangzott előadásokról a következő
lapszámban részletes beszámoló lesz olvasható.

Csupa LED

Ma már nem kérdés mivel világítsunk: csak veLED, imádott LED.
TőLED várnak fényárt mindenfele, belőLED akarnak önfeLEDten
csillogó fényeket varázsolni. HiteLED óriási, csak el ne rontsd,
mert akkor gyorsan feLEDésbe merülhetsz! Pedig napjainkban
nélküLED elképzelni sem lehet fényforráshirdetéseket, mert
önfeLEDten sokan már csodát remélnek elérni veLED.
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Ezeket te pénzeLED? Fényed kezdetekben pilLEDt volt ugyan, de
folyamatosan éLED, éLED, közeLEDik a nagy elődökéhez. Ezért
ma már van, aki él, hal a LEDért!
A figyelmet mindenképpen megérdemLED, te kis LEDér LED,
mert fényed madáreLEDelnyi morzsában leLEDzik, mellyel
kiemeLED közeLEDben a tárgyakat, ha ránk esteLEDik. Fénysűrűséged miatt szemünk kidülLED, még akkor is, ha néha csak
mímeLED és színleLED a világítást. Fényed van, mikor szerteszét
széLED felőLED. A meleget termeLED, tested kénytelen, kelletlen
hüLEDez, mert ha már befülLED, akkor oda a fényed. Versenytársaiddal szembeni hátrányodat már majdnem LEDolgoztad, veLED
már világíthatunk takarékosan, ezért feLEDhetőek a korábbi kételyek. Magad dobogósnak képzeLED mert belőLED egyre többet
használunk, de mégis kémleLED az újabb és újabb alkalmazásokat, a kutatást műveLED. Nem számít, ha LEDobnak, a szilárdsági
kérdéseket is megfeleLED. Kellesz a szakmának, mint eLEDel a madárnak, hogy feLEDhető világítási megoldásainkat ilLEDelmesen
korrigáljuk veLED. Nem akarjuk eddigi munkáinkat LEDorongolni,
mint egy futbalLEDző, csak fokozatosan váltani fényeddel.
KiviteLED sokszínű és változatos, ezért van, aki mindenbe beLEDug, beLEDiktál, beLEDöf csak, hogy fényed éLEDjen.
Őket talán szikrázó fényeddel magadhoz öleLED, hogy el ne
széLEDjenek?
Ó LED, mi lesz veLED ha jön az OLED? Tudod, hogy nyomdokodban már ott a FIPEL, vajon LEDönt?
Z. Nagy János
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Villamos berendezések
Kruppa Attila

Hálózatok gazdaságos
túlfeszültség-védelme
Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványban leírt követelményeknek megfelelő túlfeszültség-védelem létesítése
számos gyakorlati problémát vet fel. A cikk olyan új módszer alkalmazásának lehetőségét körvonalazza, amely segítheti ezeknek a problémáknak a megoldását, különösen
akkor, amikor a védelem kialakításának elsődleges célja a
gazdasági veszteségek csökkentése.
The installation of surge protection fulfilling the
requirements of the EN 62305 standard raises many
practical problems. This article outline the possibility of a
new method that may help solve these problems, especially
when the primary objective of the protection is the reducing
of the economic loss.

Közismert tény, hogy a villám által keltett tranziens túlfeszültségimpulzusok jelentős meghibásodásokat képesek okozni az
építmények villamos és elektronikus hálózatában. A védelem
létesítésében jelenleg a villámvédelmi kockázatelemzés és az
alapvetően fizikai szemléletű ún. villámvédelmi zónakoncepció játssza a fő szerepet, amelyek hiányosságai a leginkább
éppen akkor nyilvánulnak meg, amikor a túlfeszültség-védelem célja gazdasági értékek megóvása lenne. Tekintve, hogy
a komplex hálózatok egyre nagyobb szerepet játszanak
életünkben, az alábbiakban röviden bemutatjuk, hogy miért
nem alkalmas az MSZ EN 62305 szabvány e hálózatok gazdaságos védelmének megtervezésére, és vázoljuk, hogy helyette
milyen eljárás használata vezethetne eredményre.

A tranziens túlfeszültség hatása
A túlfeszültség-impulzusok által okozott meghibásodások
szerteágazó következményei a vonatkozó szabvány értelmében négy kategóriába sorolhatóak:
– L1: Emberi élet elvesztése
– L2: Közszolgáltatás kiesése
– L3: Kulturális örökség elvesztése
– L4: Gazdasági érték elvesztése
E lehetséges kimenetelek közül a leggyakoribb az L4 veszteségtípusba tartozó káresemény – ehhez kapcsolódó statisztikai adatokat az 1. ábra mutat be. Különös ellentmondás,
hogy miközben a túlfeszültségkárok számosságukban és kárösszegükben is jelentősek – olyannyira, hogy a villám ilyen
Káresemények száma: kb. 100 000

Károk összege: kb. 6 700 millió Ft

4. ábra A 2012-es viharkárok statisztikái.
Balra a káresemények száma, jobbra a károk összege
Forrás: MABISZ
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jellegű hatása laikusok számára is ismert –, az MSZ EN 62305
nem ad kielégítő módszert a gazdaságos túlfeszültség-védelem műszaki tartalmának meghatározására.

Az MSZ EN 62305 módszere a védelem
gazdaságosságának meghatározására
Az MSZ EN 62305-2-ben leírt villámvédelmi kockázatelemzés
nagyon kézenfekvőnek tűnő módon dönti el, hogy gazdaságos-e a túlfeszültség-védelem létesítése, és ha igen, akkor
milyen védelmi fokozattal kell annak rendelkeznie. (Fogadjuk
el, hogy a villámimpulzus elleni védelem az esetek túlnyomó
többségében koordinált SPD-k alkalmazásában nyilvánul
meg, ezért ennek megfelelően „túlfeszültség-védelem”-ként
említjük a továbbiakban is.) A szabvány első kiadása szerint
(és a második kiadás sem tér el lényegesen ettől) a gazdaságos védelmi intézkedés esetén teljesül a
CPM+CRL≤CL

[1]

feltétel, ahol
CPM a túlfeszültség-védelmi intézkedések éves költsége,
CRL a veszteség évenkénti várható értéke, védelmi intézkedésekkel,
CL a teljes veszteség évenkénti várható értéke, védelmi
intézkedések nélkül.
Ezeknek a költségtényezőknek a számítását az MSZ EN
62305-2 G. melléklete lenne hivatott segíteni, amelyben CLre és CRL-re (az összefüggések esetünkben irreleváns részeit
elhagyva) a
CL = CS × (RC + RM + RW + RZ)
CRL = CS × (R’C + R’M + R’W + R’Z)

[2]
[3]

képleteket kapjuk, ahol
CS az építmény villamos és elektronikus rendszereinek értéke,
RC, RM, RW, RZ a védelmi intézkedések nélkül számított kockázati összetevők,
R’C, R’M, R’W, R’Z a védelmi intézkedések figyelembevételével számított kockázati összetevők.
Az [1] képletben szereplő CPM költség a
CPM = CP × (i + a + m)

[4]

szorzattal számolható, amelyben
CP a védelmi intézkedések ára,
i a kamatláb,
a az amortizációs ráta,
m pedig a karbantartási ráta.
A villámvédelmi szabvány e módszerével szemben több
kifogást is támaszthatunk, például
– a [2] és [3] képlet – ellentétben [4]-gyel – nem veszi figyelembe az amortizációt,
– a [2] és [3] képlettel meghatározott költségek nem veszik
figyelembe a meghibásodás által okozott esetleges termeléskiesést,
– a [4] képletben szereplő CP megadása a kockázatelemzés
stádiumában nem életszerű,
hogy csak néhány súlyosabb hibát említsünk. Hozzá kell
ehhez fűzni, hogy a gyakorlatban a szabvány alapján általában nem rendelhető tényleges műszaki tartalom a villámimpulzus elleni védelem (LPMS) fokozatához, ami nem csak
a gazdaságosság szempontjából kérdőjelezi meg a szabvány
ilyen célú alkalmazhatóságát. Tekintve azonban, hogy ebben
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az írásban elsődlegesen egy olyan módszer körvonalazása törekszünk, amely orvosolhatja e hibákat, tekintsünk el a szabvány mélyebb kritikai elemzésétől és fordítsuk figyelmünket
alternatív lehetőségek irányába.

Létezik-e gazdaságos
túlfeszültség-védelem?
Mielőtt áttekintenénk, hogy a szabvány alternatívájaként milyen módszer jöhet szóba a költséghatékony védelem meghatározásának érdekében, szenteljünk néhány gondolatot a
„gazdaságosság” tartalmi kifejtésének. Az [1] képletben megfogalmazódó reláció közgazdaságtani értelemben bizonyára
helytálló. Be kell azonban látnunk, hogy az abban szereplő
értékek olyan pontosságú kiszámítása, melynek alapján egzaktnak minősíthetnénk az eljárást, még az előbb említett
hibák javításával is nehezen képzelhető el, nem utolsósorban
a villámjelenségek bonyolult fizikai háttere miatt. Ezért valószínűleg illúziónak tekinthető az a várakozás, hogy a gazdaságos védelem meghatározására egzakt megoldás szülessen.
(Legalábbis abban az értelemben, hogy a módszer kellően
egyszerű legyen a használhatóság érdekében és változói jól
mérhetőek, jól ellenőrizhetőek, vagyis objektívek legyenek.)
Az egzaktság – teljesíthetetlen – igényének feladása azonban
esélyt teremt arra, hogy találjunk olyan eljárást, amellyel bizonyos értelemben mégiscsak lehetőségünk van valamiféle
„gazdaságos” védelem kialakítására.

A „gazdaságosság” szubjektív megítélése
Láthattuk, hogy a védelem „gazdaságossága” közgazdaságtani értelemben tisztán objektív paraméterek alapján nem
határozható meg, így az ennek érdekében végzett, az MSZ
EN 62305-ben leírt költségelemzés is félrevezető. A tapasztalat szerint minden olyan esetben, amikor a túlfeszültség-védelem az L4 veszteség csökkentésének érdekében születik,
a védelmi intézkedések műszaki tartalma kompromisszum
eredménye: A (jellemzően meglévő) építményben felmérésre kerülnek a „fontos” fogyasztókészülékek, majd ezekhez rendelten megjelennek részköltségek is. Ezt követően a védelem
azzal a műszaki tartalommal épül ki, amelynek összköltsége
a megrendelő számára még elfogadható – a védelem azon
részének kivitelezése, amely meghaladja az elfogadható költségkeretet, egyszerűen elhagyásra kerül. Az így kialakított
védelem természetesen messze áll az ideálistól (sőt a szabványostól is), és általában csak annyi jelenthető ki róla, hogy
jobb, mintha semmi nem lenne. Ennek a nem tudatosan, de
széles körben alkalmazott módszernek, illetve az ennek alapján kivitelezett túlfeszültség-védelemnek az elfogadhatósága
nagyrészt azon múlik, hogy a fogyasztókészülékek fontossági
sorrendje helyesen lett-e felállítva. Ilyen – szubjektív elemeket is tartalmazó – fontossági sorrend felállítására vonatkozó
érdemi szempontrendszert sem szabványok, sem a szakirodalom nem tartalmaz, ezért a továbbiakban kísérletet teszünk ennek összeállítására.

A fontossági sorrend
felállításának szempontjai
A megbízónak az a joga, hogy a fogyasztókészülékek fontossági sorrendjét felállítsa – remélhetőleg figyelembe véve a
szakember tanácsait is –, nem vitatható. Ebben az értelemben el kell fogadni azt is, ha valaki pl. kényelmi szempontok
alapján deklarálja fontosabbnak a tévékészülékének a védelmét, mint a gázkazánjáét. (Ez a kissé túlzó példa egyúttal
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annak érzékeltetésére is szolgál, hogy miközben a védelem
kiépítését szubjektív kényelmi szempontok motiválhatják,
ennek pénzbeli értékét – amely az [1]-[4] képletek alkalmazását lehetővé tenné –, csak nagyon erőltetett módon lehet
kifejezni.) Azonban a túlfeszültség-impulzusok csatolási folyamatai, továbbá a villamos és elektronikus rendszerek hálózat jellegű kialakítása – és az ebből eredő logikai kapcsolatok
– miatt a túlfeszültség-védelem nem merülhet ki egyszerűen
az egyes fogyasztókészülékekhez rendelt egyedi SPD-kben.
Ezért a védelem tényleges műszaki tartalmával kapcsolatos
bizonytalanság abból fakad majd, hogy a fogyasztókészülékek (feltételezhetően helyes) fontossági sorrendjéből hogyan
származtatható a hálózatok egyéb részeinek (pl. az erősáramú hálózat elosztóinak) fontossági sorrendje, ezáltal a fogyasztókészülékeken kívül (esetleg azok helyett) hova célszerű SPD-t beépíteni. Jóllehet a fogyasztókészülékek fontossági
sorrendje szubjektív elemekkel terhelt, meg kell kísérelnünk
olyan módszer keresését, amely ebből a fontossági sorrendből – további szubjektív elemek nélkül – képes a hálózati elosztók és készülékek fontossági sorrendjének előállítására. E
módszer az alábbi (itt csak röviden megemlített) alapokon
nyugodhat:
– A túlfeszültség-védelem tárgyát képező rendszerek (topológiai értelemben vett) hálózatokat alkotnak, melyeknek
két alapelemét a csomópontok és az azt összekötő vonalak
képezik.
– A védelem tárgyát képező hálózatok bizonyos keretek
között az ún. skálafüggetlenséggel jellemezhetőek, azaz
egyes részleteik hasonló topológiai összetettséget mutatnak, mint a hálózat egésze.
– Az (összetett) hálózatjelleget figyelembe kell venni a villámimpulzus csatolási folyamatainak értékelésekor (ami
lényegesen módosítja az egyszerű hálózati geometriák
alapján levonható konzekvenciákat).
– A hálózati csomópontok egymással logikai kapcsolatban állhatnak (pl. a csomópontokat alkotó készülékek
üzemeltethetősége miatt), amelynek révén az egyik
csomópont fontossága befolyásolja a másik csomópont
fontosságát is.
Alapvető elvárás a módszerrel szemben, hogy lehetőleg illeszkedjen a villámimpulzus elleni védelem MSZ EN
62305-4 szabványban leírt fizikai elveihez, és hogy alkalmazása kellően egyszerű legyen. Az itt leírt szempontrendszer alapján felállított túlfeszültség-védelmi koncepciót a
továbbiakban hálózati modell alapú túlfeszültség-védelmi
koncepcióként (röviden: hálózati koncepcióként) említjük
majd, hogy megkülönböztessük az MSZ EN 62305-4-ben
ismertetett villámvédelmi koncepciótól, és jelezve, hogy a
módszer a villamos és elektronikus rendszerek hálózatszerű
kialakítását figyelembe véve kifejezetten az SPD-k beépítési
helyének meghatározására törekszik. A hálózati koncepció
gyakorlati alkalmazása különböző matematikai-topológiai
modellek alapján történhet, amint azt az alábbiakban megkíséreljük bemutatni.

Egy lehetséges matematikai-topológiai
modell vázlatos bemutatása
Legyen adott a 2. ábrán bemutatott, épületen belüli villamos
(erősáramú) hálózat, melynek fogyasztókészülékeire (E-M
csomópontjaira) a megbízó 0-10 közötti fontossági értékeket
adott meg. A védelem kiépítésének – szintén a megbízó által
deklarált – célja a fogyasztókészülékek folyamatos üzemelte-
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tésének biztosítása (pl.
a folyamatos termelés
érdekében).
Kérdés,
hogy a védelmet milyen
műszaki tartalommal
célszerű megvalósítani,
és az milyen költségvonzattal jár.
2. ábra Villamos hálózat, a megbízó által a
fogyasztókészülékekre (E-M csomópontokra)
megadott szubjektív fontossági értékekkel

3. ábra A csomópontok szubjektív fontossági
értékei

4. ábra A csatolási folyamatot leképező súlyok
és a szubjektív fontossági értékek szorzataként
kapott értékek. (A sárga színnel jelölt csomópontok magyarázatát ld. az 1. táblázatnál.)

Az előbb ismertetett
alapelveken
nyugvó
modell az alábbi szabályokat alkalmazza:
– A fogyasztókészülékektől a főelosztó felé
haladva minden csomóponthoz (elosztóhoz) az azokról ellátott
csomópontok szubjektív pontértékeinek ös�szegét rendeljük, ami
a csomópontok közötti
logikai kapcsolatot képezi le (3.ábra).
– A főelosztótól, mint
betáplálási ponttól a fogyasztókészülékek felé
haladva minden csomóponthoz rendelt pontértékeket sorra az 1 - 0,4
- 0,2 - 0,2 -… sorozat elemeivel szorozzuk, ami a
villámimpulzus csatolási
folyamatát hivatott leképezni (4. ábra).

A hálózati csomópontoknak a szabályokat követve felállított
fontossági sorrendjét az 1. táblázat tartalmazza, feltüntetve az
egyes csomópontok védelméhez rendelt SPD-k költségét is.
Az 1. táblázat alapján a védelem műszaki tartalmáról (nyilván a költségvonzat figyelembevételével) a megbízó önállóan dönthet, és ebben a döntésében csak ahhoz a szabályhoz
kell tartania magát, hogy az általa tetszőlegesen meghatározott pontérték felett minden csomópont védelméről gondoskodni kell (tehát abból már nem szemezgethet).
Annak ellenére, hogy az előbbi példa rendkívül egyszerű,
jól érzékelteti, hogy a modell alapján születő „többlépcsős
védelem”, amely – villámvédelmi zónák kijelölése nélkül is – a
hálózat különböző részein különböző mértékű kiépítettséget
jelent majd, összhangban lesz a fizikai szemléletünkkel. Ezen
az összhangon az sem változtat, ha a védelem más költséggel, következésképp más fontossági határ meghúzásával
valósul meg.

1. táblázat A megállapított fontossági érték szerint csökkenő sorrendbe állított
csomópontok és a hozzájuk tartozó védelem költségei. A megbízó szabadon
dönthet, hogy hol húzza meg a „gazdaságosság” határát (amit itt a vastag vonal szimbolizál), de a vonal feletti csomópontok védelmét már hiánytalanul kell
kiépítenie. Jelen esetben az A-B-D-F csomópontok védelméről született döntés,
amint azt a 4. ábra is mutatja.)

Csomópont

Fontossági
érték

A csomópont
védelmének ára
[ezer Ft]

A védelem
kumulatív)
összköltsége
[ezer Ft]

A

43,20

35

35

B

10,80

25

60

D

9,00

25

85

F

2,00

25

110

C

1,80

20

130

G

1,60

20

150

M

1,40

10

160

L

1,00

20

180

K

0,60

10

190

H

0,20

10

200

I

0,20

20

220

J

0,20

10

230

E

0,00

20

250

látható, hogy az új módszer a villámjelenségek fizikai vonatkozásait lazábban kezeli, mint a zónakoncepció, és ezért
tökéletes védelem elméletileg sem várható tőle. (Emiatt a
villámvédelmi zónakoncepció teljesen nem mellőzhető, hiszen a hálózati koncepció önmagában nem képes választ
adni arra a kérdésre, hogy az egyes csomópontoknál milyen
módon kell az SPD-ket beépíteni. Ebben az értelemben a
hálózati koncepció eleve csak kiegészítője lehet a villámvédelmi zónakoncepciónak, és nem teszi feleslegessé az abban
megtestesülő fizikai alapismeretek elsajátítását.) Ennek ellenére a gyakorlatra jellemző kísérleti modelleken a hálózati
koncepció alkalmazásával megszülető megoldások nemcsak
gazdaságosság tekintetében racionálisabbak, de fizikai oldalról sem rosszabbak, mint a – legalábbis látszólag – zónakoncepció alapján létesülő védelmek. Az új módszer legnagyobb
jelentősége azonban az lehet, hogy jól kommunikálható
rögzített elvek mentén, teljesíthető adatszolgáltatás alapján
teszi lehetővé a megrendelő igényét és lehetőségeit tükröző,
ésszerű, és ebben az értelemben gazdaságos túlfeszültségvédelem kiépítését.

Kruppa Attila

A hálózati koncepció alkalmazásának
lehetőségei és korlátai
Az e cikkben röviden bemutatott hálózati modellen alapuló
túlfeszültség-védelmi koncepció jelenleg a kidolgozás stádiumában van. Egyelőre nehéz megmondani, hogy a gyakorlatban használható módszerré fejleszthető-e, és ha igen,
mutatkozik-e majd érdeklődés az alkalmazására. Az világosan
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Szakmai előírások
Kovács Levente

A 2012 IV. negyedévében
közzétett, az elektrotechnika
területeit érintő
magyar nemzeti szabványok
Összeállítás a Szabványügyi Közlöny számai alapján (MSZT)

A következő felsorolás a szabvány alkalmazási területének rövid ismertetésével tartalmazza
a bevezetett szabványok közül azokat, amelyek a
vizsgált időszak alatt magyar nyelven jelentek meg;
az ezt követő felsorolás a „címoldalas”, tehát angol
nyelvű változatban bevezetett szabványokat, csak a
címükkel tünteti fel.
A felsorolásban *-gal jelölt szabványok új szabványok, a jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy módosítanak.
A szabványok teljes listája az MEE honlapján az
Elektrotechnika/Aktuális szám/Szakmai előírások címszó alatt található meg.

Magyar nyelven (vagy magyar nyelvű változatban)
bevezetett szabványok és szabványmódosítások
MSZ EN 13135-1:2003+A1:2010
Daruk. Berendezések. 1. rész: Villamos berendezések
Ez az európai szabvány követelményeket tartalmaz valamennyi típusú daru erősáramú villamos berendezéseinek tervezésére és kiválasztására, a biztonsági vonatkozású funkciók megbízhatóságának
biztosítására és a személyzet egészségét és biztonságát befolyásoló
veszélyek elleni védelemre vonatkozó tervezésre és kiválasztásra.
MEGJEGYZÉS: Az egyes darutípusokra és emelőberendezésekre vonatkozó különleges követelményeket az azokra vonatkozó európai
szabványok tartalmazzák.
A szabvány alkalmazási területébe tartozó berendezések a daru
villamos berendezéseit tápláló csatlakozási pontnál kezdődnek,
beleértve a darun kívül elhelyezett energiaellátási rendszereket és
vezérléseket, például hajlékony vezetékeket, áramvezető huzalokat
vagy síneket, vagy vezeték nélküli vezérléseket.
MSZ EN 60079-14:2009
Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések
tervezése, kiválasztása és szerelése
A sorozatnak ez a része a robbanóképes gázközegekben üzemelő
villamos berendezések tervezésére, kiválasztására és szerelésére vonatkozó speciális követelményeket tartalmazza.
Az előző kiadáshoz képest a következő jelentős műszaki változásokat tartalmazza:
– a felelős személyek, szerelők és tervezők tudására, szakértelmére és
hatáskörére vonatkozó magyarázatot az F melléklet tárgyalja;
– az új, I melléklet gyártmányvédelmi szinteket (equipment
protection level) vezet be és magyaráz meg;
– a porokkal kapcsolatos követelmények az MSZ EN 61241-14-ből
átkerültek ebbe a részbe;
– a kiválasztásra és a szerelésre vonatkozóan új, speciális követelményeket tartalmaz.
MSZ EN 61000-3-12:2012
Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendsze-
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rekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei
Az IEC 61000 szabványsorozat e része a közcélú fogyasztói hálózatba injektált harmonikus áramok határértékeivel foglalkozik.
Az ebben a nemzetközi szabványban megadott határértékek a
fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú
villamos és elektronikus berendezésekre alkalmazhatóak, amelyek
a következő közcélú, kisfeszültségű, váltakozó áramú fogyasztói hálózatokra csatlakozhatnak:
– a névleges feszültség legfeljebb 240 V, egy fázis, két vagy három
vezető;
– a névleges feszültség legfeljebb 690 V, három fázis, három vagy
négy vezető;
– a névleges frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz.
MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011 és -6-4:2007/A1:2011
Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
6. rész: Általános szabványok.
A szabványmódosítások új szakkifejezéseket és a
9. A határértékek alkalmazása sorozatgyártású berendezések megfelelőségi vizsgálatai során,
10. Az e szabvány szerinti megfelelőség és
11. Zavarkibocsátási vizsgálati követelmények
fejezetekhez módosításokat tartalmaznak.
MSZ EN 61242:1997/A1:2009
Villamos szerelési anyagok. Vezetékdobos hosszabbítók
háztartási és hasonló célokra
A szabványmódosítás szerint a szabvány vonatkozik a levehető és a
nem levehető hajlékony vezetékkel ellátott vezetékdobos hosszabbítókra. Ennek megfelelően kiegészültek a fogalommeghatározások,
változtak a szerkezeti elemekre és a melegedésvizsgálatokra vonatkozó előírások.
*MSZ EN 61995-2:2010
Eszközök háztartási és hasonló jellegű lámpatestek csatlakozásához. 2. rész: Szabványlapok DCL-re (lámpatest-csatlakozóelemekre)
A szabvány az MSZ EN 61995-1 szabvány szerinti, 250 V, 6 A névleges értékű lámpatest-csatlakozóelemekre (DCL-ekre) méretelőírásokat foglal magában.
MSZ HD 60364-4-42:2011
Kisfeszültségű villamos berendezések.
4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem
A szabványsorozatnak ez a része a villamos berendezésekre a személyeknek, állatoknak és javaknak tűzkárral szembeni védelmére
vonatkozik.
A fő változások a területet korábban szabályozó MSZ 2364420:1994-hez képest a következők:
– Az alkalmazási terület kiterjesztése minden termikus hatás és láng
elleni védelemre a villamos berendezésből más, tűzgátakkal elválasztott szomszédos tűzszakaszokba átterjedő tűzveszély esetén;
– A vészhelyzeti kiürítés kijárati útjaival kapcsolatos követelmények kiterjesztése/módosítása;
– A feldolgozott vagy tárolt anyagok jellegével kapcsolatos követelmények kiterjesztése/módosítása;
– Az éghető szerkezeti anyagokkal kapcsolatos követelmények kiterjesztése/módosítása;
– A tűz terjedését elősegítő szerkezetekkel kapcsolatos követelmények kismértékű módosítása;
– A villamos berendezések kiválasztására és szerelésére vonatkozó
új követelmények bevezetése olyan helyeken, ahol értékes javak
lehetnek veszélyeztetve;
– A túlmelegedés elleni védelem kiterjesztése a fűtőkészülékekre.
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MSZ HD 60364-5-54:2012
Kisfeszültségű villamos berendezések.
5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők
A HD 60364-nek ez a része a földelőberendezésekkel és védővezetőkkel, benne a védőösszekötő-vezetőkkel foglalkozik a villamos
berendezések biztonságának biztosítása szempontjából.
A fő változások az előző kiadáshoz képest a következők:
– a védővezető meghatározásának pontosítása;
– a földelő mechanikai jellemzőinek javítása;
– az áramütés elleni védelem és villámvédelem célú földelő ismertetése;
– a betonba ágyazott alapozásföldelőket és a talajba ágyazott földelőket leíró mellékletek.
MSZ HD 60364-5-551:2010
Kisfeszültségű villamos berendezések.
5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
és szerelése. Egyéb szerkezetek.
551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők
A szabvány(-sorozatnak ez a része) valamely villamos berendezés
folyamatos vagy esetenkénti táplálására szolgáló kisfeszültségű
vagy törpefeszültségű áramforrás kiválasztására és szerelésére vonatkozó követelményeket adja meg.
Követelményeket tartalmaz továbbá a következő táplálási elrendezésű berendezésekre:
– a közcélú villamos elosztó hálózatra nem csatlakozó berendezés
táplálása;
– berendezés táplálása a közcélú villamos elosztóhálózat alternatívájaként;
– berendezés táplálása párhuzamosan a közcélú villamos elosztóhálózattal;
– az előzőek megfelelő kombinációja esetére.
*MSZ IEC 60884-2-7:2012
Csatlakozódugók és csatlakozóalzatok háztartási és hasonló célokra.
2-7. rész: Vezetékhosszabbító készletek követelményei
Az IEC 60884 ezen része újra vezetékezhető és újra nem vezetékezhető
vezetékhosszabbító készletekre vonatkozik, amelyek védőérintkezővel vannak ellátva vagy a nélküliek, névleges feszültségük 50
V-nál nagyobb, de a 440 V-ot nem haladja meg, névleges áramuk
legfeljebb 16 A, és amelyeket háztartási és hasonló célokra, szabadtéri vagy belső téri használatra terveztek.

Angol nyelvű változatban bevezetett szabványok és
szabványmódosítások (kivonatos ismertetés nélkül)
*MSZ EN 15879-1:2011
Helyiségfűtő és/vagy -hűtő, közvetlen hőátadású, földkapcsolatú, villamos hajtású kompresszoros hőszivattyúk vizsgálata és
értékelése.
1. rész: A hőenergiát közvetlenül a víznek átadó hőszivattyúk
MSZ EN 16147:2011
Villamos kompresszoros hőszivattyúk.
Használati melegvízegységek megjelölésének követelményei és
vizsgálatai
MSZ EN 50085-2-1:2006/A1:2012
Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek villamos szerelésekhez. 2-1. rész: Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek
falra és mennyezetre való szereléshez
*MSZ EN 50289-4-16:2012
Távközlőkábelek. A vizsgálati módszerek előírásai.
4-16. rész: Környezetállósági vizsgálati módszerek. Az égetésnek
kitett áramkör integritása
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MSZ EN 50388:2012
Vasúti alkalmazások. Energiaellátás és gördülőállomány.
Az együttműködéshez szükséges, az energiaellátás (alállomás)
és a gördülőállomány közötti koordináció műszaki ismérvei
MSZ EN 50428:2005/A2:2010
Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. Kiegészítő szabvány. Kapcsolók és hozzájuk tartozó
szerelvények lakások és épületek elektronikus rendszereiben
(HBES-ekben) való használathoz
A Vezetékek szabványcsaládban megjelent a következő 17 db
új szabvány:
az MSZ EN 50525-2-… Általános alkalmazású vezetékek.
sorozatban a
-11, -12; -21, -22; -31; -41, -42, -51; -71, -72;-81, -82 és -83 jelzetű,
továbbá
az MSZ EN 50525-3-… Különleges tűzállóságú vezetékek
sorozatban a
-11, -21, -31 és -41 jelzetű részek
*MSZ EN 50557:2012
Háztartási és hasonló célú RCBO-/RCCB-megszakítók önműködően visszakapcsoló készülékeinek (ARD-k) követelményei
MSZ EN 50580:2012
Villamos motoros kéziszerszámok biztonsága. Szórópisztolyok
követelményei
Az MSZ EN 60061-… Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint
a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek
főcímű szabványsorozatban a -1, -2, -3 és -4 jelzetű részekhez
módosítások jelentek meg.
MSZ EN 60079-11:2012
Robbanóképes közegek.
11. rész: Gyártmányok gyújtószikramentes védelemmel, „i”
*MSZ EN 60297-3-107:2012
Elektronikus berendezések vázszerkezete. A 482,6 mm-es (19 hüvelykes) sorozatú vázszerkezetek méretei.
3-107. rész. Kisméretű rekeszek és fiókok méretei
Az MSZ EN 60335-… Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság főcímű szabványsorozatban a -1, -2-14, -2-15,
-2-16, -2-35 és -45 jelzetű részekhez módosítás jelent meg
MSZ EN 60335-2-40:2003/A13:2012
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.
2-40. rész: Villamos hőszivattyúk, légkondicionálók és légszárítók
egyedi előírásai
MSZ EN 60335-2-51:2003/A2:2012
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.
2-51. rész: Fűtési és üzemi vizet szolgáltató létesítmények helyhez kötött keringtető szivattyúinak egyedi előírásai
MSZ EN 60335-2-53:2012
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.
2-53. rész: Szaunákban használt fűtőberendezések és infrakabinok
követelményei
Az MSZ EN 60335-2-… Háztartási és hasonló jellegű villamos
készülékek. Biztonság főcímű szabványsorozatban a -44, a -66,
-81 és -4 jelzetű részekhez módosítás jelent meg.
Az MSZ EN 60384-… Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzátorok. Termékcsoport-előírás.
főcímű szabványsorozatnak új -2, -13, -21, és -22 jelzetű részei
jelentek meg.
*MSZ EN 60512-7-2:2012
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések.
7-2. rész: Ütésvizsgálatok (függőcsatlakozókra). 7b jelű vizsgálat:
Ütőszilárdság
*MSZ EN 60512-9-2:2012
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések.
9-2 rész: Élettartam-vizsgálatok. 9b jelű vizsgálat: Villamos terhelés és hőmérséklet

Elektrotechnika 2 0 1 3 / 0 2

*MSZ EN 60512-27-100:2012
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 27-100 rész: Jelsértetlenségi vizsgálatok 500 MHz-ig az IEC
60603-7 sorozatú csatlakozókon. 27a – 27g jelű vizsgálatok
*MSZ EN 60598-2-2:2012
Lámpatestek. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Süllyesztett lámpatestek
Az MSZ EN 60598-2-… Lámpatestek.
2. rész: Egyedi követelmények főcímű szabványsorozatban a -13
és -18 jelzetű főfejezetekhez módosítás jelent meg.
MSZ EN 60674-3-1:1998/A1:2012
Műanyag fóliák villamosipari célokra.
3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Biaxiálisan orientált polipropilén- (PP-) fólia kondenzátorokhoz
MSZ EN 60676:2012
Villamos fűtésű ipari berendezések. Közvetlen fűtésű ívkemencék vizsgálati módszerei
MSZ EN 60683:2012
Villamos fűtésű ipari berendezések. Fedettíves kemencék vizsgálati módszerei
(IEC 60683:2011)
MSZ EN 60684-2:2012
Hajlékony szigetelőcsövek. 2. rész: Vizsgálati módszerek
MSZ EN 60684-3-116:2012
Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok előírásai.
116–117. lapok: Extrudált polikloroprén, általános célra
Az MSZ EN 60695- A tűzveszélyesség vizsgálata főcímű szabványsorozatban -7-3 és -11-4 jelzetű új része jelent meg
MSZ EN 60704-2-10:2012
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere.
2-10. rész: Villamos tűzhelyek, sütők, grillek, mikrohullámú sütők
és kombinációik követelményei
MSZ EN 60730-1:2012
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalmazásra.
1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 60745-2-4:2009/A11:2012
Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság.
2-4. rész: Nem tárcsás típusú
csiszoló- és polírozógépek követelményei
MSZ EN 60747-15:2012
Félvezető eszközök. Diszkrét eszközök.
15. rész: Teljesítményelektronikai, szigetelt félvezető eszközök
MSZ EN 60819-1:2012
Nem cellulózalapú papírok villamos ipari célokra.
1. rész: Fogalommeghatározások és általános követelmények
MSZ EN 60819-3-3:2012
Nem cellulózalapú papírok villamosipari célokra.
3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 3. lap: Töltőanyagot nem tartalmazó aramid- (aromás poliamid) papírok
MSZ EN 60865-1:2012
Zárlati áramok. Hatásszámítások. 1. rész.
Fogalommeghatározások és számítási módszerek
MSZ EN 61029-2-5:2012
Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága.
2-5. rész: Szalagfűrészek követelményei
MSZ EN 61181:2007/A1:2012
Ásványolaj-eredetű olajjal feltöltött villamos berendezés.
Oldottgáz-analízis (DGA) alkalmazása villamos berendezés gyári
ellenőrzésére
MSZ EN 61199:2012
Egy végükön fejelt fénycsövek. Biztonsági előírások
MSZ EN 61291-1:2012
Optikai erősítők. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás
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Az MSZ EN 61347-2- Lámpaműködtető eszközök. főcímű szabványsorozatnak -2-2 és -2-7 jelzetű új része jelent meg
*MSZ EN 61386-25:2012
Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez. 25. rész: Egyedi követelmények. Védőcsövek rögzítőszerelvényei
MSZ EN 61439-1:2012
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések.
1. rész: Általános szabályok
MSZ EN 61439-2:2012
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Teljesítmény-kapcsoló- és teljesítmény-vezérlőberendezések
*MSZ EN 61557-13:2012
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kisfeszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére
szolgáló berendezések. 13. rész: Villamos elosztórendszerek
szivárgóáramának mérésére szolgáló kézben tartott és kézzel
működtetett árammérőfogók és áramszondák
MSZ EN 61558-2-15:2012
Transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és a velük
képzett kombinációk biztonsága.
2-15. rész: Gyógyászati helyiségek ellátására használt szigetelőtranszformátorok egyedi követelményei és vizsgálatai
MSZ EN 61587-1:2012
Elektronikus berendezések vázszerkezete. Vizsgálatok az IEC
60917 és IEC 60297 szabványokhoz.
1. rész. Beltéri szekrények, vázak, rekeszek és fiókok környezetállósági követelményei, telepítésvizsgálata és biztonsági szempontjai
MSZ EN 61701:2012
Fotovillamos (PV) modulok sósködkorrózió-vizsgálata
Az MSZ EN 61730-… Fotovillamos (PV-) modulok biztonságtechnikai minősítése főcímű szabványsorozat -1 és-2 jelzetű részéhez módosítás jelent meg.
MSZ EN 61821:2012
Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez. Légiforgalmi földi világítás állandó áramú soros áramköreinek karbantartása
*MSZ EN 61915-2:2012
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Készülékprofilok
hálózati ipari készülékekhez.
2. rész: Motorvédő kapcsolók és hasonló készülékek gyökérprofiljai
Az MSZ EN 61969-… Elektronikus berendezések vázszerkezete.
Kültéri burkolatok. főcímű szabványsorozatban új -1, -2 és -3 jelzetű rész jelent meg.
MSZ EN 61988-2-1:2012
Plazmaképernyők.
2-1. rész. Optikai és optoelektronikai mérési módszerek
MSZ EN 62208:2012
Üres burkolatok kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekhez. Általános követelmények
*MSZ EN 62341-6-2:2012
Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) kijelzők. 6-2. rész. A képminőség és a környezeti üzemi tulajdonságok mérési módszerei
*MSZ EN 62442-1:2012
Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei.
1. rész: Fénycsőelőtétek. Mérési módszer a fénycsőelőtét-áramkörök összes teljesítményfelvételének és az előtét hatékonyságának meghatározásához
*MSZ EN 62549:2012
Ízelt tagú rendszerek és hajlékony rendszerek kábelvezetéshez
MSZ EN 62554:2012
Minták előkészítése fénycsövek higanyszintjének méréséhez
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Hírek
Megújuló energiaforrásokat 13. EDUCATIO
kutató laboratóriumok Az idén tizenharmadik alkalommal nyitotta meg kapuit az
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás január 18-19-én a
az Óbudai Egyetemen HUNGEXPO G pavilonjában. A kiállítás jelszava: Gondolkodom,
2013. január 24-én tartotta sajtótájékoztatóval egybekötött
projektzáró rendezvényét az Óbudai Egyetem. Az Új Széchenyi
Terv keretében 280.797.320 forint támogatást nyert az egyetem „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez
szükséges infrastruktúra fejlesztése” című KMOP 4.2.1/B-102011-0005 pályázati kiíráson.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Horváth Attila Imre
a Nemzeti fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság fejlesztéséért,
klímapolitikáért, és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára.
A projekt során olyan megújuló energiák oktatásával és
kutatásával foglalkozó laboratóriumok, oktatási terek létreInverter vizsgáló panelek
hozása valósult meg, amelyek
megfelelő háttér-infrastruktúrát
biztosítanak az egyetemen folyó
képzéshez, valamint alkalmasak
lehetnek a régióban működő
akadémiai kutatóműhelyek és
innovatív vállalkozások számára is. Tekintettel arra, hogy a
fejlesztés a műszaki képzés és
kutatás – azon belül is az enerSzélenergetika generátorok
giaipari, mint kiemelt iparágat
vizsgálata mérő-labor
érintő – feltételeinek javítását
támogatja, hosszú távon a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztését is megcélozta.
Az intézmény a projekt keretében az óbudai telephelyen kilenc
új laboratóriumot alakított ki:
Kültéri napelem és napkollektor
laboratórium, Környezeti hatások kutató és oktató laboratórium,
Ózonállóság vizsgáló laboratórium, Spektrális sugárzások laboratórium, Napelemek alkalmazását kutató és oktató laboratórium,
Szélerőmű vizsgálati laboratórium, Napkollektor laboratórium,
Biogáz laboratórium, Infokommunikációs laboratórium.
A megvalósított oktató és kutató laboratóriumok az országban egyedülállóak abban a tekintetben, hogy öregítéses, valamint környezetállósági vizsgálatokra egyaránt alkalmasak.
A laboratóriumok kialakításán felül az Óbudai Egyetem és a
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar saját forrásait felhasználva
felújíttatta az épület közösségi tereit, illetve megújult a bejárat is,
ahol két – egy robogó és egy elektromos autó töltésére alkalmas
– E-Mobility töltőállomást hoztak létre. Az eszközhöz különleges,
az épület kialakításához illeszkedő flexibilis napelemtáblák biztosítják az energiát. Ezzel a hallgatók méréseket végezhetnek a
villamos járművek töltését illetően is.
A projekt általános célja volt, hogy az egyetem a megújuló
energiaforrások (nap-, a szél- és a bioenergia) gyakorlati képzésével, oktatásával, kutatásával kapcsolatos mérőeszközök,
laboratórium infrastruktúra fejlesztésével a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, versenyképes
szolgáltatást legyen képes nyújtani.
Tóth Éva

tehát ott vagyok. A felsőoktatási intézmények közötti verseny
érzékelhető volt a jelentős megjelenési létszámon. A standokon
megjelent a magyar felsőoktatási intézmények zöme, 38 hazai
főiskola és egyetem. A
külföldi oktatási intézmények száma szinte
megegyezett a hazai
létszámmal, ők jelentős
tandíjkedvezményekkel, munkavállalási lehetőségekkel és vízumintézéssel jelentek meg
a látogatók előtt.
A felsőoktatási intézményeken túl tizenhat szakképzéssel, kilenc tankönyvkiadással, taneszközkészítéssel és hat nyelvoktatással foglalkozó
intézmény is bemutatkozott.
Az továbbtanulás iránt érdeklődő fiatalok, szüleik és tanáraik jelentős segítséget, szóbeli és nyomtatott tájékoztató
anyagokat kaptak a kiállítóktól. A felsőoktatási intézményeket általában az oktatókon kívül a hallgatói önkormányzatok
szervezésével a felsőéves hallgatók rendkívül ötletesen, leleményesen mutatták be,
tájékoztatták az érdeklődőket.
A kiállításokon kívül
pénteken és szombaton 14 előadás hangzott el a központi előadóban, 21 pedig a két
szekcióban.
Az Óbudai Egyetemről valamennyi kar és a doktori iskola is
megjelent a kiállítási standon. A Villamos Kar többek között a
modulos hallgatók által programozott FANUC típusú robottal
szerepelt.
Farkas András, docens

Egyesületi élet
Az Egyesületi Élet cikkei teljes terjedelmükben a MEE honlapján:
MÉDIA/ "Elektrotechnika/aktuális szám", következő hónaptól pedig
MÉDIA/ "Elektrotechnika/korábbi számai" menüpont alatt olvashatóak

Évzáró küldöttgyűlés a Pécsi
Szervezetnél
A MEE Pécsi Szervezete 2012. december 20-án tartotta évzáró,
tisztújító küldöttgyűlését az E.ON Légszeszgyár úti éttermében.
Gelencsér Lajos elnök megnyitó köszöntése után Kovács
Gábor titkár beszámolt az elmúlt év munkájáról, és a jövő évi
tervekről. Mérai József ismertette a nyugdíjas szekció 2012
éves programjait, a rendezvényekkel kapcsolatos tapasztalatokat, élményeket. Kovács László beszámolt a MEE PIT –ben
történt változásokról. Varjas István felidézte a szervezet júniusi tanulmányútjának legemlékezetesebb pillanatait.
Kovács Gábor,
a MEE Pécsi Szervezetének titkára

Képek a szerző felvételei
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„SMART mérések”
szakmai délután Szegeden
Nagy érdeklődés kísérte a decemberi az okos mérések témájában megrendezett szakmai délutánt.
Szoldatics József az ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. ügyfélkapcsolati igazgatója adott átfogó tájékoztatást „a SMART
méréshez vezető út az ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. nél” címmel. Ezt követően Bóka József a Szegedi Vízmű Zrt.
értékesítési osztályvezetője, „Mit remél a vízi-közmű szolgáltató a SMART mérésektől” címmel adott tájékoztatást a vízi-

közmű ezzel kapcsolatos
munkájáról. Harmadik
előadóként Nagy István
EDF DÉMÁSZ Hálózati
Elosztó Kft. Mérési Szolgáltatási Központ vezetője „SMART mérések
napjainkban” - címmel
beszélt ez irányú tevékenységükről.
Arany László, Szeged

Nagy István, Szoldatics József, Bóka József

Nekrológ F eladván y o k
Gábor Péter 1927 – 2012
Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy a múlt év
novemberében rövid betegség után váratlanul elhunyt
Gábor Péter tagtársunk, a városi, helyi közlekedés vasúti járműveinek elismert szaktekintélye.
Gábor Péter 1927. január 1-én született Budapesten.
A Ciszterci Rend budai Szent Imre Gimnáziumában
érettségizett, majd 1949-ben a Budapesti Műszaki
Egyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett a villamos, B tagozaton. Ezután a BME Villamos Művek és
Vasutak tanszékén először tanársegéd majd 1956ig adjunktus volt. Ő rendezte sajtó alá 1953-ban a
Verebélÿ – Sztrókay: Villamos vasutak I. című egyetemi tankönyvet. Fontos
szerepe volt az akkor létesített országos villámfigyelő hálózat megszervezésében. Ő végezte a villámáram által felmágnesezett mérőpálcák laboratóriumi kiértékelését, valamint az eredmények és a befutott megfigyelések
statisztikai feldolgozását. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1957 és 1969
között a villamosmérnök hallgatóknak, 1954-től 2002-ig a vasútgépész
ágazat hallgatóinak adta elő a villamos vasutak tantárgyat.
1956 és 1976 között a Ganz Villamossági Művek Vasútosztályán dolgozott, végül az osztály vezetőjeként. Mint a városi villamos vasúti járművek
vezető tervezőjének, legfontosabb munkája a villamos berendezés kifejlesztése volt a BKV részére készült, és ma is forgalomban levő, nyolctengelyű csuklós villamosok, valamint a Millenniumi FAV szerelvényei számára.
1976-tól 1990-ig a Metró Közlekedési és Beruházási Vállalat (METRÓBER)
főmunkatársa illetve műszaki tanácsadója volt. Részt vett a budapesti
metró járműjavító műhelyeinek és járműtelepi létesítményeinek tervezésében, valamint a járművekkel és az energiaállással kapcsolatos témákban
számos közlekedésfejlesztési tervnek a kidolgozásában. Jelentős volt az
egyenáramú szaggatós szabályozás kidolgozásával, bevezetésével és üzemével kapcsolatos tevékenysége.
Mérnöki munkáját kiegészítette társadalmi, szakértői és szakirodalmi
munkássága. Tagja volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek, a Gépipari Tudományos Egyesületnek és a Közlekedéstudományi Egyesületnek.
Szakmai területéhez tartozó témákról számos előadást tartott ezen egyesületek szervezésében, és több mint 25 cikket írt a folyóirataiban. A városi
közlekedés járműveivel kapcsolatban, szakértőként tanulmányokat, szabványokat és előterjesztéseket dolgozott ki állami vagy önkormányzati intézmények számára. Nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is eredeti
munkája volt a MÁV által 2007-ben kiadott, Villamos vasutak című háromkötetes könyve.
Gábor Péter olyan széles látókörű, sokoldalú személyiség volt, akivel
akár szakmai- tudományos, akár általános kulturális kérdésről lehetett
eszmét cserélni. „Ganz”-os elődeihez hasonlóan, és a „hely szellemének”
köszönhetően, örökölte azt a tulajdonságot és képességet, amit Kandó
Kálmánról úgy fogalmaztak meg egykori munkatársai, hogy „meg tudott
tanítani dolgozni”. Egyesületünk tagsága – közöttük számos egykori
tanítványa – ezúton búcsúzik tőle, és emlékét kegyelettel megőrzi.
Stráner Pál Kamilló
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8. Rejtvény
Milyen hajtómotorok vannak a budapesti Combinó villamosokban, és mivel szabályozzák a sebességet?
MEGOLDÁS
C) Rövidre zárt forgórészű, háromfázisú indukciós motorok elektronikus frekvenciaszabályozással.
A Combinó villamosokban nyolc, rövidre zárt forgórészű, háromfázisú indukciós hajtómotor van. A felsővezetékről vett egyenáramot elektronikus berendezés háromfázisúvá alakítja át, és a
frekvenca változtatásával szabályozza a sebességet. Más villamosokban kommutátoros egyenáramú hajtómotorok vannak, és a
sebességet sorba kapcsolt ellenállásokkal szabályozzák, amit némelyik típusnál elektronikus feszültségszabályozás egészít ki.
A helyes választ beküldők:
Boa András, Paks [boaandris@gmail.com]
Brenner Kálmán, Balatonalmádi, [brenner1@invitel.hu]
Kajor Zsuzsanna, Vásárosnamény [kajorzs@hotmail.com]
Marcsa Dániel, Győr [marcsa@maxwell.sze.hu]
Mészáros Károly, [meszarosk49@gmail.com]
Schné János, Nemesvámos [ schneja@mailbox.hu]
Simai László, Veszprém [srlazlo@gmail.com]
Szabó Szilárd, Százhalombatta [szabo.szilard@ovit.mol.hu]
Szlatki Viktor, [szlatki@mavir.hu]
Vajda Milán, Budapest [vajdam@mavrt.hu]
Varga Attila Konstantin, Mátészalka [vargaa@hoya.hu]
Gratulálunk a helyes választ beküldőknek!
A Szerkesztőség
9. Rejtvény
Melyik erőmű hasznosít a Naptól független eredetű
energiát?
A) A maghasadást felhasználó atomerőmű.
B) Fosszilis tüzelőanyagú erőmű.
C) Szélerőmű.

Beküldési határidő: 2013. március 4
az elektrotechnika@mee.hu email címre
FELHÍVÁS!
A Feladványok 2. évfolyama hamarosan befejeződik,
és szeretnénk előkészíteni a következő évfolyam
feladványainak témáit.
Ehhez szívesen fogadnánk Megfejtőinktől és leendő
Megfejtőinktől javaslatokat, ötleteket.
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ORSZÁGOS RENDEZVÉNYSOROZAT INDUL
Energiatudatos villanyszerelés - Háztartási méretű kiserőművek gyakorlati alkalmazásai

Az Info-Show rendezvénysorozat azért egyedülálló, mert nem egyetlen cégről, annak termékeiről és szolgáltatásairól szóló tipikusnak
mondható road-show. Több szakmabeli cég összefogásával elsősorban villanyszerelőknek, kivitelezőknek, tervezőknek és mindenki másnak,
aki az energiatudatos gondolkodást preferálja, alternatív komplex megoldásokat kínál. A kiállítók és előadók által kínált termékek és megoldások
kiegészítik egymást és kiválóan alkalmazhatóak a mindennapi gyakorlati munkák során.

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYSOROZAT INDUL
Energiatudatos villanyszerelés - Háztartási méretű kiserőművek gyakorlati alkalmazásai
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További részletekről és a kredit pontok értékéről informálódjon a rendezvénysorozat honlapján:

Az Info-Show rendezvénysorozat azért egyedülálló, mert nem egyetlen cégről, annak termékeiről és szolgáltatásairól szóló tipikusnak
mondható road-show. Több szakmabeli cég összefogásával elsősorban villanyszerelőknek, kivitelezőknek, tervezőknek és mindenki másnak,
aki az energiatudatos gondolkodást preferálja, alternatív komplex megoldásokat kínál. A kiállítók és előadók által kínált termékek és megoldások
kiegészítik egymást és kiválóan alkalmazhatóak a mindennapi gyakorlati
munkák során.
PROGRAM*

WWW.INFOSHOW.HU

Időpont

2013.
.
1
2
r
á
febru

Előadás címe
Előadó
Cég
További részletekről és
a kredit pontok értékéről informálódjon
a rendezvénysorozat
honlapján:
9:00
9:30
9:55

Időpont
10:20
9:00
10:45

11:10
9:30
11:30
9:55
10:20
11:55
10:45
11:10
12:20
11:30
12:45
11:55
13:10
12:20
13:35-14:30
12:45
14:30-16:00

Háztartási méretű kiserőművek jelene és jövője

Dr. Dán András
WWW.INFOSHOW.HU

SOLEIL napelemes inverterek és rendszerek

13:35-14:30

PROGRAM*

Szigetüzemben működő kiserőművek
Fülöp Zoltán
energiatárolása Előadás címe
Előadó
Megújuló energiaforrások – WAGO megoldások
Szilágyi István
Háztartási méretű kiserőművek jelene és jövője
Dán
András
Napelemes rendszerek bemérése és felülvizsgálata. Dr.
Oláh
Csaba
SOLEIL napelemes inverterek és rendszerek
Fotovillamos berendezések villamos installációja,
Szigetüzemben működő kiserőművek
tartószerkezetei
energiatárolása
Megújuló energiaforrások – WAGO megoldások
Napelemes rendszerek
rendszerek bemérése
villámvédelmi
megoldásai
Napelemes
és felülvizsgálata.
Biztonságos elosztó berendezések napelemes
rendszerekhezberendezések villamos installációja,
Fotovillamos

tartószerkezetei
Energiamenedzsment már a kismegszakítók
szintjén - intelligens, kommunikációs moduláris
készülékek rendszerek villámvédelmi megoldásai
Napelemes
Háztartási méretű kiserőművek hálózatra
csatlakoztatása
az elosztói
engedélyes
Biztonságos
elosztó
berendezések
napelemes
szemszögéből
rendszerekhez

Cég

Kávészünet
Bocsi Gábor,
Inczédy
György, Kosdi Balázs;
Baricza István
Fülöp Zoltán

győr

Szilágyi István
dr. Kovács
Oláh
CsabaKároly

DEHN+SÖHNE GmbH.+Co. KG

Kávészünet
Pásztohy Tamás

2013.
s
u
i
c
r
á
m

Baricza István
Kozma László

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.

dr. Kovács Károly
Harsányi Zoltán
Brulich Ákos
Pásztohy Tamás

DEHN+SÖHNE GmbH.+Co. KG
EON Hungária Zrt.

Energiamenedzsment már a kismegszakítók
Ebédszünet
szintjén - intelligens, kommunikációs moduláris
Kozma László
Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
készülékek
Előadásokhoz kapcsolódó kiállítás megtekintése

Háztartási méretű kiserőművek hálózatra
*A változtatás jogát fenntartjuk
13:10

Bocsi Gábor, Inczédy
György, Kosdi Balázs;

csatlakoztatása az elosztói engedélyes
szemszögéből
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Időpont: k punkat!
la
HELYSZÍNEK hon
Harsányi Zoltán
Brulich Ákos

EON Hungária Zrt.

Ebédszünet

2012.
október 4., csütörtök, Békéscsaba (Hotel Fenyves)
2012.megtekintése
november 15., csütörtök, Szeged
14:30-16:00
Előadásokhoz kapcsolódó kiállítás
2012.
október
csütörtök, Székesfehérvár (Hotel Magyar Király)
2012. november 22., csütörtök, Miskolc
*A változtatás
jogát 18.,
fenntartjuk
2012. november 8., csütörtök, Pécs
2012. december 4., kedd, Budapest

HELYSZÍNEK

2012.
november 15., csütörtök,
Szeged
Részletes program, jelentkezés,
bővebb
információ:
2012. november 22., csütörtök, Miskolc
www.infoshow.hu
2012. december 4., kedd, Budapest

2012. október 4., csütörtök, Békéscsaba (Hotel Fenyves)
2012. október 18., csütörtök, Székesfehérvár (Hotel Magyar Király)
2012. november 8., csütörtök, Pécs

Félmilliós ösztöndíj a maViR-tól
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. a hazai villamosenergia-rendszer irányítója. Szeretnénk megújítani,
modernizálni és a laikus számára is könnyebben fogyaszthatóvá tenni honlapunkat, és ehhez fiatal mérnökhallgatók támogatását kérjük.

a feladaT

A tAnulMányok elVáRt eleMeI

A MAVIR honlapja – tevékenységünkhöz hasonlóan – rendkívül komplex.
Szeretnénk egyszerűsíteni, megjelenésében és információs architektúrájában
is modernizálni, a szakma mellett a laikusok, az átlagfogyasztók számára
is befogadható, érdekes és élvezetes honlapot kialakítani. Meg kívánjuk
őrizni a szakmai mélységet, de az első benyomás, a felhasználói élmény az
átlagállampolgár számára is élvezetes kell legyen.
A pályázóktól konstruktív kritikát, a jelenlegi honlap értékelését és főként
annak átalakítására vonatkozó javaslatokat várunk.

A MAVIR jelenlegi honlapjának strukturális,
tartalmi elemzése.
Javaslat az új struktúrára: honlaptérkép a fő szekciók,
tartalmi kategóriák megnevezésével és rövid leírásával.
A javasolt új felépítés részletes indoklása, kiemelve a
változtatások, új elemek, tartalmi átcsoportosítások
magyarázata.

Tudnivalók
A pályázaton a felsőoktatás hallgatói vehetnek rész, a pályázati anyagokat
2013. március 6-ig várjuk a tudokjobbat@mavir.hu e-mail címre.
A beérkezett munkákat a MAVIR ZRt. műszaki, kommunikációs és
informatikai vezetői bírálják el március első felében.

A félmillió forintos ösztöndíj nyertesét 2013. március 22-ig értesítjük,
az eredményeket honlapunkon ismertetjük.
további információkért keresd fel a MAVIR Facebook oldalát!

A GREENLUX vállalat bevezeti a piacra az új generációs SMD chipet!

A LED 2835

extrém
hatékonyság
extrém
teljesítmény

GREENLUX Kft.
Mester utca 1
9023 Győr, Magyarország
greenlux@greenlux.hu
www.greenlux.hu

www.led2835.com

