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Tisztelt Olvasóink!

Sikeres 
Vándorgyűlést 
tartottunk!

Az Elektrotechnika hasábjain 
örömmel számolok be arról, 
hogy az 59. Vándorgyűlés 
és Kiállítás, amelyet forma-
bontó módon Budapesten 
a Kongresszusi Központban 
rendeztünk az elmúlt néhány 

évben már megszokottá vált érdeklődés mellett, sikeresen 
befejeződött.

A Kongresszusi Központ – mint a neve is sejteti – ideális 
egy ilyen méretű többnapos, kiállítással és kísérő rendez-
vényekkel is kiegészülő konferencia megrendezéséhez. 
Már az előkészületek során is komoly fejtörést okozott 
az élénk érdeklődés és az ebből fakadó bőséges előadás-
kínálat. 100-nál is több előadás-javaslat érkezett és a két 
plenáris ülésen, valamint a három párhuzamos szekció-
ban 101 szakmai előadás hangzott el. A Vándorgyűlésre 
730-an regisztrálták magukat, és 37 kiállító mutatta be 
termékeit, szolgáltatásait.

Egyesületi főtitkári minőségemben immár hatodik alka-
lommal vezettem a Szervezőbizottság munkáját. Aki már 
szervezett műszaki-tudományos konferenciát, az tudja 
igazán, mennyire szerteágazó feladatot jelent egy ilyen 
nagy rendezvény megszervezése. Egyesületünk mozgósí-
tó erejét jól jellemzi, hogy napjainkra úgy az előadások, 
mint a résztvevők száma miatt országosan is csak néhány 
helyszín rendelkezik megfelelő befogadóképességgel és 
szálláslehetőséggel.

A szervezés technikai feladatait a MEE titkárságának 
munkatársai évről évre egyre magasabb szinten látják el, 
számos, a kornak megfelelő technikai újítás bevezetésé-
vel. Munkájukat ezúton is köszönöm.

Köszönet illeti a szekciók elnöki feladatait ellátó szak-
embereket, akik a program szakszerű és pontos levezeté-
sét biztosították.

Az előadások széles keresztmetszetet adtak az elektro-
technika, mint alkalmazott tudományterület elméleti és 
gyakorlati eredményeiről, a fejlődési tendenciákról. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

A hagyományosnak tekinthető hálózati műszaki fejlesz-
tések, munkamódszerek és eljárások mellett az érdeklődés 
középpontjába idén is olyan innovatív területek kerültek, 
mint a megújuló energiák alkalmazása, az okos hálózatok, 
energiamegtakarítási lehetőségek és a villamos hajtású 
közlekedési eszközök alkalmazása.

A Vándorgyűlés súlyponti kérdése volt a „megfizethető 
energia”. A hazai vezető energetikai vállalatok, a szakma-
politika és a hatóság – saját szemszögéből – mutatták be 
az energetika vertikumának napos és árnyoldalait. Jó hír, 
hogy minden szereplő igyekszik csökkenteni a kiadásokat 
és ezzel gátat szabni a fogyasztói terhek növekedésének, 
ugyanakkor a jelenlegi műszaki, gazdasági és jogi rend-
szer feszegeti a határokat. Az elosztó hálózati engedé-
lyesek más-más módon ugyan, de ugyanazt az üzenetet 
közvetítették: a 30-40 éves infrastruktúrák cseréje elkerül-
hetetlen, ugyanakkor a sokféle terhek (pl. kintlévőségek, 
szabálytalan vételezés) és a bevételi korlátok egyre nehe-
zebben kezelhető ellentmondást jelentenek. A jelenlegi 
üzleti környezet, az energiahordozó-árak nem ösztönzik 
a befektetőket erőművek építésére. Joggal tehetjük fel a 
kérdést: lesz-e megfizethető energia?

Nekünk MEE-tagoknak, az elektrotechnikai szakma 
terület művelőinek felelősségünk van mindebben. Ott 
vagyunk, dolgozunk a gazdaság, az államigazgatás, a 
tudomány intézményeiben. Lehetünk felelős vezetők, 
mérnökök, vállalkozók, nekünk kell megtalálni a helyes 
és előremutató irányokat, a fejlődési lehetőségeket, majd 
tenni azok megvalósításáért.

Egyesületünk – lehetőségeihez mérten – az 59. Vándor-
gyűléssel is jól szolgálta a műszaki haladás ügyét.

Kovács András
MEE-főtitkár
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Hőenergia alapigények 
a hőszivattyúk alkalmazása és a 

Heller-terv célkitűzései tükrében1

Dennis Meadows2 szerint van három fontos tudnivalónk: 
„– nem a technológián, hanem a társadalmon fog múlni, hogy 

elkerüljük-e az összeomlást;
  – olyan gyors fordulatra van szükség, hogy egyszerűen nincs 

idő új tudás feltalálására várni;
  – a meglévő tudást hosszú távon, tervezetten folyamatosan 

kell alkalmazni.”3 

AdAT, doKumENTum éS VélEméNy

Magyarország hőenergiamixe 2009-ben: 70%: földgáz, 11%: 
olaj, 9%: szén és 10%: megújuló energia. 

A témához közvetlenül kapcsolható idézetek, illetve sze-
melvények a NEmZETI ENERGIASTRATéGIA 2030-ból4: 
– „Az energetikai eredetű környezetszennyezés csökkentésével 

a lakosság egészségét súlyosan érintő légszennyezés is mér-
séklődne.”

– „Az egyedi rendszerek esetén a biomassza, napkollektor és 
hőszivattyú által termelt energia arányát szükséges növelni a 
vonatkozó szabályozás kidolgozásával.”

– „A hazai energiafelhasználás 40%-a hűtés-fűtés célra történik. 
Ebből a lakosság és a tercier szektor részesedése 60% fölötti. 
A fűtés és hőtermelés döntő hányada ma földgáz bázison tör-
ténik. A fűtéssel és hűtéssel kapcsolatos kiadások a lakosság 
és a közületi szektor rezsiköltségének jelentős tételét képezik.”

– „A hőigények mellett ugyanakkor az épületállomány ener-
giaigényének alakulásában figyelembe kell venni, hogy 
megnőtt, és minden bizonnyal tovább fog növekedni a hűtés 
(klimatizálás) iránti igény. Ezt az igényt többnyire esetleges, 
rossz hatásfokú rendszerekkel elégítik ki. Egyrészről az épüle-
tek energiahatékonysági felújítása a hűtési energiaigényeket 
is csökkenti, másrészről elő kell segíteni olyan hőszivaty-
tyús rendszerek telepítését, amelyek hűtésre is képesek. 

1 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület „Villamosság és Energia a Mezőgazda-
ságban" Munkabizottságának ülésén  (2012. május 15.) elhangzott előadás, 
a szerző által szerkesztett rövidített változata. 

2 Világhírű környezetteoretikus, egyik szerzőjének 40 éve megjelent   „A növe-
kedés határai” című könyve 28 nyelven, sokmillió példányban kelt el. 

3 Angolból fordította: ifj. dr. Zlinszky János
4 Forrás: http://www.kormany.hu/download/4/f8/70000/Nemzeti%20

Energiastrat%C3%A9gia%202030%20teljes%20v%C3%A1ltozat.pdf
5 Bencsik János vetítettképes előadása, 2012. január 9. Budapest.

Ezek mellett az Európai Unió részéről várható ökodesign kö-
vetelmények kiterjesztése a légkondicionáló berendezésekre 
is. Azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a hűtési 
igények csak villamosenergia-felhasználásával fedezhetőek, 
ezért időjárásfüggő csúcsok megjelenésével kell számolni a 
villamosenergia-fogyasztásban. Ezek kezelésére alternatívát 
jelenthet az egyedi fotovillamos rendszerek elterjedése.”

Vélemény Nemzeti Energiastratégia 2030-hoz: 
– a fogyasztók szeretnének a villamos energiához minél ol-

csóban hozzájutni; 
– a sokoldalú és tiszta alkalmazhatósága miatt a villamos 

energia növelésének jelentős szerepe van az életminőség 
és az életszínvonal alakulásában pl. villanyautók széles 
körű terjedése; 

– energiapolitikánkat alapvetően az a tény határozza meg, 
hogy a hazai energiafogyasztásunk több mint a felét, 2009-
ben az 59%-át5 importálni kényszerülünk;

– ellátásbiztonságunk érdekében: használjuk lignitvagyo-
nunkat;

– hosszabb ideig készletezhető energiaforrás az atomener-
gia: itt is ésszerű döntés szükséges;

–  vízenergia-hasznosítási lehetőségeink újragondolása szük-
séges: nagyerőmű és szivattyús-tározós erőműépítés;

–  centralizált villamosenergia-ellátó rendszerek és a decent-
ralizált megújuló energiákat hasznosító energiatermelők 
integrálása intelligens irányítórendszer segítségével önál-
ló mérlegkörbe, pl. Mikrovirka-, Makrovirka-, Romavirka-
rendszerek. E rendszerek célja, hogy az energiafogyasztók, 
pl. önkormányzat, vállalkozás, nonprofit szervezet, lakos-
ság is részt vehessen a hazai villamosenergia-termelés 
növelésében.

A hőSZIVATTyúS RENdSZEREK öSSZEhASoNlíTáSA 

A hőszivattyús rendszerek hatékonyságára, összehasonlí-
tására, illetve értékelésére szolgáló mutatószám az SPF. Az 
SPF-et a 2008. decemberi ún. EU RES megújuló energia di-
rektíva rögzíti. Angol nyelvű rövidítésből származik (seasonal 
performance factor), magyar fordítása: szezonálisteljesít-
mény-tényező. Dr. Büki Gergely nyomán átlagos fűtési ténye-
zőnek is nevezzük. Az egy fűtési szezonban a hőszivattyú által 
a fűtési rendszerbe bevitt energiamennyiség [kWh] osztva a 
hőszivattyú és az ún. primeroldali szivattyú (vagy ventilátor) 
által felvett villamosáram-fogyasztás összegével [kWh]. 

Az SPF valós értékét mérések alapján lehet meghatározni: 
a hőszivattyú által felvett villamosáram-fogyasztás [kWh] és a 
hőszivattyú által leadott hőmennyiség mérésével [kWh]. Egy 
teljes évben (időszakban) mérni kell a hőszivattyú által felvett 
villamosáram-fogyasztást [kWh] és a hőszivattyú által leadott 
hőmennyiséget [kWh]. 

Az SPF várható értéke számítással is meghatározható. Az 
SPF várható értéke számos adottságtól és körülménytől függ. 
Pl. az adott épület funkciójától, használatától, a hőforrás és a 
hőleadás mindenkori hőmérsékletszintjétől, a hőlépcsőktől, a 
fűtési időszaktól, a külső és a helyiségek belső hőmérsékletétől, 

Komlós Ferenc

A hőszivattyúzás nem kizárólag gazdaságossági kérdés. 
Figyelembe kell venni az egészségesebb hőkomfortot, 
az energetikai hatékonyságot, a fenntarthatósági, 
környezetvédelmi szempontokat is. Energiafüggő-
ségünket csökkenthetjük, ha idejében széleskörűen 
megismerjük a hőszivattyús technológiát. Eredménye-
ink, referenciáink már vannak. heller lászlóra utalva, 
ez a szakterület történelmileg megalapozott, így piaci 
lehetőség nyílik határainkon kívül is. A szakmai cikk e 
témakörök magyarországi kérdéseit részletezi.

Heat pumping is not exclusively a question of economical-
ness. A healthier level of thermal comfort, energetic effi-
ciency, sustainability and environmental considerations 
has to be taken into account as well. Our dependence on 
energy import can be reduced if heat pump technology 
will be widely familiar for us in time. We do have improve-
ments and references. Referring to László Heller, this field 
of technology has historical foundations, thus market 
opportunities are available abroad as well. This techni-
cal paper details issues of this field in Hungary.



a vezérléstől, a szabályozástól, a hőszivattyús rendszer terve-
zésének, kivitelezésének, üzememeltetésének (pl. szellőzés, 
helyiség túlfűtés) és karbantartásának szakszerűségétől, a 
társadalmi szokásoktól, a fogyasztói magatartástól.

A tervezett hőszivattyú működési üzemóraszámának az 
ellenőrzése a rendszerbe vagy a hőszivattyúba beépített 
üzemóra-számlálóval, a szekunderoldali energia mérése hő-
mennyiség-mérővel történhet. Ezekkel az eszközökkel ellen-
őrizhetővé válik a hőszivattyús rendszerek (berendezések) 
minőségét jellemző SPF érték (1. ábra)

VIllAmoS hőSZIVATTyúK SZEREpE (példA)

Vegyük például, amikor a működtető energia nem 100%-ban 
természeti állandó energiaforrásból,  illetve „tiszta”, megújuló 
energiaforrásból származik:
–  ha a villamosenergia-termelés 7%-ban (kerekítve ennyi volt 

Magyarországon 2010-ben) természeti állandó energiafor-
rásból, illetve „tiszta”, megújuló energiaforrásból származik, 
és

–  a példabeli villamos hőszivattyú átlagos fűtési tényezője 
(SPF) = 4,0 (illetve 25%-ban villamos energiát és 75%-ban 
környezeti energiát használ), akkor az említett hőszivattyú 

25 × 0,07 + 75 = 1,75 + 75 ≈ 77%-ban természeti közvetlen 
energiaforrást illetve „tiszta”, megújuló energiaforrást hasz-
nosít.

Még két feltételezett számadattal is javasolható a fenti számí-
tást elvégezni és az eredményt értékelni:

–  ha a villamosenergia-termelés 20%-a megújuló energiafor-
rásból származik,

–  és ha a villamos hőszivattyú átlagos fűtési tényezője (SPF) = 5,0 

mIKRoKöRNyEZETI hőKomFoRT

Az energetikus nézőpontjából a fűtéssel kapcsolatos kérdés 
úgy merül fel, hogy miként lehet a kellemes hőérzetet a leg-
kisebb energiaráfordítással elérni? A naptári év folyamán vál-
tozó külső léghőmérséklet a zárt terekben (építményekben) 
már jogos komfortcsökkenést okoz, a téli fűtés mellett egyre 
gyakrabban a nyári hűtésre is szükség van6.

Fűtött helyiségekben a gázkonvektor (hazánkban kb. 4,5 
millió db)7 és a 90/70 °C-os ún. hagyományos hőlépcsőjű ra-
diátor túlnyomórészt konvekcióval adja át a hőt. A fűtött lég-
áram magával viszi a pörkölt port. Ez a porszennyezés légúti 
megbetegedést okoz! Fejlett országokban huzamos tartóz-
kodásra szolgáló helyiségeknél a gázkonvektort ritkán építik 
be! Kiváltása nemcsak a beltéri légszennyezés csökkentése 
és az energiahatékonyság növelése miatt indokolt, hanem a 
földgázimport csökkentése érdekében is! Célkitűzés lehetne 
az összkomfortos lakások számának emelése!

Tapasztalat, hogy az emberi test hőcseréje a legnagyobb 
mértékben sugárzással befolyásolható. Az is megfigyelhető, 
hogy a hőmérséklet térbeli egyenlőtlensége kisebb, ha a fű-
tőtest nagyobb részben sugárzással adja le teljesítményét. 
Energiatakarékossági és hőkomfort okokból is kedvező a 
kishőmérsékletű (te = max. 55 ºC) fűtések széles körű elter-
jedése.

VáRoSoK FűTéSE8

Budapest fűtésének főbb történeti szakaszai: 
szilárd tüzelőanyag  városi gáz  fűtőolaj  földgáz   
villamos + megújuló energia (hulladékhő)? 

A fejlett nyugati államokban a külső levegő minősége a vá-
rosokban is sokat javult, mert korszerűbb fűtési rendszereket 
alkalmaznak.

A hőszivattyú jellemzője: az üzemeltetésére, illetve a mű-
ködésére bevezetett villamos energiát – természeti állandó 
energiaforrások (megújuló energia) felhasználásával – meg-
többszörözi, napjainkban 3–6-szorosára. E korszerű fűtés-
technika széles körű alkalmazása a magyar gazdaság ver-
senyképességét, exportképességét, munkahelyteremtő és 
-megőrző képességét hosszú távon elősegíti.

A hőszivattyús technológia úgy tud természeti állandó 
energiaforrást hasznosítani, hogy támaszkodhat a jelenlegi 
nukleáris villamosenergia-termelésből származó olcsóbb 
áramra.

Az ún. okos elektromos mérők („smart metering” rendsze-
rek) terjedésével az ún. „energiatározás” országos gondja is 
kisebbé válna, mivel az épületeink jelentős része is felhasz-
nálhatóak energiatárolásra, és ez a komfortigényt egy inter-
vallum-tartományon belül nem csökkenti.

új TERméK A hAZAI pIAcoN: mAGyAR 
hőSZIVATTyúcSAlád

Az elmúlt évben (2011-ben) megjelent  kb. 40 darab ún. nö-
velt hőmérsékletű, meglévő, hagyományos radiátoros fűtési 
rendszerekhez és hulladékhő hasznosítására is felhasználha-
tó, magyar fejlesztésű és gyártású, kitűnő minőségű, hasz-
nálati mintaoltalommal védett Vaporline® fantázianevű EVI 
(Enhanced Vapour Inject) rendszerű hőszivattyú. A hőszivaty-
tyú vízkörébe épített négyjáratú, az üzemmódváltásra auto-
matikusan működő váltószeleppel a hűtési üzemmódban is 
fent lehet tartani az elpárologtató ellenáramú működését, s 
így nemcsak fűtéskor, hanem hűtéskor is (6/12 °C-os hűtési 
hőlépcsővel) a leghatékonyabb módon üzemeltethető. Ezek 
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1. ábra  Hőszivattyús rendszerek SPF tényezőinek fejlődése különfé-
le hőszivattyútípusokra (2001-2006)
Forrás: Fanninger, European Heat Pump Association. Version 1.1-2008, p.5. 

6 Magyarországon általában a nyári száraz-meleg hőhullám a jellemző. A nyá-
ri túlzottan meleg időjárás a hőháztartásunk teljes felbomlását, hőgutát, 
hőkimerülést, görcsös állapotot, szélsőséges esetben halált eredményezhet.

7 A gázkonvektoros lakásfűtésnek kisebb a komfortfokozata, mint a központi 
fűtésnek.

8 Komlós Ferenc – Fodor Zoltán: Városok hőszivattyús fűtése. Átfogó tervre 
lenne szükség!  Magyar Épületgépészet, LX. évfolyam, 2011/5. szám (18 – 21 
oldal).
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a villamos hőszivattyúk a legújabb fejlesztésű, magas hőfok-
szintre optimalizált kompresszorok alkalmazásával, geoter-
mikus és hulladékhő hőforrással max. 63 °C-os előremenő 
fűtővíz-hőmérsékleten, 63/57 °C-os fűtési hőlépcsővel is gaz-
daságosan működnek. 2011-ben például Pitvaros községben 
meglévő radiátoros fűtésű intézmények voltak korszerűsítve 
ezekkel a hőszivattyúkkal.9

hőSZIVATTyú pRoGRAmjAVASlAT IllETVE 
HELLER-TERV, AjáNláS

A szakmai műhelyekben ma már széles körben ismert az ún. 
Heller-terv (2005-től). A projekt lényege, hogy hosszú távon 
a gázkonvektorokat, a kazánokat és gázbojlereket, valamint 
a villanybojlereket, továbbá az ún. „energiafaló légkondikat” 
váltsa fel a tömegigényeket kielégítő, különböző kivitelű 
és üzemmódú, és elsősorban geotermikus, hidrotermikus, 
légtermikus és hulladék (pl. csurgalékhéviz, távozólevegő) 
hőforrást hasznosító hőszivattyúk.

Ezeket Magyarországon kell gyártani, magyar munkaerővel 
kell az adott helyszínekre betervezni, telepíteni, szervizelni és 
a terméket, a szolgáltatást, valamint a technológiát exportál-
ni elsősorban Közép-Kelet Európában. Kitűnő műszaki tulaj-
donságokkal rendelkező termékek alkalmazásával – a hazai 
fejlesztésnek és gyártásnak köszönhetően – kedvező áron 
tehetők energiahatékonyabbá az épületeink. A magyar mér-
nökök egyik kiemelkedő apostolának, Heller Lászlónak mint-
egy hatvanöt éves tudományos műve, amely hungarikumnak 
számít, a hőszivattyúipar megteremtésével tárgyiasodhatna 
az egész Kárpát-medencére kiterjedő Wekerle-tervben (kis- és 
középvállalkozások fejlesztését támogató magyarországi terv 
neve).

A korszerű hőszivattyús rendszer szinte minden meglévő 
melegvízüzemű központi fűtéshez csatlakoztatható. Külö-
nösen előnyös alacsony hőmérsékletű fűtések és magas hő-
mérsékletű hűtések, illetve kis exenergiájú rendszereknél.10 

Alkalmazásával emberbarát fűtési és hűtési rendszerek való-
síthatók meg. Ennél előnyösebb megoldás fűtésre és hűtésre 
jelenleg nem áll rendelkezésünkre.

A pályázatoknál jelentősen ösztönözzük megfelelő köte-
lező előírásokkal a tervezőket, kivitelezőket, építtetőket, be-
fektetőket, hogy energiafelhasználás szempontjából hatéko-
nyabb hőszivattyús rendszereket építsenek, továbbá magyar 
fejlesztésű és gyártmányú hőszivattyúkkal szereljék a fűtési/
hűtési rendszereket.

A különböző fűtési megoldások között a hőszivattyús 
technika kiemelkedő minőségi előnyei: 
– nincs helyi károsanyag-kibocsátása; 
– kiváló hőkomforttal párosul; 
– természeti állandó energiaforrást (megújuló energiát) 

hasznosít; 
– használata az energiahatékonyság növekedését jelenti; 

valamint hozzájárul az Magyarország Megújuló Energia 
Hasznosítási Cselekvési Tervének alátámasztásához.

A hőszivattyú program válasz lehetne a lakosság egészségi 
állapotának a gondjaira, tehát segítheti a környezet és a tár-
sadalom fenntartható fejlődését. Ezek a technika mai szintjén 
álló technológiák az életminőségünk fejlődését szolgálják.

Ma már egyértelmű, hogy a Földbolygó helyett az embe-
reket kell megmenteni. Az ember biológiai tűrőképességének 
figyelembevétele és a betegségek megelőzése hazánk gazda-
sági fejlődése szempontjából is stratégiai fontosságúvá vált:
– igény a nagyvárosok légszennyezésének illetve egészség-

károsító hatásának jelentős csökkentése; Konzulens: Dr. Kiss Péter – okleveles villamosmérnök, BME-VET adjunktus

– feladatunk az épületekben élő ember életfunkcióival ösz-
szefüggő objektív és szubjektív igények kielégítése, a zárt 
terek – lakóhely, munkahely – belső mikroklímájának kom-
fortja.

Emberhez méltó környezet létrehozása:
– a fosszilis energiahordozók véges készletei szükségessé te-

szik a „tiszta” megújuló energiaforrások, illetve a (Reményi 
Károly akadémikus nyomán) természeti állandó energiafor-
rások kihasználásának jelentős növelését;

– szükség van a városlakók természeti folyamatokra gyako-
rolt hatásának visszafogására, és a jelenlegi energiaigény 
jelentős csökkentésére;

– ha meg akarunk maradni egészségesen élő közösségi lé-
nyeknek, akkor ökológiailag érzékeny gondolkodásra, al-
kalmazkodásra van szükségünk!

A nagyvárosok környezeti állapotának javítása több évti-
zedre szóló következetes munkát jelent. A környezet terhelé-
sének mérsékelésével javulhat az itt élő lakosság egészsége, 
életminősége. Az energiatakarékosság növeléséhez szemlé-
letváltozásra van szükség!

Ismeretes, hogy a világpiaci kőolajár folyamatos növekedé-
se minden energiahordozóra kihat, így egyre nagyobb szere-
pet kap az energiatakarékosság és ugyanakkor egyre gazda-
ságosabbá válik a hőszivattyús rendszerű megújulóenergia-
felhasználás.  Országunkban még „fehér folt” a növényházak 
fűtése és/vagy hűtése hőszivattyúval.

Fontos célunk, hogy energiahatékonyságunkat mielőbb 
jelentősen növeljük. Kevesebb „légkondit”, folyadékhűtőt 
és hűtőberendezést építsünk be hőszivattyúzási feladatra, 
valamint készüljünk a vonatkozó EPBD recast 31/2010/EU-
direktíva hazai bevezetésére, és ezáltal minőségi hőszivattyús 
rendszerek épüljenek a magyarországi energiafogyasztók ér-
dekében. Ezért az átlagos fűtési tényező minimumértékét a 
jogszabályba foglalt „H” tarifánál emeljük fel a jelenlegiről 0,5-
tel, így SPFminimum = 3,5 lesz, és terjesszük ki hűtésre is, vagyis 
ne csak a fűtési időszakban legyen érvényes. Az SPF értéke 
alapján utólagos évenkénti elszámolással,  három tarifa be-
vezetése lenne kívánatos (hűtésre is kiterjesztve): pl. 3,5–4,5 
(jelenleginél nagyobb); 4,5 felett–5,5 (jelenlegi tarifa) és 5,5 
felett (jelenleginél kisebb).

A hőszivattyú egyre nagyobb szerepet kap: 
– a 86%-os (2009-ben) importot jelentő földgáz nemzetgaz-

daságilag túl értékes primerenergia-hordozó ahhoz, hogy 
vízmelegítőkben vagy kazánokban 30-65 °C hőmérséklet-
hez hőtermelés céljából eltüzeljük;

– új bérlakások fűtésénél a rezsiköltség radikális csökkentése 
(40-60%) miatt;

– hőkomfortigény magyarországi fejlődése;11

– külső levegő és távozó levegő (hulladékhő) hőforrású hő-
szivattyúk széles körű terjedése tapasztalható;

– használatimelegvíz-készítési és szellőzési feladatoknál;

9 Komlós Ferenc: Fűtéskorszerűsítés magyar hőszivattyúkkal Pitvaros község-
ben. BM Önkormányzati Hírlevél, 2011. évi 3. szám (84–88. oldal).

 http://www.kormany.hu/download/b/25/60000/%C3%96nk%20
H%C3%ADrlev%202011_3%20sz%C3%A1m.pdf

10 Pl. jó épülethatároló szerkezetek alkalmazásánál, beágyazott, víz hőhordo-
zójú felületfűtési és hűtési rendszerek megoldásánál, a hőcserélőkben lévő 
hőmérsékletkülönbség csökkentésével.

11 A hőszivattyúk nagy előnye, hogy hűtésre is jól alkalmazhatók. A hűtés ko-
runkban már elengedhetetlen komfortszükségletté vált. A földhős hőszi-
vattyús rendszerek hűtéskor sokkal kevesebb hajtóenergiát használnak fel a 
hagyományos klímaberendezésekhez képest.



részletesen elemezték a tagállamok munkáját. Ajánlásokat 
fogadtak el az atomerőművek biztonságának további javí-
tása érdekében. A 60 tagországot képviselő 300 szakértő 
ajánlásokat adott arra vonatkozóan is, hogy az egyezmény 
keretében 2014-ben tartandó következő konferencián mi-
lyen egységes elvek mentén számoljanak be a résztvevők a 
fukusimai esemény tapasztalatainak további hasznosításáról. 
A konferencia nem értékelte és nem hasonlította össze külön 
- külön az egyes országokat, de megállapítható - akár csak az 
Európai Unió stressz-tesztjét követően -, hogy a Paksi Atomerő-
mű állapota nem igényel azonnali hatósági beavatkozást, a ter-
vezett javító intézkedések összhangban vannak a nemzetközi 
gyakorlattal.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a biz-
tonságot érintő műszaki fejlesztések végrehajtása mellett a 
nukleáris biztonsági hatóságok működését is felül kell vizs-
gálni, biztosítani kell függetlenségüket és növelni kell kompe-
tenciájukat a szükséges emberi és anyagi erőforrások révén.  
A rendezvény összefoglaló jelentése a Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség és az OAH honlapján elérhető. 
(http://www.iaea.org/newscenter/news/2012/cnsconcludes.html)

Forrás: OAH Közlemény

Tóth Éva

Bécsben a Nukleáris Biztonsági Egyez-
mény második soron kívüli felülvizs-
gálati konferenciáján az egyezmény-
ben részt vevő 60 tagállam képviselői a 
fukusimai baleset tanulságairól tanács-

koztak 2012. augusztus 27. és 31. között. (Az egyezményt az 
1986-os csernobili katasztrófát követően hozták létre és 1996-
ban lépett életbe.)
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tavaly szeptember-
ben akciótervet fogadott el a nukleáris biztonság javításáról. 
Yukiya Amano a NAÜ főigazgatója a konferencián egyrészt 
méltatta az eddig elért eredményeket, másrészt megemlí-
tette: “sok még a tennivaló és éberségünk nem lankadhat”. 
A konferencián a részes országok jelentései alapján áttekin-
tették, hogy milyen intézkedéseket tettek a fukusimai atom-
erőmű baleset tanulságainak elemzése, a tanulságok haszno-
sítása terén. Hat szakterületen (természeti hatások, tervezési 
kérdések, súlyos balesetek kezelése, balesetelhárítási felké-
szülés, nemzeti szervezetek, nemzetközi együttműködés) 

Bécsben befejeződött a második soron 
kívüli felülvizsgálati értekezlet  

– a különböző hőforrású hőszivattyús rendszerek jól alkal-
mazhatók a településeken;12

– a nagyvárosi lakosságának jelenlegi földgázfogyasztását 
baleset- és betegségmegelőzési célból is kívánatos lenne 
hosszú távon fokozatosan csökkenteni;

– növelt hőmérsékletű magyar hőszivattyúk megjelenése, 
kiemelendő, hogy a hazai hőszivattyúgyártás beindult;

– a hazai nyári villamosenergia-csúcs (közelítően akkora, 
mint a téli csúcs);

– CO2 semleges épületek (EU-direktíva), passzívházak és ak-
tívházak (fejlődési irány) terjedése;

– megjelent a megújuló forrásokból előállított energia rész-
arányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) 
NFM rendelet; 

Ajánlható a projektek közé a hőszivattyús rendszerek al-
kalmazásának tömeges elterjesztési feladata. Döntéshozóink 
hosszú távra hozzanak erről megfelelő szintű döntést, úgy 
gondolom mi is folyamatosan segíteni tudjuk. A hőszivattyú-
import csökkentése mellett fontos nemzetgazdasági célunk 
a hőszivattyúexport növelése. Akkor örülnék igazán, ha or-
szágunk zászlóvivője lehetne a hőszivattyús technológia kö-
zép-európai elterjesztésének, a Heller László által fémjelezett, 

nemzetközi méretekben is kibontakozható, sikerre vihető és 
megvalósítható elképzeléseknek. 
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Komlós F.: Geotermikus, hidrotermikus, légtermikus és hulladék hőforrások hasz-

nosítása hőszivattyúval. Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. 
szám (18 – 20 oldal).
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12 Uszodákhoz, fürdőkhöz, középületekhez, műemlékeknél, lakó- vagy más 
szállásépületekhez (szociális bérlakásoknál, nyugdíjasházaknál, garzonhá-
zaknál, utak, járdák, kocsilehajtók jégmentesítésére), ipari és mezőgazdasági 
épületekhez: növényházakhoz, állattartási épületekhez; öntözővíz temperá-
láshoz; szárításhoz; élelmiszeripari célokra; tömbfűtésre; tömbhűtésre; távfű-
tésre és távhűtésre.

Komlós Ferenc 
okl. gépészmérnök, 
ny. minisztériumi vezető főtanácsos
MEE-tag
komlosf@pr.hu

Lektor: Hanzély György okl. mezőgazdasági gépészmérnök, 
okl. energiagazdálkodási szakmérnök, 
ny. minisztériumi energetikai főtanácsadó

Szerkesztőségi kiegészítés a cikkhez
Magyarország legtekintélyesebb, önkéntes 
tanúsítási rendszere 15. alkalommal részesí-
tette elismerésben azokat a hazánkban gyár-
tott és forgalmazott termékeket valamint 
szolgáltatásokat, amelyek megfeleltek a pá-
lyázati rendszer szigorú követelményeinek. 

A 2012. évi ünnepélyes díjátadására szeptember 4-én a Par-
lament Felsőházi Termében került sor.  E cikk keretében rövi-
den bemutatott magyar fejlesztésű és gyártású Vaporline® 
márkanevű hőszivattyúcsalád (Geowatt Kft.) folyó hó 4-én 
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ® kitüntetésben részesült. A hőszi-
vattyúcsalád a TERC Kft. különdíját is megkapta.

Tóth Éva
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Konzulens: Dr. Kiss Péter – okleveles villamosmérnök, BME-VET adjunktus

ingadozását, de akár a turbulencia okozta lüktetést is ki 
lehet szűrni. Ennek köszönhetően változó teljesítmény-
nyel is lehet hidrogént termelni. Az egyik nagy hátránya, 
hogyha elindult a berendezés, akkor egy minimális védő-
feszültséget kell rákapcsolni akkor is, ha ki szeretnénk kap-
csolni. Ennek kiküszöbölésére egy nagyobb szélerőműpark 
telepítése révén a széles teljesítményváltozási skála miatt 
nagyobb kihasználtsággal lehetne üzemeltetni a beren-
dezést, illetve a szélerőművek is jobb kihasználtsági fokkal 
rendelkeznének. 

Az üzemanyagcella segítségével hidrogénből és oxigén-
ből/levegőből villamos energiát tudunk előállítani víz mel-
léktermékkel. Az üzemanyagcellának akkor lesz hosszú élet-
tartama, ha viszonylag hosszabb ideig üzemel egyfolytában. 
Ez típustól függően lehet 1 nap vagy akár 1 hét is. Termé-
szetesen a kimenő teljesítmény nagyságát lehet változtatni, 
így egy minimális „védőteljesítménnyel” is lehet üzemeltet-
ni. Ebben az esetben az üzemanyagcella be tud segíteni a 
menetrend betartásába, áthidalja a rövidebb/hosszabb 
kieséseket, növeli a szélerőművek kihasználtsági fokát és 
eredőben a leadható energia nagyságát. Esetlegesen csúcs-
időszakban még többletteljesítményt is vissza lehet táplálni 
(a menetrend betartásával).

A hidrogén és oxigén tárolására ma széles körben alkal-
mazzák a nagy nyomású tartályokat. Ezenkívül van még szá-
mos lehetőség, de ezek ma még drágák és vannak köztük 
kipróbálatlan technológiák is. Az oxigént akkor érdemes 
eltárolni, ha a közelben fel lehet használni (leginkább kórhá-
zakban), vagy ha gazdaságilag megéri az üzemanyagcellá-
nak tiszta oxigénnel üzemelni, nem pedig levegővel.

A nagy kérdés egy beruházás esetén, hogy milyen gazda-
sági előnyökkel jár, mikorra térül meg a befektetés. Ennek 
érdekében egy tudományos cikk [1] alapján elkészítettem 
egy kezdetleges gazdasági számításokat végző progra-
mot egy megadott szélerőműpark éves termelési és átvé-
teli görbéje alapján. Itt a szélerőmű éves termelési adata 
alapján kiválasztja az optimális elektrolizáló berendezést a 
legnagyobb haszon reményében. A programnak ezenkívül 
szüksége van az átvételi villamos energia árára is. Ezekből 
kiszámítható, hogy érdemes-e befektetni vagy sem. Számí-
tásaim szerint ma még nem érdemes ilyen rendszereket te-
lepíteni. Az 1. ábrán látható, hogy milyen villamosenergia-ár 
mellett mekkorának kell lennie az elektrolizáló berendezés 
teljesítményének a vizsgált szélerőműpark esetén. A válto-
zó paraméternek köszönhetően pedig látható, hogy milyen 
hidrogénár mellett, milyen mértékben érdemes beruházni.

Viszont nem véletlenül van a világon több országban is 
próba- és tesztüzem, annak érdekében, hogy a hibrid rend-
szer a nem is olyan távoli jövőben egy elterjedt rendszer le-
gyen.

muth Gergely

Napjainkban közkedvelt téma a megújuló energia. 
A megújuló energiák felhasználási lehetőségeik, illetve 
gazdasági szempontjaik miatt egyelőre háttérbe 
szorultak. Az elkövetkező időszakban viszont szüksé-
ges ezeket az energiákat kiaknázni és javunkra fordítani. 
A szükséges technológiák ma már elérhetőek, azokat 
alkalmazni kell megfelelő induló tőke segítségével, 
hogy könnyen és gazdaságosan lehessen felhasználni 
a „zöld energia” elterjedését.

Today, renewable energy is a popular topic. The renewable 
energies are relegated to the background because of the 
possibilities for use and because of economic concerns. In 
the next period it is necessary to exploit these energies 
and turn them for our benefit. Today the necessary 
technologies are avaliable and we should apply them 
with adequate initial capital to help the „green energy” 
spread easily and economically.

Szélerőmű-hidrogén 
hibrid rendszer

mEE diplomaterv pályázat 2012 
„Kiemelt pályamunka" elismerés

Napjainkban közkedvelt téma a megújuló energiaforrások 
alkalmazása az energiaiparban. A szél is ebbe a kategóriába 
tartozik. A szél sajátos tulajdonsága, miszerint időszakosan 
és ingadozó intenzitással van jelen, megnehezíti az ener-
giaiparban az elterjedését. Annak érdekében, hogy minél 
nagyobb százalékban lehessen a villamosenergia-rendszer 
része, meg kell oldani a hullámzó és időszakos teljesítmény-
szolgáltatást. Ennek érdekében az egyik lehetséges megol-
dás az energiatárolás.

A szélerőműveknek is szükséges egy menetrendet tar-
tani, amiben prognosztizálják az adott időszakra várható 
villamosenergia-szolgáltatásukat. Ha ennél többet termel-
nek, akkor a szélerőművet vagy más erőművet kell leszabá-
lyozni, ami egyik erőmű-tulajdonosnak sem érdeke. Abban 
az esetben, amikor a vártnál kevesebb a szél által nyújtott 
energia, azt máshonnét kell fedezni, ami újabb gazdasági 
probléma. A menetrendtől való eltérés esetében külön bün-
tetést is fizetni kell bizonyos határokon túl. Többek között 
ezen okok miatt is csak kis mértékben vesznek részt manap-
ság Magyarországon a villamosenergia-szolgáltatásban a 
szélerőművek. A hidrogén-hibrid rendszerrel viszont lehe-
tőség nyílik az energiatárolásra. A „fölösleges” (hétvégente 
és völgyidőszakokban megtermelt, illetve menetrenden 
felüli) energiát hidrogén-előállításra lehet fordítani. A meg-
termelt hidrogént nagy nyomású tartályokban tárolva, majd 
üzemanyagcellákban felhasználva újra villamos energiához 
jutunk, amit szabadon fel lehet használni csúcsidőszakban 
vagy akár termelési görbe kiegyenesítésében. A teljes folya-
mathoz víz, villamos energia, elektrolizáló és üzemanyagcel-
la berendezés szükséges.

A ma kapható elektrolizáló berendezések között már van-
nak olyanok, amelyek másodperceken belül tudják követni 
a gyors teljesítményváltozást (akár az elektrolizáló névleges 
teljesítményének 5%-ról 100%-ra), így a szél lüktetését, 

1. ábra  Profitmaximalizálás optimális teljesítmény mellett
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Idézett forrásmunkák 
 [1]  A.G.é.E.M.A.B. Gallachóir, „The role of hydrogen in high wind energy 

penetration electricity systems: The Irish case,” ScienceDirect Renewable 
Energy, 2003.

A nyári egyetem résztvevői látoga-
tást tettek a Magyar Elektrotechnikai, 
valamint a Telefónia Múzeumban, 
ahol a kiállítások vezetői szakmai 
előadásokkal ismertették, illetve mu-
tatták be a kiállított eszközöket és be-
rendezéseket, de lehetőség nyílt azok 
kipróbálására is. 

A szakmai kirándulások közül emlí-
tést érdemel a Budapesti Elektromos 
Művek NyRT-nél és a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóságnál tett látoga-
tás, ahol az előadásokat követően 
speciális méréseket végezhettek a hallgatók. Az ELMŰ Buda 
villamosenergia-ellátását biztosító Óbudai-Kaszásdűlői Transz-
formátorállomását is bemutatta.

Újdonságot jelentett az idei évben, hogy a hallgatók a II. Magyar 
Világtalálkozó keretében megszervezett III. Báthory-Brassai Konfe-
renciasorozaton is részt vehettek ki-ki érdeklődési körének megfe-
lelően. Nagy sikert aratott a fiatalság körében a Syma Rendezvény-
csarnokban meglátogatott Magyar Világfalu is.

Az Óbudai Egyetemen szervezett XXIII. Kandó Kálmán Nyári 
Egyetemről a Szabadkai Rádió és a Szabadkai Televízió, vala-
mint a Magyar Szó is beszámolt. A Duna Televízióban az egyik 
résztvevőt, a Szabadkai Műszaki Főiskolán tanuló hallgatót is 
megszólaltatták.

Borbély Endre

A fentiek után talán érthető, miért éreztük fontosnak, hogy a 
jövő évi tisztújítás előtt éljünk az alkalommal és lemodellezzük 
a folyamatot Siófokon.

A mEE Siófoki Területi Szervezete 2012. augusztus 31-re 
összehívott rendkívüli vezetőségválasztó tisztújításán a lekö-
szönő tisztségviselők, az EB és a régió képviselője, valamint a 
központ is jelentős előkészítő munkát végzett. Célunk az volt, 
hogy gyorsan, a lehető legkevesebb adminisztrációval vehesse 
át az új elnökség az érdemi munkához szükséges jogosultsá-
gokat. A baráti hangnemben lezajlott tisztújításon Székely 
jános levezető elnök irányítása alatt Benke Zoltán vette át a 
stafétát léránt Gábortól az elnöki székben, és Bauer Károlyné 
Gabriella váltotta jónás Tamásnét a titkári pozícióban. 

A szükséges dokumentumok a jegyzőkönyv felvételekor, ill. 
utólagosan kerültek kitöltésre, de a teljes leltár már a gyűlés 
előtt rendelkezésünkre állt. 

A gördülékeny lebonyolításnak köszönhetően összeállt egy 
„MEE tisztújító dosszié tagnyilvántartás és gazdálkodási dokumentu-
mok” terv, amely segítségül szolgál az egyesület más szervezetei-
nek is, hogy a súlyos döntéseket könnyed adminisztráció kövesse.

Szabolcsi Nóra
gazdasági ügyintéző – tagnyilvántartó

A szélerőmű-hidrogén hibrid rendszer előnyei összefog-
lalva:

változó teljesítménnyel is termelhető hidrogén,•	
egyenletes teljesítményt tudunk biztosítani a hálózat •	
felé,
kiszűri a turbolencia okozta lüktetéseket,•	
gyorsan reagál a terhelésváltozásra,•	
a rövid idejű kieséseket át tudja hidalni,•	
menetrendtartásba besegít,•	
növeli a szélerőművek leadható energiáját, kihasználtsági •	
fokát,
„felesleges” energia hidrogéntermelésre fordítása,•	
csúcsidőszakban a tárolt energia visszatáplálható.•	

Idén immár 23. alkalommal került megrendezésre az Óbudai 
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán a határon túli 
magyar villamos-, és gépészmérnök, valamint az informatikus 
hallgatók számára szervezett Nyári Egyetem. A képzés fő cél-
ja, hogy a határainkon túl élő, magyar anyanyelvű hallgatók az 
anyaországban képezhessék tovább magukat, megismerkedve 
a pontos magyar szakkifejezésekkel és szakirodalommal.

A közreműködőknek köszönhetően idén is színes prog-
ram várta az érdeklődő fiatalokat: az Óbudai Egyetemen 
tartott előadások, gyakorlatok és laborfoglalkozások mel-
lett múzeum- és üzemlátogatásokon is részt vehettek. Az 
előadásokat délelőttönként az egyetem oktatói tartották, 
a délutáni laboratóriumi foglalkozásokat, bemutatókat a 
laborvezetők és a legtehetségesebb hallgatók vezették, 
minden ellenszolgáltatás nélkül. Az előadásokon a szakmai 
témák mellett gazdasági, környezetvédelmi, valamint mene-
dzser témakörök is teret kaptak a rekkenő nyári hőségben. 
Ez évben is bemutatásra került a diákoknak a magyarországi 
tudományos, szakmai egyesületek munkája, betekintést nyújt-
va a MTESZ egyesületei tevékenységébe (pl. Hírközlési és Infor-
matikai Tudományos Egyesület, Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület). A program keretében bemutatásra került több szakmai 
folyóirat, illetve publikációs lehetőség. 

Az egyesület tagságának éle-
tében egy tisztújítás a búcsú és 
az új lehetőségek egyvelege. 

A titkárság életében pedig 
olyan adminisztrációs fel-
adathalmaz, amelyre nehéz 
megfelelő módon előre fel-
készülni. 

Nehéz, mert a jegyzőköny-
vek, átadás-átvételi doku-
mentumok, hitelesített leltá-

rak, banki aláíró kartonok, meghatalmazások, elszámolások az 
egyesület működésének adminisztratív melléktermékei, azok 
helyes kitöltése csak a pénzügyesnek okoz örömet. 

Ennek ellenére ezek a papírok biztosítják a gazdálkodás mű-
ködőképességét, szabályszerűségét, átláthatóságát, amelyet 
úgy igyekszünk beszerezni, hogy az a lehető legkisebb terhet 
jelentse az egyesületet társadalmi munkában segítők részére.

Muth Gergely
Odooproject 
villamosmérnök, szimuláció
MEE-tag 
mutheegeri@gmail.com

A Tavaszmező utcai épület

Nyári Egyetem a határon túli 
magyarok részvételével

Tisztújítás Siófokon 
A gazdálkodási forgatókönyv főpróbája 
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Szünetmentes áramellátó 
rendszerek* III. rész

Telepítési problémák

 Bevezetés

Valamilyen szünetmentes áramellátó rendszerre kiszámított 
rendelkezésre állás különösen  a sok 9-es tartományban, 
(pl.99,999%) nem jellemzi elegendően a rendszert. A való-
ságban a nem megfelelő telepítés és üzemvitel a számított 
rendelkezése állást jelentősen leronthatja. Ezért különbö-
ző rendszerek összehasonlítására a RÁ nem elegendő. Nem 
közvetlenül a szünetmentes áramellátó rendszerek (UPS, 
uninterruptible power supplies) fejlesztésével, tervezésével 
foglalkozó szakemberek, pl. beruházók számára a tájékozó-
dást, az összehasonlítást, a választást és végezetül a dön-
tést elősegítendő az USA-ban telepítési osztályokat (tier 
classifications) különböztetnek meg, [1]. Az egyes osztályokat 
a megadott kapcsolási elrendezések és 16 bevezett jellemző  
segítségével precízen el lehet különíteni. Az osztályba soro-
lást az UPS-re megadott MTBF, ill. RÁ érték nem befolyásolja, 
(a gyakorlati tapasztalatok szerint ui. a kiesést okozó problé-
mák ~70%-ban infrastrukturális jellegűek).

Az osztályBA sorolás [1], [2]

A vizsgált rendszer besorolásához a vonatkozó szabványt 
(Tier Performance Standards) és a magyarázó részt (Tier 
Commentary Sections) használják.

A szabványban és a magyarázó részben használt definíciók 
a következők:

Számítógép berendezés (Compter equipment). Ide tartoz-−	
nak egy adatfeldolgozó rendszer összes információtechni-
kai elemei. 
Használható kapacitás, (useable capacity), a maximális ter-−	
helés, amellyel az N egységből álló, redundancia nélküli 
egység terhelhető.
Helyi infrastruktúra, (site infrastructure). A kiszolgáló egy-−	
ségek összessége. (Tipikus adatfeldolgozó rendszereknél 
ez elérheti a 20-at).
Hibatűrő, (Fault tolerant), redundáns felépítésű rendszer −	
bizonyos hibákat kiesés nélkül elvisel.

Szünetmentes áramellátó rendszereknél közvetlenül a kap-
csolási elrendezésre vonatkozó megbízhatósági értékek 
(MTBF, RÁ) nem elegendőek a rendszer megbízhatóságának 
megítélésére, mert azt a telepítés döntően befolyásolhatja. 
A cikkben a gyakorlati tervezés szempontjából fontos telepí-
tési osztályokat és azok alkalmazását ismertetjük.

For the characterization of the reliability of the UPS systems 
the calculated MTBF and availability values of the basic 
arrangement are not sufficient, because the installation can 
strongly determinate these. In  he article installation categories 
and their application, important for the practical applications 
are reviewed.

Egyidejű szervizelhetőség (Concurrent maintainability). −	
Tervszerű karbantartás vagy hibajavítás az energiaellátás 
megszűnése nélkül végezhető.

szABványos elrendezések

A különböző elrendezések fő jellemzőit az 1. táblázatban 
foglaljuk össze.     

1. Telepítési osztály 
(TIER I), alapelrendezés
Az elrendezés felépítés-
beli és üzemviteli jellem-
zői:

A számítógép felől −	
nézve tartalék nélküli 
rendszer, az UPS  telje-
sítménye a maximális 
terheléshez illesztett.
A hálózat felőli tar-−	
talék a generátor, a 
generátorok sem tar-
talékoltak.
A számítógépek egy-−	
oldali betáplálási 
lehetőséggel rendel-
keznek.
A számítógéphez csat-−	
lakozó elosztórend-
szer nem tartalékolt.
Hálózati hiba esetén a −	
táplálás nem esik ki.
UPS, ill. elosztó rendszeri hiba esetén a táplálás kiesik.−	
Karbantartáskor a táplálás ugyancsak megszűnik.−	
A hálózat felől egyszeres betáplálás. −	
A hűtést a generátorral tartalékolt hálózati feszültség táplálja−	

2. Telepítési osztály, (TIER II), redundáns teljesítményegysé-
geket tartalmazó elrendezés
Az elrendezés felépítésbeli és üzemviteli jellemzői:

A +1 generátor és UPS  100%-os tartalékot ad.−	
A számítógépek egyoldali betáplálási lehetőséggel rendel-−	
keznek.
A számítógéphez csatlakozó elosztórendszer nem tartalékolt.−	
Hálózati hiba esetén a táplálás nem esik ki.−	
1 db UPS ill. generátor meghibásodásakor a táplálás nem −	
esik ki.

dr. kárpáti Attila, Mosonyi károly, vörös Miklós

VillamosBerendezések 
és védelmek
villAMos Berendezések 

és védelMek

* A cikk I. része az Elektrotechnika  2012/04, a  II. része 2012/7-8 számokban 
olvasható.

követelmények tier i tier ii tier iii tier iv

Áramforrás 1 rendsz. 1 rendsz. 1 rendsz. 2 rendszer

Rendszeren belüli 
tartalékolás

N N + 1 N + 1
Minimum 
N+1

Elosztó hálózat 1 1
1 norm és 
1 altern.

2 szimultán 
aktív

Csoportokra 
osztás

Nem Nem Igen Igen

Egyidejű 
szervizelhetőség

Nem Nem Igen Igen

Hibatűrés 
(1-szeres hiba)

Nem Nem Nem Igen

1. táblázat  

1. ábra Alapelrendezés, TIER 1. 



Elosztó rendszeri hiba esetén a táplálás kiesik.−	
Az UPS-ek és az elosztó rendszer karbantartásakor a táplá-−	
lás megszűnik.
A hálózat felől egyszeres betáplálás.−	
A generátorok karbantartásakor a hálózat nem tartalékolt.−	
A hűtést a generátorral tartalékolt hálózati feszültség táplálja−	

3. Telepítési osztály, (TIER III), egyidejűleg szervizelhető 
elrendezés
Az elrendezés felépítésbeli és üzemviteli jellemzői:

A +1 generátor és UPS  100%-os tartalékot ad.−	
A tápláló hálózat felől kettős betáplálás.−	
Emellett a váltakozó áramú  tápláló hálózat tartalékai a tar-−	
talékolt generátorok. 
A számítógépek kétoldali betáplálási lehetőséggel rendel-−	
keznek.
Két elosztó rendszer áll rendelkezésre (tartalékolt elosztó −	
rendszer).

Szervizeléskor ill. a tartalékolt oldal kiesésekor a tartalék −	
elosztó rendszer használható.
A hűtést az UPS-ek vagy a hálózat táplálják (tartalékolt −	
rendszer).

4. Telepítési osztály, (TIER IV), hibatűrő elrendezés
Az elrendezés felépítésbeli és üzemviteli jellemzői:

A számítógépek táplálására két teljesen független, 100%-−	
osan tartalékolt rendszer áll rendelkezésre.
A számítógépek kétoldali betáplálási lehetőséggel rendel-−	
keznek.
Az elrendezés nagymértékben hibatűrő.−	
A hűtés energiaellátása a terhelésnek megfelelően tartalé-−	
kolt. 

MAgyArázó rész

A különböző elrendezések esetén javasolt számszerű jellem-
ző értékeket a 2. táblázat tartalmazza.
Megjegyzések
1 100W/ft2 léghűtéskor, >100W/ft2 –nél vízhűtés, vagy egyéb 

alternatív hűtés szükséges
2 Nagyobb W/ft2-hez nagyobb kiszolgáló terület szükséges, 

pl. a középfeszültségű betáplálás több helyet igényel, stb.  
(100% - 100W/ft2)

JAvAsolt AlkAlMAzási területek

tier i.: Kisvállalkozások, ahol az információtechnikát első-
sorban a belső ügyvitel javítására használják, olyan vállalko-
zások, ahol a webes jelenlét passzív jellegű, internet bázisú, 
induló vállalkozások, különösebb minőségi igény nélkül.
tier ii.: Olyan internet bázisú vállalkozások, ahol a szolgál-
tatás kimaradása nem jár komoly anyagi követelményekkel, 
olyan kisvállalkozások, amelyek működése a tradicionális üz-
leti órákra korlátozódik és az azon kívüli kikapcsolás megen-
gedett, átlagos kutató-fejlesztő cégek, ahol az online és real-
time hálózati kapcsolat nem tipikus.
tier iii.: Olyan cégek, amelyek külső és belső klienseit 7x24 
órán keresztül kell kiszolgálni, mint pl. szervizközpontok, de 
rövid időre, menetrendszerűen korlátozott szolgáltatás is el-
viselhető. Olyan üzleti terület, ahol információtechnológiai 
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2. ábra Redundáns teljesítményegységeket  tartalmazó 
elrendezés, TIER II.

3. ábra Egyidejűleg szervizelhető elrendezés, TIER III.

4. ábra Telepítési osztály, (TIER IV), hibatűrő  elrendezés



források automatizált üzleti folyamatokat támogatnak. Társa-
ságok, amelyek tevékenysége több időzónát átölel.
tier iv.: Nemzetközi piaci jelenléttel rendelkező cégek, 
24x365 órás forgalommal, erős versenyszférával. Elektronikus 
piaci tranzakciók, elszámolás, ügyintézés. Nagy, globális vál-
lalatok, amelyek több időzónában dolgoznak, és ahol a real-
time forgalom versenyelőnyöket eredményez.

 
ÖsszefoglAlás

A szünetmentes áramellátó rendszerek minőségét 
a hálózati feszültség zavarelhárításának képes-
sége, a rendszer számított alap megbízhatósága 
mellett a telepítés alapvetően befolyásolja. A cikk-
ben a telepítési formák osztályozásával, azok ha-
tásával és alkalmazási javaslataival foglalkozunk.
irodalomjegyzék
[1] W.Pitt. Turner, John H., Seader, Kenneth G. Brill: Tier 

Classifications Define Site Infrastrcture Performance. The 
Uptime Istitute, White Paper.

[2] Renzo Salmina: Newave’s approach for protecting mission 
critical application © ABB Group June 13, 2012 | Slide, Buda-
pest, June 2012

Folytatjuk!

tier i tier ii tier iii tier iv

Az épület típusa többcélú többcélú különálló különálló

Személyzet nincs 1 műszak 1+ műszak 24 órás 

Névl. W/ft2 tip. 20 - 30 40 - 50 40 - 60 50 - 80

Max. W/ft2 tip. 20 - 30 40 - 50 100-1501,2,3 150+1,2

Szünetm. hűtés nem nem lehet igen

Pódium. kiszolg.
terület

20% 30% 80-90+%2 100+%

Pódium magasság 
(tip.)

12” 18” 30-36”2 30-36”2

Födémterhelés, 
lbs/ft2 85 100 150 150+

Tápl. hál. fesz. 
(tipikus)

208, 480 208, 480 12-15kV2 12-15kV2

Egyszeres, kiesést 
okozó hibák

sokféle + 
emberi hiba

sokféle + 
emberi hiba

néhány + 
emberi hiba

nincs + 
kezelési hiba

Évi kiesési idő, óra 28,8 22,0 1,6 0,8

Reprezentativ RÁ 99,67% 99,75% 99,98% 99,99%

Tip. telep.idő, 
(hónap)

3 3-6 15-20 15-20

Első alkalmazás 1965 1970 1985 1995

Lektor: Dr. Gájász Zoltán, BME

Mosonyi Károly
Interpower Kft.
office@interpower.hu

Vörös Miklós
Interpower Kft.
MEE-tag
office@interpower.hu

Dr. Kárpáti Attila
docens
Budapest Műszaki Egyetem
MEE-tag
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2. táblázat  

20 éves 
az Interpower Kft.

interpower kft.
1026 Budapest, Branyiszkó út 22. 

E-mail: office@interpower.hu  
www.interpower.hu

Szolgáltatás 
Interpower szerviz csapata vészhelyzet 
esetén garantálja a gyors reagálást, és 
rendelkezésére áll a nap 24 órájában, 
az év 365 napján.

Főbb referenciák
Interpower Kft jelentős referenciával 
rendelkezik. 
Néhány kiemelkedő munka a távközlés, 
egészségügy, a banki áramellátás és az
IT területén.
	Magyar Telekom
	HBO Magyarország szerverközpont, 
	Első Pesti Telefontársaság, 
	Paksi Atomerőmű, 
	Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér

A cég megalakulásakor a távközlési és 
számítástechnikai ipar részére környezetbarát, 
jó minőségű áramellátó termékek bevezetését, 
szállítását és telepítését tűzte ki célul.

Cél: magas szinten kielégíteni a felhasználók 
igényeit.
	A vásárlás előtt kérje szakembereink 

tanácsát!
	Jó tanács a legjobb befektetés.

A professzionális tervezés, telepítés, valamint 
üzembe helyezés és oktatás garantálja a 
rendszerek jövőbeni megbízható, optimális 
üzemelését.

Termékek
	Szünetmentes áramellátó rendszerek
	Akkumulátorok
	Fiókos DC áramellátó rendszerek

INTERPOWER KFT.
the blue energy



Áramváltók tranziens átvitele 
Légréses áramváltók alkalmazása 

az ELMŰ–ÉMÁSZ 126kV-os hálózatán

dr. Mihálkovics tibor HAgyoMányos árAMváltók trAnziens átvitele [1]

[1] fontosabb megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze.
Tranziens átvitel számításához szükséges – ELMŰ által megadott 
- paraméterek:
– ta1= 30 ms: pontosság megmaradásához szükséges idő (azon 

idő, ameddig a védelem megbízható működéséhez pontos 
jelet kell szolgáltatni, tehát az ÁV nem telítődhet)

– t’ = 80 ms: első zárlat (C) időtartama
– tfr = 0,4 s: visszakapcsolási holtidő
– ta2 = 30 ms: pontosság megmaradásához szükséges idő a 

második kioldás esetén (azon idő, ameddig a védelem meg-
bízható működéséhez pontos jelet kell szolgáltatni)

– TP = X1/(ω R1) =  20 ms  primer zárlati kör időállandója
– RCT  - az áramváltó tekercsének ellenállása
– Rb  - az áramváltót terhelő ellenállás

Az RS = RCT + Rb  eredő ellenállásnak a tranziens átvitelben 
döntő szerepe van (lásd [3]  3.20 pont alatti képletét), értéke kicsi 
legyen, tehát 10 (esetleg 6) mm2 keresztmetszetű Cu bekötőveze-
ték alkalmazása szükséges. Legnagyobb 180 m hosszal, FN zárlat 
esetén a kétszeres ellenállással és RV = 0,2 ohm védelmi készülék 
ellenállással számolva

Rb 6mm2 =1,06+0,2 =1,26ohm   
Rb 10mm2 =0,64+0,2=0,84ohm.
[1] számításai szerint a kisebb 0,84 ohm ellenállás esetén is 

csak Rct ≤ 1,3ohm ÁV tekercs ellenállás és csak a 2000/1 A áttéte-
lű ÁV esetén lehet biztosítani a megfelelő átvitelt. A Kssc névleges 
szimmetrikus zárlati áramtényező (a primer zárlati áram és a név-
leges áram hányadosa) ugyanis ekkor

Kssc = IPZ/IPN = 40 000/2000 = 20  a
Kssc* = IPZ/IPN

* = 40 000/1000 = 40 helyett.
A nagyobb áramú kötés alkalmazását alátámasztja, hogy a 

tranziens átvitel lényegesen javul, a mérőkör pontossága viszont 
lényegében nem romlik (lásd a 6. pontban).

A remanencia figyelembevétele a K ≈ X1/R1  túlméretezési 
tényező növelését teszi szükségessé:  

K* = K / (1-Kr), ahol   Kr = Ψremanencia / Ψtelítési  (lásd [4] (15) és 
(39) képleteit). 

A Kőbánya állomás mérőváltóit gyártó Haefely-Trench cég az 
RCT ≤ 1,3 ohm feltételt nem tudta teljesíteni (a vasmagra nem 
fért rá a szokásos átmérőhöz képest kb. kétszeres átmérőjű réz-
huzalból készített tekercs). Az adott konstrukcióval max. 800-900 
V könyökfeszültségű (névleges könyökponti e.m.e: a szekun-
der kivezetésre kapcsolt legkisebb szinuszos feszültség eff. értéke, 
amelynek 10%-os növekedése a gerjesztő áram eff. értékének 
50%-os növekedését okozza) mágnesezési görbével rendelkező 
és ≥ 2 ohm tekercs ellenállású magot tudtak megajánlani. 

Már ekkor a Haefely-Trench bambergi gyárában a tervezőkkel 
folytatott konzultáció során kiderült, hogy a megnyugtató mű-
szaki megoldást a TPY osztályú, légréses vasmag alkalmazása 
jelentheti, melynek az ÁV teljes árára vonatkoztatott magonkénti 
kb. 1-1,5% többletköltsége elhanyagolható az elérhető műszaki 
előnyök mellett. 

1000/1A, 5P30-30vA védelMi MAgrA 
elvégzett trAnziens átviteli száMítások

A témában nagy előrelépést jelentettek a KONCAR (Zágráb) 
által gyártott mérőváltók típusvizsgálatánál (2004) kapott ered-
mények ill. a számítógépes programjuk alkalmazásával vizsgált 
esetek elemzése.

A típusvizsgálaton átesett kombinált mérőváltó (kombi váltó) 
áramváltó részének főbb jellemzői: 

145 kV; 31,5 kA; 2 x 500 A//1 A/1 A/1 A
mérőmag  védelmi magok                                         
0,5 FS5 5P30 5P30                                                     
30 VA 30 VA 30 VA

Bevezetés

Az ELMŰ Rt. (Gábor A., Lőrincz Á., dr. Mihálkovics T. urak) 15-20 
éve foglalkozik a 120 kV-os áramváltók (továbbiakban áv) tran-
ziens átvitelének kérdésével. A nem megfelelő tranziens átvitel 
ugyanis a mai korszerű, gyors védelmek hibás működését okoz-
hatja. A védelmi mag jelentős hibájára mutat példát az 1. ábra 
Népliget – Csarnoktér 126 kV-os kábel „S” fázisában bekövetke-
zett zárlatról készült zavaríró felvétele. 

A jobb tranziens átvitel eléréséhez alkalmazott hagyományos 
módszer: 1 A névleges áramú és erősen túlméretezett névleges 
teljesítményű védelmi szekunder tekercs(ek) alkalmazása.

A témakör vizsgálatában előrelépést jelentett, hogy a Kőbá-
nya állomás rekonstrukciójánál 40 kA zárlati áramú, 2000/1 A és 
1000/1 A áttételű, 5P30, 15 VA mérőváltók alkalmazása vált szük-
ségessé és ennek keretében Póka Gyula úr, a témakör elismert 
hazai szakértője kapott megbízást az ÁV tranziens átviteli viszo-
nyainak elemzésére. Az eredményeket a [1] vizsgálati jelentésben 
foglalta össze. A fontosabb elméleti összefüggéseket, méretezési 
képleteket [3] és [4] tartalmazza.

méréstechnikaMéréstechnika
méréstechnikaMéréstecHnikA

A nagy zárlati áramú 126 kV-os hálózaton beépített, védelmi 
köröket tápláló áramváltók tranziens átvitelének vizsgálata 
azt mutatta, hogy a korszerű védelmek által megkövetelt 
pontos átvitel még a védelmi tekercs jelentős túlmérete-
zésével sem biztosítható.  A szerző 2x1000/1/1/1A, TPY osz-
tályú, a remanenciát kiküszöbölő, légréses védelmi vasmag 
használatára tesz javaslatot. A kisebb áramú leágazásokba 
javasolt 0,5 S (0,2 S) pontossági osztályú mérőmag még 10 
A primer áram esetén is <1,5% (<0,75%) hibát garantál.

The peak intantaneous (total) error of the traditional 
protective current transformer (CT) used on 126kV system of 
high short-circuit currents is too high and the oversize of the 
rated burden has dissatisfactory effect. The author proposes 
the use of class TPY, 2x1000/1/1/1A  CT with air gap to result in 
satisfactory transient response. He proposes to use class 0,5S 
(0,2S) measuring winding in low current transmission line to 
result in   <1,5% (<0,75%) current error at 10A.
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1. ábra Jelentős hiba a tranziens zárlati áram mérésében



Fenti mérőváltóra elvégzett tranziens számítás főbb jellemzői     
C – O – 0,4s - C – O ciklus esetén:

áttétel: 1000 A/1 A
zárlati áram: IPZ = 30 kA
tényleges szekunder teher: 1,5 VA (Rb=1,5 ohm)
vasmag külső/belső Φ/ magasság: 300/210/60 mm
vasmagban elhelyezett légrés: 2 x 0,5 mm
védelmi tekercshuzal Φ / ellenállás: ~1,4 mm/ 3,37 ohm
primer zárlati kör időállandó: TP = 20 ms
1. védelmi KI- parancsig az idő: ta1 = 30 ms
1. zárlat időtartama: t’ = 80 ms
holtidő: tfr = 0,4 s
egyenáramú komponens: IDC = 100% 
2. védelmi KI- parancsig az idő: ta2 = 30 ms
remanencia tényező 
(Ψremanens / Ψtelítési): kr = 0,013
árammérés hibája a ta1 pontban: h1 = 4,3%
árammérés hibája a ta2 pontban: h2 =  10,4% 

A légrés miatti gyakorlatilag lineáris mágnesezési görbe kis hibát 
biztosít. A légrés nélküli és légréses vasmag U – I görbéit a 3. és 
4. ábra mutatja.

A fenti számítás mutatja, hogy az igen pesszimista IDC = 100% 
egyenáramú összetevő esetén is 10%-ra csökkent a 2. zárlat kiol-
dásakor jelentkező hiba. Az ELMŰ a mérőváltókat a fenti változ-
tatásokkal rendelte meg.

A számításhoz szükséges összefüggéseket [3] és [4] tartal-
mazza.

A tPy osztályú Mérőváltón elvégzett 
dArABvizsgálAti eredMények, száMítások

Az egyik légréses kombiváltó mérőlapját a 2. Melléklet mutat-
ja. Az ÁV 1S1-1S2 jelű mérőmagjánál a valóságos viszonyokhoz 
közelebb álló 7,5 VA terhelés és 1000/1A áttétel esetén a hibák:

1200 A  +0,33% / 1000A +0,32%  / 200 A  +0,2% / 50 A  -0,2%
Az adatok tanulmányozása rámutat arra is, hogy a mérő-

váltókat kisebb áramok esetén is a nagyobb áramú kötés-
ben, jelen esetben 1000 A kötésben kell használni, a hiba 

Az 500/1 A  kötésben végrehajtott zárlatbiztossági vizsgálat 
oszcillogramját a 2. ábra mutatja. A felső sugár a 31,5 kA-es pri-
mer zárlati áramot, az alsó sugár a rövidrezárt 3S1-3S2 védelmi 
mag áramát mutatja. Látható az egyenáramú komponens mi-
atti erős torzulás, az első amplitúdó hibája ~ 50% (a szekunder 
tekercs néveges terhelése, majd a gyors-visszakapcsolás 
2. zárlatánál a remanencia miatt ez a hiba még nagyobb lenne). 
Fenti mérőváltóra a gyártó által elvégzett számítógépes tran-
ziensszámítás főbb jellemzői C – O – 0,4 s - C – O ciklus ese-
tén:

Áttétel: 1000 A/1 A
zárlati áram: IPZ = 30 kA
tényleges szekunder teher: 1,5 VA (Rb=1,5 ohm)
vasmag külső/belső Φ/ magasság: 300/210/60 mm
védelmi tekercs huzal Φ/ ellenállás: 1 mm / 6,37 ohm
primer zárlati kör időállandó:  TP=X1/(ωR1)=20 ms
1. védelmi KI- parancsig az idő: ta1=30 ms
1. zárlat időtartama: t’ = 80 ms
holtidő:  tfr = 0,4 s
zárlati áram egyenáramú komponense: IDC = 60% 
2. védelmi KI- parancsig az idő: ta2 = 30 ms
árammérés hibája a ta1 pontban: h1 = 5,04%
árammérés hibája a ta2 pontban: h2 = 131,6%  (!)

Tehát a 100% helyett az optimista IDC = 60% egyenáramú össze-
tevő esetén is a remanencia miatt  a gyors-vissza ciklus 2. zárlata 
esetén a mérőváltó hibája elfogadhatatlanul nagy.

Fenti jelenség elemzését, a terhelés hatását az Infoware Zrt. Zár-
lati Próbaállomásán elvégzett zárlati kapcsolások 1. Mellékletben 
közölt oszcillogramjai mutatják.

tPy osztályú védelMi MAgrA elvégzett 
száMítások

A remanencia,  így a mérési hiba csökkentésének legegysze-
rűbb módja TPY osztályú (lásd [3] 3.5 pontját), légréses védelmi 
mag alkalmazása. 

A gyár az 5…6 lépésben elvégzett számítása alapján azt java-
solta, hogy az ÁV védelmi tekercse tranziens átvitelének javítá-
sára 
– a tekercshuzal átmérője 1,4 mm legyen, így ellenállása  
 RCT = 3,37 ohmra csökken,
– a vasmag 2 x 0,5 mm légréssel készüljön.
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2. ábra Légrés nélküli ÁV zárlatbiztossági kapcsolása

3. ábra Légrés nélküli vasmag mágnesezési görbéje

4. ábra Légréses vasmag mágnesezési görbéje



ugyanis 200 A ill. 50 A esetén is  <0,5%, a tranziens viselkedés 
szempontjából viszont nagy jelentősége van annak, hogy a KSSC  
névleges szimmetrikus zárlati áramtényező pl. 30 kA/500 A = 60 
helyett csak 30 kA/1000 A = 30 lesz.

Kisebb áramú elszámolási méréseknél alkalmazandó mérési célú 
tekercsek megválasztásának kérdését a 6. pont tárgyalja.

Az elvégzett mérések igazolták a számítás szerinti tranziens 
jellemzőket is.

Megrendelő Megváltozott felAdAtAi, 
kÖvetkeztetések, JAvAslAtok

Hagyományos áramváltók
A hagyományos, esetünkben, a korábbi 5P30 – 30 VA jellemzők-
kel rendelkező védelmi tekercses ÁV rendelésénél a gyártó csak 
a pontossági határtényező betartására kötelezett, tehát az IPZ = 
30IN  szimmetrikus  zárlat esetén kell biztosítani  a  < 5% hibát. 

Az 1. zárlat egyenáramú összetevő melletti hibájára, a 
2. zárlat kezdetén lévő remanenciára és a 2. zárlat egyenára-
mú összetevő miatt várhatóan erősen megnőtt hibájára nincs 
előírás. 

A megrendelő felelőssége, hogy a valóságosnál lényege-
sen nagyobb névleges terhelés előírásával javítsa a tranziens 
átvitelt. Amint [1] elemzéséből kiderült, az előírt terhelés erős 
növelése (pl. 15 ohm a valós 0,8…1,2 ohm helyett) is korláto-
zott hatású, ha a gyártó a védelmi tekercset a szokásos RCT = 
3….6ohm ellenállással szállítja, ugyanis erre nincs előírás. [1], 
továbbá a Haefely-Trench és a KONCAR gyárak számításai is 
igazolták, hogy nagyobb zárlati áramú, nagy egyenáramú ösz-
szetevővel rendelkező  gyors-visszakapcsolási ciklus esetén a 
hagyományos áramváltókkal a pontossági feltételek gyakorla-
tilag nem teljesíthetők.  

TPY osztályú áramváltók
A feladat viszonylag egyszerűen, 1-2%-os árnövekedés mellett 
teljesíthető légréses védelmi magok alkalmazása esetén. A vo-
natkozó szabvány [3] szerint ilyen esetben „az áv konstrukció-
jának optimalizálása a gyártó kötelessége”, a megrendelőnek 
a szokásos adatokon túlmenően a tranziens méretezéshez is 
szükséges adatokat kell szolgáltatnia. Ezeket, az ELMŰ-nél java-
solt konkrét értékkel együtt, az Összefoglalás tartalmazza.

A TPY osztályú áramváltó választása azt jelenti, hogy 
– elhanyagolható a remanencia, azaz   Kr  = ψrem/ψtel  < 10%
– a pillanatnyi hiba legnagyobb csúcsértéke (váltakozó és egyen-

áramú összetevő együttes jelenléte esetén is)  ε= 10%.
Az előírt jellemzők teljesítését a gyártó mérésekkel (mágnese-

zési görbe, remanencia tényező stb.) és számításokkal igazolja.
Az ÁV adattáblája is megváltozik, ezt mutatja a 2. Melléklet 

adatlapján a  2S1-2S2 és 3S1-3S2 tekercsekhez tartozó bekere-
tezett rész:

TPY,  Rb=1,5ohm,  Rct=3,9ohm, Kssc=30,  Ktd=6,
Tp=20ms,  C-80-O-300-C-30-O,  Ta1=30ms

Következtetések, javaslatok
– az ÁV szekunder árama 1 A legyen,
– a védelmi mag kis terheléséhez a csatlakozó kábel kereszt-

metszete 10 mm2, (ellenőrzés után esetleg 6 mm2) legyen,
– az ÁV áttétele 2x1000 A //1 A/1 A/1 A legyen, ennek indokolást 

lásd a 6. pontban,
– az ÁV a tranziens feltételeket is teljesítő TP… (TPY) osztályú le-

gyen,
– a védelmi maghoz a valóságos (pl. 1,5 VA ill. Rb = 1,5 ohm) ter-

helést kell megadni, túlméretezésre nincs szükség,
– a javasolt TP = 35 ms primer zárlati köri időállandó az áramszol-

gáltatók hálózatán elegendő (az ELMŰ-ÉMÁSZ többségében 
távvezetékes állomásainál TP = 15…25ms). Értékét időszakosan 

ellenőrizni kell, pl. közeli nagy erőműves betáplálás TP –t növe-
li. Nagyobb erőművek gyűjtősínjén 

 TP = 60…120 ms (lásd még 7. fejezetet).
– törekedni kell  ta1 és ta2 csökkentésére, kisebb „KI” parancsidők 

esetén a tranziens átvitel javul.

MérőMAg MegválAsztásA

Gyakran felmerülő gondolat, hogy a vonalakba 2x250 A, vagy 
2x500 A névleges áramú áramváltók kerüljenek beépítésre a 
pontosabb elszámolási mérés érdekében. Ehelyett 2x1000 A //1 
A / 1 A / 1 A  áramváltók beépítését javasoljuk az alábbi indokok 
alapján.

A megoldás a 1. és 2. táblázatból (MSZ EN 60044-1: Mérő-
transzformátorok. 1. rész: Áramváltók. szabvány 11. és 12. táblá-
zata) következik.
1. táblázat: Mérőáramváltók áramhiba határai

Pontossági 
osztály (o.p.)

Áram- (áttétel-) hiba, ± %, a névleges áram 
százalékaként megadott áramértékeinél

5 20 100 120

0,1 0,4 0,2 0,1 0,1

0,2 0,75 0,35 0,2 0,2

0,5 1,5 0,75 0,5 0,5

1,0 3,0 1,5 1,0 1,0

2. Táblázat: Különleges alkalmazású mérőáramváltók áramhiba 
határai

Pontossági       
osztály (o.p.)

Áram- (áttétel-) hiba, ± %, a névleges áram 
százalékaként megadott áramértékeinél

1 5 20 100 120

0,2 S 0,75 0,35 0,2 0,2 0,2

0,5 S 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5

Az 1. táblázat szerint pl. 0,5 pontossági osztályú áramváltó  
0,05 x IN áramán a hiba ≤ ±1,5%, tehát pl. 1000 / 1  A  áttétel vá-
lasztása és 50 A primer áram esetén a hiba ≤  ±0,75 A.

A hiba csökkentésére kisebb, pl. 250-500 / 1 A áttétel választá-
sa még az ÉMÁSZ hálózatán sem célszerű, mert a védelmi mag 
tranziens viselkedése szempontjából viszont nagy jelentősége 
van annak, hogy a KSSC névleges szimmetrikus zárlati áramté-
nyező pl. 25 kA zárlati áram esetén 
KSSC= 25 kA / 250 – 500 A = 100 - 50 helyett 
csak 25 kA /1000 A = 25  legyen.

A megoldást a különleges alkalmazású 0,5s pontossági osz-
tályú mérőmag (lásd 2. táblázatban) használata jelenti, ez kisebb 
áramokra is nagyobb pontosságot biztosít.

Utóbbi esetben pl. 1000 / 1 A  áramváltó 
– 50 A primer árama esetén a hiba ≤  ±0,375 A
– 10 A primer árama esetén a hiba   ≤  ±0,15 A

Gyártóktól kapott információ alapján a 0,5 S o.p. mérőmag vá-
lasztása gyakorlatilag nem jelent költségnövekedést.

Még ennél is nagyobb pontosság igénye ill. < 10 A primer 
áram (?) esetén 0,2 S o.p. választható. Ennek árát elsősorban az 
OMH hitelesítés nagyobb költsége növeli.

A fentebb számolt 10 A….50 A-hez megjegyezzük, hogy a 126 kV-
25 MVA-es transzformátor névleges árama: 114,5 A.
Fentiekből következik a javasolt áttétel: 
2 x 1000//1/1/1 A

A 2000 A-es kötést a nagyáramú vonalakban és a sínáthidalók-
ban kell alkalmazni.

Nem elszámolási mérésű áramváltóknál elegendő a 1 (0,5) o.p. 
választása. Elszámolási mérésnél és kis terhelés esetén indokolt a 
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0,5 S o.p. választása, ez még a 10…50 A tartományban is pontos 
mérést tesz lehetővé. Elszámolási mérés és < 10 A primer áram ese-
tén 0,2 S o.p. mérőtekercs választható.

Fenti választás előnye, hogy a rendelésnél, ÜBT-nél az áramszol-
gáltató egységes 2x1000//1/1/1 A típust használ ebből származó 
hátrányok nélkül.

tPy és tPz osztályok ÖsszeHAsonlításA

A jó tranziens átvitel biztosításához TPZ osztályú ÁV is választ-
ható. A két osztály közti különbség [3]:

A  tPy osztálynál:
– a remanens fluxus nem érheti el a telítési érték 10%-át
– az előírt ciklusban az előírt DC összetevő mellett a hibaáram 

legnagyobb pillanatértéke (total error) a névleges zárlati 
áramcsúcs százalékában   ([3] 3.2 és 3.3 pont képlete):

 4

A 2000A-es kötést a nagyáramú vonalakban és a sínáthidalók-
ban kell alkalmazni. 

Nem elszámolási mérésű áramváltóknál elegendő a 1 (0,5) o.p. 
választása. Elszámolási mérésnél és kis terhelés esetén indokolt 
a 0,5S o.p. választása, ez még a 10…50A tartományban is pon-
tos mérést tesz lehetővé. Elszámolási mérés és < 10A primer 
áram esetén 0,2 S o.p. mérőtekercs választható. 

Fenti választás előnye, hogy a rendelésnél, ÜBT-nél az áram-
szolgáltató egységes 2x1000//1/1/1A típust használ ebből szár-
mazó hátrányok nélkül. 

7. TPY és TPZ osztályok összehasonlítása 

A jó tranziens átvitel biztosításához TPZ osztályú ÁV is választ-
ható. A két osztály közti különbség 3: 

A  TPY osztálynál: 

-   a remanens fluxus nem érheti el a telítési érték 10%-át 

-  az előírt ciklusban az előírt DC összetevő mellett a hibaáram 
legnagyobb pillanatértéke (total error) a névleges zárlati áram-
csúcs százalékában   (3 3.2 és 3.3 pont képlete): 



 = 100 .


i  / ( 2 IPZ)  ≤ 10 (%)  

ahol az AC és DC hibaáram összege  i = ACi + DCi . 

A  TPZ osztálynál: 

-  a pontossági határt a váltakozó áramú összetevő hibájának 

csúcsértéke ( AC



 ) határozza meg előírt szekunder köri időállan-
dóval (TS) lecsengő legnagyobb DC összetevővel történő gerjesz-
tés esetén. A hibaáram váltakozó áramú összetevőjének legna-
gyobb pillanatértéke a névleges zárlati áramcsúcs százalékában 
(3 3.2 és 3.4 pont képlete):  

AC


 = 100 .


ACi  / ( 2 IPZ)  ≤ 10 (%) 

Tehát csak a váltakozó áramú összetevő hibájának csúcsértéké-
re van előírás, az egyenáramú összetevő hibahatára nincs meg-
szabva. TS ≈ 60ms.  Ezért a TPZ osztályú áramváltó csak megfe-
lelő, erre alkalmas védelmekhez kapcsolható. 

A TPZ osztályú – nagyobb légréssel és kisebb vaskeresztmet-
szettel rendelkező - áramváltókat elsősorban a nagy,                  
TP = 60…120ms időállandójú áramkörökben, tehát nagy erőmű-
vek gyűjtősínjei közelében alkalmazzák. 

Az alábbi két hibagörbe jól mutatja a TPZ és TPY osztályok közti 
különbséget:    bár  TPZ-nél  εAC < 10%, a teljes hibája ε ≈ 32%,      

                                TPY teljes hibája ε ≈ 9% . 

 

5. ábra: 2x1000/1A, TPY, Kssc=40, Rb = 1,5ohm, TP=35ms 

 

6. ábra: 2x1000/1A, TPZ, Kssc=40, Rb = 1,5ohm, TP=35ms 

Összefoglalás 

Az ÁV nagyobb zárlati áramok és egyenáramú komponens 
melletti megfelelően pontos tranziens átvitele 1A szekunder 
áramú és TP… osztályú ÁV-val biztosítható. 

A jó tranziens átvitel feltétele továbbá, hogy a KSSC névleges 
szimmetrikus zárlati áramtényező kicsi legyen, tehát a már 
ma is előforduló 40kA-t figyelembe véve indokolt a 
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TPY osztályú, légréses ÁV választása. Ez védelmi magon-
ként csak  1-1,5% költségnövekedést jelent. 

A vonatkozó szabvány 3 szerint ilyen esetben „az áramvál-
tó konstrukciójának optimalizálása a gyártó kötelessé-
ge”, a megrendelőnek a szokásos adatokon túlmenően csak 
a tranziens méretezéshez is szükséges adatokat kell szolgál-
tatnia. Ezek az ELMŰ – ÉMÁSZ Rt. esetén a következők 
legyenek: 

-  primer zárlati kör időállandója TP = 35ms 

-  szekunder terhelés Rb = 1,5ohm 

-  1. zárlatnál az egyenáramú komponens IDC1 = 90% 

-  1. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta1= 30ms 

-  1. zárlat időtartama  t’ = 80ms 

-  holtidő  tfr = 0,4s 

-  2. zárlatnál az egyenáramú komponens  IDC2 = 90% 

-  2. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta2 = 30ms 

A   2x1000A//1A/1A/1A  áttételű, TPY osztályú légréses 
ÁV lehetővé teszi – a ciklus egyenáramú összetevővel ren-
delkező 2. zárlatánál is –  a tranziens áram pontos, ε< 10% 
hibával történő mérését, a 0,5S (0,2S) o.p. mérőmag pedig 
még a 10…50A tartományban is biztosítja a pontos elszámo-
lási mérést. 

Előny, hogy a hagyományos áramváltóhoz képest kedve-
zőbb műszaki jellemzőkkel egyetlen típussal lefedhető az 
ELMŰ-ÉMÁSZ  teljes területe (egy ÜBT tartalék típus), a 
típus költségnövekedése csak 2-3%. 
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ta. ELMŰ, Vizsgálati jelentés. 2003. 
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Áramváltók. (2001. szeptember) 

3 MSZ EN 60044-6: Mérőtranszformátorok. 6. rész: 
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ményei. (1999. december) 
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re van előírás, az egyenáramú összetevő hibahatára nincs meg-
szabva. TS ≈ 60ms.  Ezért a TPZ osztályú áramváltó csak megfe-
lelő, erre alkalmas védelmekhez kapcsolható. 

A TPZ osztályú – nagyobb légréssel és kisebb vaskeresztmet-
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ÁV lehetővé teszi – a ciklus egyenáramú összetevővel ren-
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hibával történő mérését, a 0,5S (0,2S) o.p. mérőmag pedig 
még a 10…50A tartományban is biztosítja a pontos elszámo-
lási mérést. 

Előny, hogy a hagyományos áramváltóhoz képest kedve-
zőbb műszaki jellemzőkkel egyetlen típussal lefedhető az 
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A  tPz osztálynál:
– a pontossági határt a váltakozó áramú összetevő hibájának 

csúcsértéke (         ) határozza meg előírt szekunder köri idő-
állandóval (TS) lecsengő legnagyobb DC összetevővel történő 
gerjesztés esetén. A hibaáram váltakozó áramú összetevőjé-
nek legnagyobb pillanatértéke a névleges zárlati áramcsúcs 
százalékában ([3] 3.2 és 3.4 pont képlete): 

 4

A 2000A-es kötést a nagyáramú vonalakban és a sínáthidalók-
ban kell alkalmazni. 

Nem elszámolási mérésű áramváltóknál elegendő a 1 (0,5) o.p. 
választása. Elszámolási mérésnél és kis terhelés esetén indokolt 
a 0,5S o.p. választása, ez még a 10…50A tartományban is pon-
tos mérést tesz lehetővé. Elszámolási mérés és < 10A primer 
áram esetén 0,2 S o.p. mérőtekercs választható. 

Fenti választás előnye, hogy a rendelésnél, ÜBT-nél az áram-
szolgáltató egységes 2x1000//1/1/1A típust használ ebből szár-
mazó hátrányok nélkül. 

7. TPY és TPZ osztályok összehasonlítása 

A jó tranziens átvitel biztosításához TPZ osztályú ÁV is választ-
ható. A két osztály közti különbség 3: 

A  TPY osztálynál: 

-   a remanens fluxus nem érheti el a telítési érték 10%-át 

-  az előírt ciklusban az előírt DC összetevő mellett a hibaáram 
legnagyobb pillanatértéke (total error) a névleges zárlati áram-
csúcs százalékában   (3 3.2 és 3.3 pont képlete): 



 = 100 .


i  / ( 2 IPZ)  ≤ 10 (%)  

ahol az AC és DC hibaáram összege  i = ACi + DCi . 

A  TPZ osztálynál: 

-  a pontossági határt a váltakozó áramú összetevő hibájának 

csúcsértéke ( AC



 ) határozza meg előírt szekunder köri időállan-
dóval (TS) lecsengő legnagyobb DC összetevővel történő gerjesz-
tés esetén. A hibaáram váltakozó áramú összetevőjének legna-
gyobb pillanatértéke a névleges zárlati áramcsúcs százalékában 
(3 3.2 és 3.4 pont képlete):  

AC


 = 100 .


ACi  / ( 2 IPZ)  ≤ 10 (%) 

Tehát csak a váltakozó áramú összetevő hibájának csúcsértéké-
re van előírás, az egyenáramú összetevő hibahatára nincs meg-
szabva. TS ≈ 60ms.  Ezért a TPZ osztályú áramváltó csak megfe-
lelő, erre alkalmas védelmekhez kapcsolható. 

A TPZ osztályú – nagyobb légréssel és kisebb vaskeresztmet-
szettel rendelkező - áramváltókat elsősorban a nagy,                  
TP = 60…120ms időállandójú áramkörökben, tehát nagy erőmű-
vek gyűjtősínjei közelében alkalmazzák. 

Az alábbi két hibagörbe jól mutatja a TPZ és TPY osztályok közti 
különbséget:    bár  TPZ-nél  εAC < 10%, a teljes hibája ε ≈ 32%,      

                                TPY teljes hibája ε ≈ 9% . 

 

5. ábra: 2x1000/1A, TPY, Kssc=40, Rb = 1,5ohm, TP=35ms 

 

6. ábra: 2x1000/1A, TPZ, Kssc=40, Rb = 1,5ohm, TP=35ms 

Összefoglalás 

Az ÁV nagyobb zárlati áramok és egyenáramú komponens 
melletti megfelelően pontos tranziens átvitele 1A szekunder 
áramú és TP… osztályú ÁV-val biztosítható. 

A jó tranziens átvitel feltétele továbbá, hogy a KSSC névleges 
szimmetrikus zárlati áramtényező kicsi legyen, tehát a már 
ma is előforduló 40kA-t figyelembe véve indokolt a 

145kV – 100kA / 40kA – 1s  -  2x1000A //1A /1A /1A   

TPY osztályú, légréses ÁV választása. Ez védelmi magon-
ként csak  1-1,5% költségnövekedést jelent. 

A vonatkozó szabvány 3 szerint ilyen esetben „az áramvál-
tó konstrukciójának optimalizálása a gyártó kötelessé-
ge”, a megrendelőnek a szokásos adatokon túlmenően csak 
a tranziens méretezéshez is szükséges adatokat kell szolgál-
tatnia. Ezek az ELMŰ – ÉMÁSZ Rt. esetén a következők 
legyenek: 

-  primer zárlati kör időállandója TP = 35ms 

-  szekunder terhelés Rb = 1,5ohm 

-  1. zárlatnál az egyenáramú komponens IDC1 = 90% 

-  1. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta1= 30ms 

-  1. zárlat időtartama  t’ = 80ms 

-  holtidő  tfr = 0,4s 

-  2. zárlatnál az egyenáramú komponens  IDC2 = 90% 

-  2. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta2 = 30ms 

A   2x1000A//1A/1A/1A  áttételű, TPY osztályú légréses 
ÁV lehetővé teszi – a ciklus egyenáramú összetevővel ren-
delkező 2. zárlatánál is –  a tranziens áram pontos, ε< 10% 
hibával történő mérését, a 0,5S (0,2S) o.p. mérőmag pedig 
még a 10…50A tartományban is biztosítja a pontos elszámo-
lási mérést. 

Előny, hogy a hagyományos áramváltóhoz képest kedve-
zőbb műszaki jellemzőkkel egyetlen típussal lefedhető az 
ELMŰ-ÉMÁSZ  teljes területe (egy ÜBT tartalék típus), a 
típus költségnövekedése csak 2-3%. 
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Tehát csak a váltakozó áramú összetevő hibájának csúcsér-
tékére van előírás, az egyenáramú összetevő hibahatára nincs 
megszabva. TS ≈ 60 ms.  Ezért a TPZ osztályú áramváltó csak meg-
felelő, erre alkalmas védelmekhez kapcsolható.

A TPZ osztályú – nagyobb légréssel és kisebb vaskeresztmet-
szettel rendelkező – áramváltókat elsősorban a nagy,                  

TP = 60…120 ms időállandójú áramkörökben, tehát nagy erőmű-
vek gyűjtősínjei közelében alkalmazzák.

Az alábbi két hibagörbe jól mutatja a TPZ és TPY osztályok köz-
ti különbséget:    bár  TPZ-nél  εAC < 10%, a teljes hibája ε ≈ 32%, 
TPY teljes hibája ε ≈ 9% .

ÖsszefoglAlás

Az ÁV nagyobb zárlati áramok és egyenáramú komponens mel-
letti megfelelően pontos tranziens átvitele 1 A szekunder áramú 
és TP… osztályú ÁV-val biztosítható.

A jó tranziens átvitel feltétele továbbá, hogy a KSSC névleges 
szimmetrikus zárlati áramtényező kicsi legyen, tehát a már ma is 
előforduló 40 kA-t figyelembe véve indokolt a
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TPY osztályú, légréses ÁV választása. Ez védelmi magonként 

csak  1-1,5% költségnövekedést jelent.
A vonatkozó szabvány [3] szerint ilyen esetben „az áramvál-

tó konstrukciójának optimalizálása a gyártó kötelessége”, a 
megrendelőnek a szokásos adatokon túlmenően csak a tranzi-
ens méretezéshez is szükséges adatokat kell szolgáltatnia. Ezek 
az ELMŰ – ÉMÁSZ Rt. esetén a következők legyenek:
– primer zárlati kör időállandója TP = 35 ms
– szekunder terhelés Rb = 1,5 ohm
– 1. zárlatnál az egyenáramú komponens IDC1 = 90%
– 1. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta1= 30 ms
– 1. zárlat időtartama  t’ = 80 ms
– holtidő  tfr = 0,4 s
– 2. zárlatnál az egyenáramú komponens  IDC2 = 90%
– 2. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta2 = 30 ms

A 2x1000A//1A/1A/1A  áttételű, tPy osztályú légréses 
ÁV lehetővé teszi – a ciklus egyenáramú összetevővel rendel-
kező 2. zárlatánál is –  a tranziens áram pontos, ε< 10% hibá-
val történő mérését, a 0,5 S (0,2 S) o.p. mérőmag pedig még 
a 10…50 A tartományban is biztosítja a pontos elszámolási 
mérést.

Előny, hogy a hagyományos áramváltóhoz képest kedvezőbb 
műszaki jellemzőkkel egyetlen típussal lefedhető az ELMŰ-
ÉMÁSZ  teljes területe (egy ÜBT tartalék típus), a típus költség-
növekedése csak 2-3%.
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5. ábra 2x1000/1 A, TPY, Kssc=40, Rb = 1,5 ohm, TP=35 ms

6. ábra 2x1000/1 A, TPZ, Kssc=40, Rb = 1,5 ohm, TP=35 ms
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A 2000A-es kötést a nagyáramú vonalakban és a sínáthidalók-
ban kell alkalmazni. 

Nem elszámolási mérésű áramváltóknál elegendő a 1 (0,5) o.p. 
választása. Elszámolási mérésnél és kis terhelés esetén indokolt 
a 0,5S o.p. választása, ez még a 10…50A tartományban is pon-
tos mérést tesz lehetővé. Elszámolási mérés és < 10A primer 
áram esetén 0,2 S o.p. mérőtekercs választható. 

Fenti választás előnye, hogy a rendelésnél, ÜBT-nél az áram-
szolgáltató egységes 2x1000//1/1/1A típust használ ebből szár-
mazó hátrányok nélkül. 

7. TPY és TPZ osztályok összehasonlítása 

A jó tranziens átvitel biztosításához TPZ osztályú ÁV is választ-
ható. A két osztály közti különbség 3: 

A  TPY osztálynál: 

-   a remanens fluxus nem érheti el a telítési érték 10%-át 

-  az előírt ciklusban az előírt DC összetevő mellett a hibaáram 
legnagyobb pillanatértéke (total error) a névleges zárlati áram-
csúcs százalékában   (3 3.2 és 3.3 pont képlete): 



 = 100 .


i  / ( 2 IPZ)  ≤ 10 (%)  

ahol az AC és DC hibaáram összege  i = ACi + DCi . 

A  TPZ osztálynál: 

-  a pontossági határt a váltakozó áramú összetevő hibájának 

csúcsértéke ( AC



 ) határozza meg előírt szekunder köri időállan-
dóval (TS) lecsengő legnagyobb DC összetevővel történő gerjesz-
tés esetén. A hibaáram váltakozó áramú összetevőjének legna-
gyobb pillanatértéke a névleges zárlati áramcsúcs százalékában 
(3 3.2 és 3.4 pont képlete):  

AC


 = 100 .


ACi  / ( 2 IPZ)  ≤ 10 (%) 

Tehát csak a váltakozó áramú összetevő hibájának csúcsértéké-
re van előírás, az egyenáramú összetevő hibahatára nincs meg-
szabva. TS ≈ 60ms.  Ezért a TPZ osztályú áramváltó csak megfe-
lelő, erre alkalmas védelmekhez kapcsolható. 

A TPZ osztályú – nagyobb légréssel és kisebb vaskeresztmet-
szettel rendelkező - áramváltókat elsősorban a nagy,                  
TP = 60…120ms időállandójú áramkörökben, tehát nagy erőmű-
vek gyűjtősínjei közelében alkalmazzák. 

Az alábbi két hibagörbe jól mutatja a TPZ és TPY osztályok közti 
különbséget:    bár  TPZ-nél  εAC < 10%, a teljes hibája ε ≈ 32%,      

                                TPY teljes hibája ε ≈ 9% . 

 

5. ábra: 2x1000/1A, TPY, Kssc=40, Rb = 1,5ohm, TP=35ms 

 

6. ábra: 2x1000/1A, TPZ, Kssc=40, Rb = 1,5ohm, TP=35ms 

Összefoglalás 

Az ÁV nagyobb zárlati áramok és egyenáramú komponens 
melletti megfelelően pontos tranziens átvitele 1A szekunder 
áramú és TP… osztályú ÁV-val biztosítható. 

A jó tranziens átvitel feltétele továbbá, hogy a KSSC névleges 
szimmetrikus zárlati áramtényező kicsi legyen, tehát a már 
ma is előforduló 40kA-t figyelembe véve indokolt a 
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TPY osztályú, légréses ÁV választása. Ez védelmi magon-
ként csak  1-1,5% költségnövekedést jelent. 

A vonatkozó szabvány 3 szerint ilyen esetben „az áramvál-
tó konstrukciójának optimalizálása a gyártó kötelessé-
ge”, a megrendelőnek a szokásos adatokon túlmenően csak 
a tranziens méretezéshez is szükséges adatokat kell szolgál-
tatnia. Ezek az ELMŰ – ÉMÁSZ Rt. esetén a következők 
legyenek: 

-  primer zárlati kör időállandója TP = 35ms 

-  szekunder terhelés Rb = 1,5ohm 

-  1. zárlatnál az egyenáramú komponens IDC1 = 90% 

-  1. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta1= 30ms 

-  1. zárlat időtartama  t’ = 80ms 

-  holtidő  tfr = 0,4s 

-  2. zárlatnál az egyenáramú komponens  IDC2 = 90% 

-  2. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta2 = 30ms 

A   2x1000A//1A/1A/1A  áttételű, TPY osztályú légréses 
ÁV lehetővé teszi – a ciklus egyenáramú összetevővel ren-
delkező 2. zárlatánál is –  a tranziens áram pontos, ε< 10% 
hibával történő mérését, a 0,5S (0,2S) o.p. mérőmag pedig 
még a 10…50A tartományban is biztosítja a pontos elszámo-
lási mérést. 

Előny, hogy a hagyományos áramváltóhoz képest kedve-
zőbb műszaki jellemzőkkel egyetlen típussal lefedhető az 
ELMŰ-ÉMÁSZ  teljes területe (egy ÜBT tartalék típus), a 
típus költségnövekedése csak 2-3%. 
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A 2000A-es kötést a nagyáramú vonalakban és a sínáthidalók-
ban kell alkalmazni. 

Nem elszámolási mérésű áramváltóknál elegendő a 1 (0,5) o.p. 
választása. Elszámolási mérésnél és kis terhelés esetén indokolt 
a 0,5S o.p. választása, ez még a 10…50A tartományban is pon-
tos mérést tesz lehetővé. Elszámolási mérés és < 10A primer 
áram esetén 0,2 S o.p. mérőtekercs választható. 

Fenti választás előnye, hogy a rendelésnél, ÜBT-nél az áram-
szolgáltató egységes 2x1000//1/1/1A típust használ ebből szár-
mazó hátrányok nélkül. 

7. TPY és TPZ osztályok összehasonlítása 

A jó tranziens átvitel biztosításához TPZ osztályú ÁV is választ-
ható. A két osztály közti különbség 3: 

A  TPY osztálynál: 

-   a remanens fluxus nem érheti el a telítési érték 10%-át 

-  az előírt ciklusban az előírt DC összetevő mellett a hibaáram 
legnagyobb pillanatértéke (total error) a névleges zárlati áram-
csúcs százalékában   (3 3.2 és 3.3 pont képlete): 



 = 100 .


i  / ( 2 IPZ)  ≤ 10 (%)  

ahol az AC és DC hibaáram összege  i = ACi + DCi . 

A  TPZ osztálynál: 

-  a pontossági határt a váltakozó áramú összetevő hibájának 

csúcsértéke ( AC



 ) határozza meg előírt szekunder köri időállan-
dóval (TS) lecsengő legnagyobb DC összetevővel történő gerjesz-
tés esetén. A hibaáram váltakozó áramú összetevőjének legna-
gyobb pillanatértéke a névleges zárlati áramcsúcs százalékában 
(3 3.2 és 3.4 pont képlete):  

AC


 = 100 .


ACi  / ( 2 IPZ)  ≤ 10 (%) 

Tehát csak a váltakozó áramú összetevő hibájának csúcsértéké-
re van előírás, az egyenáramú összetevő hibahatára nincs meg-
szabva. TS ≈ 60ms.  Ezért a TPZ osztályú áramváltó csak megfe-
lelő, erre alkalmas védelmekhez kapcsolható. 

A TPZ osztályú – nagyobb légréssel és kisebb vaskeresztmet-
szettel rendelkező - áramváltókat elsősorban a nagy,                  
TP = 60…120ms időállandójú áramkörökben, tehát nagy erőmű-
vek gyűjtősínjei közelében alkalmazzák. 

Az alábbi két hibagörbe jól mutatja a TPZ és TPY osztályok közti 
különbséget:    bár  TPZ-nél  εAC < 10%, a teljes hibája ε ≈ 32%,      

                                TPY teljes hibája ε ≈ 9% . 

 

5. ábra: 2x1000/1A, TPY, Kssc=40, Rb = 1,5ohm, TP=35ms 

 

6. ábra: 2x1000/1A, TPZ, Kssc=40, Rb = 1,5ohm, TP=35ms 

Összefoglalás 

Az ÁV nagyobb zárlati áramok és egyenáramú komponens 
melletti megfelelően pontos tranziens átvitele 1A szekunder 
áramú és TP… osztályú ÁV-val biztosítható. 

A jó tranziens átvitel feltétele továbbá, hogy a KSSC névleges 
szimmetrikus zárlati áramtényező kicsi legyen, tehát a már 
ma is előforduló 40kA-t figyelembe véve indokolt a 
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TPY osztályú, légréses ÁV választása. Ez védelmi magon-
ként csak  1-1,5% költségnövekedést jelent. 

A vonatkozó szabvány 3 szerint ilyen esetben „az áramvál-
tó konstrukciójának optimalizálása a gyártó kötelessé-
ge”, a megrendelőnek a szokásos adatokon túlmenően csak 
a tranziens méretezéshez is szükséges adatokat kell szolgál-
tatnia. Ezek az ELMŰ – ÉMÁSZ Rt. esetén a következők 
legyenek: 

-  primer zárlati kör időállandója TP = 35ms 

-  szekunder terhelés Rb = 1,5ohm 

-  1. zárlatnál az egyenáramú komponens IDC1 = 90% 

-  1. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta1= 30ms 

-  1. zárlat időtartama  t’ = 80ms 

-  holtidő  tfr = 0,4s 

-  2. zárlatnál az egyenáramú komponens  IDC2 = 90% 

-  2. zárlatot követő „KI” parancsig eltelt idő  ta2 = 30ms 

A   2x1000A//1A/1A/1A  áttételű, TPY osztályú légréses 
ÁV lehetővé teszi – a ciklus egyenáramú összetevővel ren-
delkező 2. zárlatánál is –  a tranziens áram pontos, ε< 10% 
hibával történő mérését, a 0,5S (0,2S) o.p. mérőmag pedig 
még a 10…50A tartományban is biztosítja a pontos elszámo-
lási mérést. 

Előny, hogy a hagyományos áramváltóhoz képest kedve-
zőbb műszaki jellemzőkkel egyetlen típussal lefedhető az 
ELMŰ-ÉMÁSZ  teljes területe (egy ÜBT tartalék típus), a 
típus költségnövekedése csak 2-3%. 

 

IRODALOM 

1 Póka Gyula: Mérőváltók alkalmasságának vizsgála-
ta. ELMŰ, Vizsgálati jelentés. 2003. 

2 MSZ EN 60044-1: Mérőtranszformátorok. 1. rész: 
Áramváltók. (2001. szeptember) 

3 MSZ EN 60044-6: Mérőtranszformátorok. 6. rész: 
Tranziens üzemre alkalmazott védelmi áramváltók követel-
ményei. (1999. december) 

dr. Mihálkovics Tibor
műszaki tudományok kandidátusa
MEE-tag
mihalkovics.tibor@mikomi.hu



Fényszennyezést csökkentő 
módosítások az OTÉK-ban

Dr. Kolláth Zoltán
A definíció magában rejti azt az egyszerű hármas szabályt, 

hogy csak ott, oda és akkor világítsunk, amikor arra szükség 
van. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor fényszennye-
zést okozunk. A horizont fölé irányuló fény általában az elő-
ző kitételt sem teljesíti, ezenkívül az égbolt irányába távozva 
csak energiaveszteséget jelent.  Az iménti ismérvek a fény-
szennyezés okát jelentik, a káprázás és az égbolt kifényese-
dése már az elért hatás. A definíció külön nem tartalmazza, de 
a rossz irányba távozó fény egyúttal birtokháborító is lehet, 
ha pl. egy hálószoba ablakát világítja meg, ezzel zavarva a pi-
henést és egyéb egészségügyi kockázatot okozva. 

A meghatározás nem tartalmaz konkrét határértékeket – ez 
szinte lehetetlen is. A helyes értelmezésként azt javasolhatjuk, 
hogy a nem megfelelő helyen és  irányba kibocsátott fény-
mennyiség elhanyagolható mértékű legyen. Például a szlovén 
törvény zéró toleranciát határoz meg a horizont fölé távozó 
fényre. Hasonlóak az olaszországi tartományokban életben 
lévő jobb szabályozások is. Fontos megjegyezni, hogy a fény-
szennyezés mellett sokszor használják a „zavaró fény” fogalmat 
is. A két megnevezés azonos jelentésű, de a fényszennyezés 
napjainkra jobban elterjedtté, elfogadottá vált.

A definíción kívül két helyen szerepel a fényszennyezés a 
rendeletben. Az egyik az 53. § (1) bekezdése j) pontja, amely-
nek értelmében: „Az építményt és részeit, az önálló rendelteté-
si egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, ehhez az építési 
anyagot, épületszerkezetet, beépített berendezést és vezetékhá-
lózatot úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a környezet 
higiéniáját és a rendeltetésszerű használók egészségét ne ve-
szélyeztesse... (j) fényszennyezés.” Ez a passzus egyértelműen 
jelzi, hogy a fényszennyezésnek egészséget károsító hatásai 
lehetnek.  Egyre több tanulmány kapcsolja össze egyes daga-
natos megbetegedések előfordulását az embert éjszaka érő 
fénnyel. Konkrét határértékeket még itt sem határoztak meg, 
ezért ebben az esetben is a megvalósítható minimális fény-
szennyezésre kell törekedni. 

A második előfordulási helyen még konkrétabb előírást 
találunk. Az OTÉK 54. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

„Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fény-
reklámot és a hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakí-
tani, hogy a fényhatás 

a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet rendelte-
tésszerű és biztonságos használatát ne akadályozza, 

b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, 
c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és 
d) fényszennyezést ne okozzon.”
Hangsúlyoznunk kell, hogy gyakorlatilag a rendelet ezen 

paragrafus alapján minden kültéri világításra vonatkozik. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy megfelelő értelmezés és végrehaj-
tás esetén jelentős pozitív hatással legyen a fényszennyezés 
növekedésének  megállítására és hosszabb távon akár annak 
visszaszorítására is. Ezért nagyon fontos lesz a rendelet meg-
felelő értelmezése. Közvilágítás esetében az úttest és járda 
szabványos megvilágítása az alapvető követelmény. Célszerű 
ezt szem előtt tartani, elkerülni a túlvilágítást és a definíciónak 
megfelelően olyan világítási berendezéseket használni, ame-
lyek a leghatékonyabban csak a szükséges helyre világítanak. 
Ezzel megvalósíthatók a rendelet előírásai, egyben korszerű 
energiahatékony megoldások születhetnek. Ez mindannyi-
unk érdeke. Segít az egészséges környezet megteremtésé-
ben, a természetvédelemben. A világítástechnika nyerhet az-
zal, hogy a szakszerű megoldások kerülnek előtérbe – sajnos 
egyéb szabályozás hiányában sok esetben nem szakemberek 
terveznek és telepítenek napjainkban is világítótesteket.

világítástechnika
világítástechnikaVilágítástechnikavilágítástechniKa
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Az országos településrendezési és építési követelmények-
ről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) most 
megjelent módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm. rendelet, 
a Magyar Közlöny 2012. 103. számában; érvénybe lépés: 
2012. augusztus 7-én) jelentős előrelépést jelent a fény-
szennyezéssel kapcsolatos jogi szabályozásban. Több szer-
vezet – köztük a MEE Világítástechnikai Társaság, a Magyar 
Csillagászati Egyesület – természetvédő, biológus és orvos 
szakemberekkel karöltve több mint egy évtizede dolgozik 
azon, hogy a fényszennyezés problémájára hivatalosan is 
odafigyeljenek. 

A hazai jogi szabályozás mindeddig meglehetősen mosto-
hán kezelte a fényszennyezés kérdését – holott pl. Szlovéniá-
ban teljes körű törvény írja elő a zavaró fényektől mentes vilá-
gítást. Eddig mindössze „A természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII.  törvényt (is) módosító 2008. évi XCI. törvény” jegyezte 
meg, hogy: „Védett természeti területen a helyhez kötött kültéri 
mesterséges megvilágítást külterületen, illetve beépítésre nem 
szánt területen – a közcélú közlekedési létesítmények biztonsá-
gos üzemeltetéséhez szükséges megvilágítástól eltekintve – úgy 
kell kialakítani, hogy a védett vagy a közösségi jelentőségű ál-
latfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa.” Ez a jogszabály 
azonban nem érintette a fényszennyezés forrását  döntően 
adó településeket. 

Az új jogszabály ennek a közös munkának az eredménye. 
A rendelet előkészítésébe az utóbbi években bekapcsolódott 
a Magyar Építész Kamara is, akik hatásos segítséget nyújtot-
tak a módosítások felterjesztésében. Fontos lépés volt, hogy 
Európában elsőként Magyarországon jöhetett létre Nem-
zetközi Csillagoségbolt-park a Zselici Tájvédelmi Körzetben 
2009-ben, majd két évvel később a Hortobágyi Nemzeti Park 
területén (csillagpark.hu) – mindezek sokat segítettek abban, 
hogy minél többen megismerkedjenek a korábban elhanya-
golt fényszennyezés problémájával. Azonban az egészséges 
környezet védelme, természeti környezetünk megóvása az 
éjszakai  égboltnak kitüntetett szerepet szánó védett terü-
leteken kívül is rendkívül fontos. A sokszor funkció nélküli, 
fényszennyező  és energiapazarló kültéri világítások elbur-
jánzását csak központi szabályozással lehet megakadályozni. 
Természetesen szükség van közvilágításra, és díszvilágítás 
nélkül a mai városok már szinte elképzelhetetlenek. Sajnos a 
tapasztalat azt mutatta, hogy szabályozás nélkül sok olyan vi-
lágítási megoldás született, amelyek ellentmondanak a józan 
ész diktálta követelményeknek, és teljesen feleslegesen vilá-
gítják meg megfogható cél nélkül az égboltot az éjszaka kö-
zepén, ezzel – a csillagászati és ökológiai problematikán túl-
menően – humán egészségkárosító hatással is rendelkeznek, 
amit a kiterjedt szakirodalom is messzemenően alátámaszt. 
Reméljük, hogy az OTÉK módosítása gátat szab az ilyen jelle-
gű megoldásoknak.

A rendelet az 1. mellékletében (Fogalommeghatározások) 
38-as sorszámmal tartalmazza a fényszennyezés definícióját: 

„Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a hori-
zont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és an-
nak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel 
káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani 
és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt ne-
gatív hatásokat is.”



kell figyelni az alkalmazásoknál. Többek között a hidegfehér 
LED-ek erős kék fényű komponense jelentősen hozzájárulhat 
a fényszennyezéshez mind egészségügyi, mind éjszakai táj-
képi szempontból is. 

A rendelet megszületett, de továbbra is dolgoznunk kell a 
fényszennyezésmentes környezetért. Nekünk, szakemberek-
nek, természetvédőknek is a feladatunk, hogy odafigyeljünk 
az ezután megvalósuló világítási berendezésekre, és a ren-
deletnek nem megfelelőkre felhívjuk a hatóság figyelmét. Ez 
segíthet abban is, hogy optimálisan kialakuljon a rendelet ér-
telmezése. Szükséges lesz megfelelő segédanyagok, legjobb 
esetben egy jó végrehajtási utasítás megalkotása.

A rendelet céljának megvalósulását érdemes lenne megfe-
lelő monitorozással ellenőrizni. Szükség lenne egy országos 
szintű fényszennyezés-felmérésre, amihez a szakmai háttér 
adott is. Egy ilyen felmérés segíthet abban, hogy hosszú tá-
von is lássuk a fényszennyezés alakulását, és az felhasznál-
ható lenne környezet-egészségügyi vizsgálatokban. Bízunk 
abban, hogy a fényszennyezés helyzetének pozitív alakulá-
sáról számolhatunk majd be, korszerű és szakszerű világítási 
megoldások megjelenésével!   

Dr. Kolláth Zoltán
zkollath@gmail.com

A kiállítás rendezői „Connecting Solar Business” mottóval új 
kapcsolat kiépítését kezdeményezték a nemzetközi társaságok 
számára, egymás megismerése céljából, valamint beszélgetni 
az új trendekről, az új technológiákról és megoldásokról.

A kiállítással egy időben – június 11–14. között – egy nagysze-
rű konferencia megrendezésére került sor, amelyen a világ – té-
mában érintett – szakemberei, szakértői, tudósai vettek részt. 

A konferencia egyik fő témája a dinamikus fejlődés, vala-
mint a „nagy berendezések” voltak a fókuszban. Ez utóbbiak 
piaca egyre nő, mivel a költségfaktor, amely a névleges telje-
sítményre esik, egyre kisebb. 

2011-ben a fotovillamos berendezések csúcsteljesítménye 
27,7 Gigawatt (GWp) volt, amiből egyharmad esik Európára. 
A főbb piacok Németország és Olaszország.

Számos olyan előadás is volt, amely nemzetközi összefüg-
gésben mélyítette a kapcsolatot az elmélet és a gyakorlat 
között. Többen kitértek a hálózati integráció és a különféle 
tároló technológiák kérdéseire, problémáira.

Összefoglalásként említhető, hogy a rendezvény ez évben 
is olyan keretprogramokat kínált, amelyek bővíteni tudták a 
látogatók szakismeretét.

A következő Intersolar Europe 2013. június 19–21. között kerül 
megrendezésre.

- ja -

A díszvilágítás és fényreklámok esetében már sokkal nehe-
zebb megítélni hogy mi az a határ, ami már nem engedélyez-
hető a rendelet alapján. Talán ebben az esetben segíthetnek 
majd konkrét példák. Díszvilágítás esetén elkerülendő a meg-
világítandó épületet elkerülő jelentős mennyiségű,  az égbol-
tot megvilágító fény. Számos példát találunk arra, hogy csak 
a távozó fény töredéke hasznosul. Megfelelő ernyőzéssel ma 
már megoldható, hogy csak oda világítsunk, ahol arra szük-
ség van.

A reklámvilágítások tényleges haszna sok esetben megkér-
dőjelezhető. Az égboltot megcélzó fénynyalábok, amelyek 
több tíz kilométeres távolságra is elcsúfítják az égboltot, za-
varják az élővilágot (pl. a költöző madarakat), egyértelműen 
kiszűrendők a rendelet alapján. A járdába süllyesztett, felfelé 
világító fényvetők sem felelnek meg a szabályozásnak – pe-
dig ma még virágágyban vagy egy közpark közepén is talá-
lunk ilyet. Megvalósítják a definíció szerinti fényszennyezést, 
káprázást és azzal balesetet okozhatnak. Az új technológiák 
– jelen esetben a LED-fényforrások – nem megfelelő alkalma-
zása sokszor vezetett a fényszennyezés növekedéséhez. Már 
megfigyelhetők olyan LED alapú reklámtáblák, melyeknek 
a fénysűrűsége túlszárnyalja a szükséges értéket. A kiforrott 
LED-technológia sok szempontból segíthet, de nagyon oda 

Intersolar Europe 2012
A németországi szakvásárok közül az egyik legsikeresebb 
és leglátogatottabb a Münchenben évente sorra kerülő 
„Intersolar Europe” rendezvény.

A szakkiállítás sikerességét nemcsak a témaválasztás aktu-
alitása, hanem a kiváló szervezés és rendezés is elősegítette. 
Az évek során a kiállítás a szolárgazdaság világviszonylatban 
legnagyobb vásárává fejlődött.

A keretprogram információt nyújtott a piaci trendekről, a 
technológiákról. A világ szinte minden tájáról megjelent ki-
állítók részvétele, változatos ajánlatai, azoknak sokrétűsége 
szinte elbűvölte a látogatókat.

Az Intersolar Europe ez évben 2012. június 13–15. között 
nyitotta meg kapuit.

Sajnálatos, hogy a várakozás szerinti 80 000 látogató he-
lyett mindössze 66 000 fő vett részt, ami jelentős csökkenést 
jelentett.

Hasonlóképpen a kiállítók száma is csökkent az előző évi-
hez képest. A kiállítói terület közel 170 000 m2, tehát közelítő-
leg változatlan maradt.

A látogatók 40%-a az előző évhez hasonlóan külföldi volt. 
Meg kell említeni, hogy a szolárgazdaság részben politikai 
okokból jelentkező krízise, amely pl. a napelemes rendszerek 
hálózatra csatlakoztatása, az (EEG) a Megújuló Energia Tör-
vény előírásai következtében tapasztalható, nem múltak el 
nyomtalanul.
A kiállítás szakterületei:
– Fotovillamosság/napelemek
– Szolártermikus berendezések
 – E-mobility.

A kiállítók a világ legnagyobb napelemgyártói, továbbá be-
szállítók, bedolgozók, fejlesztők, kereskedelmi partnerek stb. 
voltak, akik felsorolása e cikkben nem lehetséges.

Megemlítünk azonban néhány villamos területen működő 
céget, amelyek hazánkban is foglalkoznak a napelemes be-
rendezésekkel: pl. Wago, Hensel, Spelsberg, ABB, Siel-Inczédy, 
Pröpster, Dehn+Söhne.
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A következő felsorolás a szabvány alkalmazási terül-
etének rövid ismertetésével tartalmazza a bevezetett 
szabványok közül azokat, amelyek a vizsgált időszak 
alatt magyar nyelven jelentek meg; az ezt követő fel-
sorolás a „címoldalas”, tehát angol nyelvű változatban 
bevezetett szabványoknak csak a címét tünteti fel. 

A szabványok teljes listája az MEE honlapján az 
Elektrotechnika/Aktuális szám/Szakmai előírások 
címszó alatt található meg.

A 2012 II. negyedévében 
közzétett, az elektrotechnika 

területeit érintő 
magyar nemzeti szabványok

Összeállítás a Szabványügyi Közlöny számai alapján (MSZT)

új fejezettel bővíti, továbbá rendelkező hivatkozásait és ZA mel-
lékletét kiegészíti a CISPR 16-4-2-vel.
MSZ EN 55024:2011
Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határérté-
kek és mérési módszerek (CISPR 24:2010)
E szabvány az informatikai berendezésekre (ITE) vonatkozó 
olyan követelmények meghatározása, amelyek a belső zavar-
tűrés megfelelő szintjét biztosítják ahhoz, hogy a berendezés a 
saját környezetében a kívánalmaknak megfelelően működjön. 
A szabvány meghatározza az alkalmazási területéhez tartozó 
berendezések zavartűrési vizsgálati követelményeit a folytonos 
és tranziens vezetett és sugárzott zavarokra, beleértve az elekt-
rosztatikus kisüléseket (ESD) is.
MSZ EN 60669-2-2:2007
Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos 
szerelésekhez. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Elektromág-
neses, távvezérlésű kapcsolók (RCS-távkapcsolók)
Az EN 60669 e része a legfeljebb 440 V névleges feszültségű és 
legfeljebb 63 A névleges áramú, háztartási és hasonló jellegű, 
rögzített villamos szerelésekhez, belső téri vagy szabadtéri hasz-
nálatra tervezett elektromágneses távvezérlésű kapcsolókra (az 
RCS-távkapcsolókra) vonatkozik.
MSZ EN 60974-8:2009
Ívhegesztő berendezések. 8. rész: A hegesztő és a plazmavá-
gó rendszerek gázvezérlője
Az EN 60974 szabványsorozatnak ez a része az éghető gázokkal 
vagy az oxigénnel használható gázvezérlők biztonsági és mű-
ködőképességi követelményeit írja elő. Ezeket a gázvezérlőket a 
nem robbanóképes környezetben használt ívhegesztés, plazma-
vágás, ívfaragás és rokon eljárásaik gázellátására alakították ki. 
A gázvezérlők a hegesztő-áramforrás burkolatán belül vagy kí-
vül lehetnek; utóbbi esetben ez a szabvány a hegesztő-áramfor-
rásokra is vonatkozik.
MSZ EN 62246-2:2008
Reed-érintkezőegységek. 2. rész: Nagyteljesítményű  reed-
kapcsolók
E szabvány az ipari alkalmazásra készült nagyteljesítményű 
reedkapcsolókra vonatkozó megbízhatósági vizsgálatokat, 
a névleges bekapcsolási és kikapcsolási teljesítményt, a név-
leges impulzusfeszültséget, a névleges feltételes zárlati ára-
mot, hőmérséklet-emelkedést és a felépítés vizsgálatát adja 
meg.

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

MSZ EN 12464-1:2012
Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 
1. rész: Belső téri munkahelyek
MSZ EN 12665:2012
Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szük-
séges alapfogalmak és kritériumok
MSZ EN 50317:2012
Vasúti alkalmazások. Áramszedő rendszerek. Az áramszedő 
és a felsővezeték közötti dinamikus kölcsönhatás méréseinek 
követelményei és érvényesítése (validálása)
MSZ EN 50342-1:2006/A1:2012
Indító ólomakkumulátorok. 
1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 50441-1:2012
Kábelek lakóházak beltéri távközlési berendezéseihez. 
1. rész: Árnyékolatlan kábelek. 1. osztály
MSZ EN 50441-2:2012
Kábelek lakóházak beltéri távközlési berendezéseihez. 
2. rész: Árnyékolt kábelek. 1. osztály

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

MSZ 1585:2012
Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és 
nemzeti kiegészítései)
E szabvány tartalmazza az MSZ EN 50110-1:2005 “Villamos be-
rendezések üzemeltetése” szabványnak (ami az összes CENELEC-
tagország számára érvényes minimális követelményeket írja elő) 
– az előszava és a bevezetése kivételével – az általános követel-
ményeket tartalmazó teljes szövegét, valamint az azzal együtt 
alkalmazandó részletes nemzeti kiegészítéseket.
MSZ EN 50499:2009
Eljárás az elektromágneses tereknek kitett dolgozók expozí-
ciójának értékelésére
Ezen európai szabvány célja, hogy meghatározza,
- hogyan kell az elektromágneses tér (EMF) dolgozói expozíci-
ója szintjének előzetes értékelését elvégezni, ideértve az ilyen 
szintek méréssel és/vagy számítással való specifikus értékelését; 
- szükséges-e az EMF-expozíció részletesebb kockázati értékelé-
sét elvégezni.
A szabványt a munkáltatók a kockázat értékelésére és - ahol elő-
írás - a dolgozók expozíciójának mérésére és/vagy számítására 
alkalmazhatják.
MSZ EN 55011:2009/A1:2010
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás 
zavarjellemzők. Határértékek és  mérési módszerek (CISPR 
11:2009/A1:2010)
E módosítás az indukciós főzőkészülékeket a CISPR 11-ből a 
CISPR 14-1-be sorolja át, továbbá a vizsgálóhelyen mért sugár-
zott elektromágneses zavar határértékeire új értékeket ad meg.
MSZ EN 55014-1:2006/A2:2011
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, vil-
lamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 
1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A2:2011)
Az indukciós főzőkészülékekre e szabvány lett érvényes; ezzel 
összefüggésben mellékletei megváltoztak és kiegészültek.
MSZ EN 55015:2006/A2:2009
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádióza-
var-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 
15:2005/A2:2008)
E módosítás a szabványt a mérési bizonytalanságra vonatkozó 

Kovács Levente
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MSZ EN 60929:2012
Váltakozó és/vagy egyenfeszültségről táplált elektronikus 
fénycsőelőtétek. Működési követelmények
MSZ EN 60947-4-3:2000/A2:2012
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 4-3. rész: 
Kontaktorok és motorvédő kapcsolók. Váltakozó áramú, fél-
vezetős vezérlők és kontaktorok nem motoros terhelésekhez
MSZ EN 61148:2012
Szelepszerkezeti elemek és összeállítások, valamint áramát-
alakító berendezések kapocsjelölései 
MSZ EN 61307:2012
Ipari mikrohullámú fűtőberendezések. Vizsgálati módszerek 
a kimenő teljesítmény meghatározására
MSZ EN 61341:2012
Reflektorlámpák központi nyalábja fényerősségének és sugár-
zási szögének (szögeinek) mérési módszerei 
(IEC/TR 61341:2010)
MSZ EN 61347-2-3:2012
Lámpaműködtető eszközök. 2-3. rész: Váltakozó árammal 
és/vagy egyenárammal táplált elektronikus fénycsőelőtétek 
követelményei
MSZ EN 61378-1:2012
Áramirányító transzformátorok. 
1. rész: Ipari alkalmazású transzformátorok
MSZ EN 61534-1:2012
Áramvezető sínrendszerek. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 61788-15:2012
Szupravezetés. 15. rész: Az elektronikus jellemzők mérései. 
Szupravezető fóliák saját felületi impedanciája mikrohullámú 
frekvenciákon
MSZ EN 61812-1:2012
Időrelék ipari és lakossági felhasználásra. 
1. rész: Követelmények és vizsgálatok
MSZ EN 61850-9-2:2012
Kommunikációs hálózatok és rendszerek villamosenergia-
ellátó művek automatizálására. 9-2. rész: Egyedi kommuni-
kációs szolgálatleképezés (SCSM). Mintavételi értékek az 
ISO/IEC 8802-3 alapján 
MSZ EN 62023:2012
Műszaki tájékoztató és dokumentáció kialakítása 
MSZ EN 62027:2012
Tárgy- és alkatrészjegyzékek összeállítása
MSZ EN 62137-3:2012
Elektronikai alkatrészek szereléstechnológiája. 
3. rész: Útmutató forrasztott kötések környezetállósági és 
élettartam-vizsgálati módszereinek kiválasztásához
MSZ EN 62282-3-200:2012
Tüzelőanyagcella-technológia. 3-200. rész: Helyhez kötött, 
tüzelőanyag-cellás energiarendszerek. 
Teljesítőképesség-vizsgálati módszerek
MSZ EN 62386-209:2012
Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (inter-
fész). 209. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. 
Színvezérlés (8. eszköztípus)
MSZ EN 62386-210:2012
Digitális címezhető világítástechnikai illesztőegység (inter-
fész). 210. rész: A működtető eszköz egyedi követelményei. 
Sorrendvezérlő (9. eszköztípus)

Kovács Levente  
(MSZT)

MSZ EN 50441-4:2012
Kábelek lakóházak beltéri berendezéseihez. 
4. rész: Kábelek 1200 MHz-ig. 3. osztály
MSZ EN 50443:2012
A nagyfeszültségű váltakozó áramú vontatási rendszerek és 
a nagyfeszültségű váltakozó áramú energiaellátó rendszerek 
által keltett elektromágneses interferencia hatásai a csőveze-
tékeken
MSZ EN 50464-1:2007/A1:2012
Háromfázisú elosztóhálózati olajtranszformátorok 50 Hz-re, 
50 kVA-től 2500 kVA-ig, legfeljebb 36 kV legnagyobb szerke-
zeti feszültségre. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 50467:2012
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Villamos csatlakozók, 
követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 50526-1:2012
Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú 
túlfeszültség-levezetők és feszültséghatárolók 
1. rész: Túlfeszültség-levezetők
MSZ EN 50533:2012
Vasúti alkalmazások. A fedélzeti háromfázisú tápfeszültség 
jellemzői
MSZ EN 60061-1:1993/A45:2012 és MSZ EN 60061-1:1993/
A46:2012
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatossá-
gukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 
1. rész: Lámpafejek
MSZ EN 60061-4:1992/A13:2012
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatossá-
gukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 
4. rész: Útmutató és általános irányelvek
MSZ EN 60068-3-1:2012
Környezetállósági vizsgálatok. 3-1. rész: Támogató doku-
mentáció és irányelvek. Hideg- és szárazmeleg-vizsgálatok
MSZ EN 60076-1:2012
Teljesítménytranszformátorok. 1. rész: Általános előírások
MSZ EN 60115-1:2012
Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű 
ellenállások. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás (IEC 60115-
1:2008, módosítva)
MSZ EN 60127-1:2006/A1:2012
Miniatűr biztosítók. 1. rész: Miniatűr biztosítók fogalom-
meghatározásai és miniatűr biztosítóbetétek általános köve-
telményei
MSZ EN 60456:2012
Mosógépek háztartási használatra. A működési jellemzők 
mérési módszerei
(IEC 60456:2010, módosítva)
MSZ EN 60603-7:2009/A1:2012
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. 7. rész: 8 sarkú, 
árnyékolatlan, függő- és helyhez kötött csatlakozók termék-
előírása
MSZ EN 60674-3-8:2012
Villamos ipari műanyag fóliák. 3. rész: Az egyes anyagok elő-
írásai. 8. lap: Villamos szigetelésekhez használt, biaxiálisan 
orientált poli(etilén-naftalát) (PEN-) fólia 
MSZ EN 60684-3-205:2012
Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok kö-
vetelményei. 205., 247. és 271. lapja
MSZ EN 60893-3-2:2004/A1:2012
Szigetelőanyagok. Hőre keményedő gyantaalapú, merev, 
rétegelt lemezek villamos ipari célokra. 3-2. rész: Az egyes 
anyagok előírásai. Epoxigyanta alapú, merev, rétegelt leme-
zek követelményei



Néhány új, közérdeklődésre számító jogszabályváltozás.
A következőkben a műszaki szakembereket érintő néhány 
olyan kérdéssel foglalkozunk, amelyek a közelmúltban, jog-
szabály-, illetve szabványmódosítás révén kerültek előtérbe, 
majd 2012. június/júliusában közzétett három új jogsza-
bályra hívjuk fel a figyelmet.

együtt kell értelmezni, amely a következőket tartalmazza:
„15. § A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási in-

tézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes 
élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzés követelményeinek.” 

A Rendelet 15. §-a a 2009/104/EK irányelv 4. cikk (2) be-
kezdésében foglaltakkal azonos szabályozást tartalmaz. 

A Rendelet 15. §-a a munkáltatónak a karbantartásra vo-
natkozó szükséges intézkedéseit a munkaeszközök teljes 
körére (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
87. § 4. pontja szerint) terjeszti ki. A karbantartás szüksé-
gességéről és módjáról a munkáltató dönt, figyelemmel a 
munkaeszközre vonatkozó követelményekre, de mindenek 
előtt – amennyiben van – a karbantartási dokumentáció 
vonatkozó előírásaira. 

A Rendelet 27. §-ának jelenleg hatályos előírása nem teszi 
kötelezővé a karbantartási napló munkaeszközönként törté-
nő külön rendszeresítését, mindössze a munkáltató által – a 
Rendelet 15. §-ában foglaltak figyelembe vételével – elvég-
zett karbantartási események nyomon követhetőségét. Ez a 
kötelezettség – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 
– több munkaeszközre rendszeresített „közös” naplóban is 
teljesíthető. 

 A karbantartási naplóban ajánlott legalább a következő-
ket rögzíteni:
– a karbantartási időpontja;
– a karbantartott munkaeszköz (amennyiben az adott esz-

köz rendelkezik, azonosítószámmal, típusszámmal stb., 
ezek feltüntetésével);

– a karbantartási esemény rövid leírása;
– a karbantartás végző személy és aláírása.

(Megjegyezzük, hogy Dr. Békési Lívia főosztályvezető asszony-
tól kapott, itt ismertetett tájékoztatásban foglaltak az Alkotmány-
bíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata értelmében nem tekint-
hetők jogértelmezésnek, jogi iránymutatásnak vagy jogi állásfog-
lalásnak. Az itt leírtak csak a jogszabályok tartalmára vonatkozó 
tájékoztatásként értelmezhetők, amelyek az egyedi ügyekben eljáró 
hatóságokat és bíróságot nem kötik!)

Az Elektrotechnika 2011. évi 5. számában foglalkoztunk a 
munkavédelmi szabályzattal. Akkor az Országos Munkavédel-
mi és Munkaügyi Főfelügyelőségtől (OMMF) a következő tá-
jékoztatást kaptuk: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény (Mvt.) nem írja elő kötelező feladatként a munkáltatók 
számára a munkavédelmi szabályzat (MVSZ) készítését. Ugyan-
akkor minden munkát végző gazdasági társaságnak, intézmény-
nek, cégnek valamilyen formában a munkavédelemre vonatkozó 
írásos szabályozásának kell lennie! Ez lehet pl. igazgatói utasí-
tás, különböző szabályzatok stb., de a hagyományos MVSZ is! A 
Nemzeti Munkaügyi Hivataltól most kapott tájékoztatás alapján 
egyértelmű, hogy a munkavédelemre vonatkozó, a munkáltatók 
által készített belső szabályozás tartalmi követelményei között a 
karbantartási dokumentáció is szerepel. A munkavédelemre vo-
natkozó írásos szabályozásában részletesen rögzíteni kell, hogy a 
rendelkezésre álló munkaeszközökre kell-e, illetve ha kell, milyen 
tartalmú karbantartási dokumentáció szükséges.
•	 MSZ EN 15635:2009 szabvány: Helyhez kötött acél 

tárolórendszerek.  Tárolóeszközök alkalmazása és karbantartása.
A szabvány az állványrendszerek biztonságos üzemelése érdeké-
ben rendszeres felülvizsgálatot ír elő, amelyet legfeljebb 12 hó-
napos időközönként szakértővel kell elvégeztetni. A munkavéde-
lemről szóló 1993. évi XCIII. törvény általános érvénnyel előírja, 
hogy a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és testi 
épségét veszélyetető kockázatokat felmérni, és minden szüksé-

• Karbantartási napló
Mint ismeretes, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeiről a 14/2004. (IV.19.) FMM rende-
letet módosította az 50/2011. (XII.22.) NGM rendeletet. Ebből a 
karbantartási napló vezetésére vonatkozó rendelkezés az eredeti 
rendeletben következő volt: 

27. §. „A gépi meghajtású teheremelés- és mozgatás céljára ki-
alakított munkaeszközhöz megfelelő naplót kell rendszeresíteni, és 
abban a műszakonkénti vizsgálatokat, az esetleges meghibásodá-
sokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell.” 

Az új, 2012. 02. 5-től hatályos jogszabály szerinti szabályozás:
27. §. „A munkaeszközök karbantartásához karbantartási naplót, 

nyilvántartást kell rendszeresíteni, abban a karbantartási esemé-
nyeket rögzíteni és a karbantartási naplót, nyilvántartást napraké-
szen vezetni kell.”

A munkavédelmi törvény szerint: „Munkaeszköz minden gép, ké-
szülék, szerszám, vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során 
alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: a vé-
dőeszköz.)”. Az új szabályozással kapcsolatban felmerül a kérdés:
– Melyek azok a munkaeszközök, melyekről karbantartási naplót 

kell vezetni?
– A munkáltatók esetében ki dönti el, hogy mely eszközök tartoz-

nak a karbantartási napló vezetésének kötelezettsége alá?
A felmerült kérdésekre a választ a Nemzeti Munkaügyi Hiva-

tal Munkavédelmi és Munkaügyi igazgatóság Munkavédelmi 
Főosztályának vezetőjétől Dr. Békési Líviától kaptuk meg. A 
főosztályvezető asszony a munkaeszközök és használatuk bizton-
sági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szó-
ló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
27. §-ának tartalmával összefüggésben – a karbantartási napló 
vezetésével kapcsolatban – a következő tájékoztatást adta:

A Rendelet – az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 118 a. cikkére hivat-
kozással megalkotott – az Európai Közösségek Tanácsa által 
elfogadott 89/655/EGK irányelvvel összeegyeztethető sza-
bályozást tartalmaz. (A 89/655/EGK irányelv kodifikált válto-
zata az Európai Parlament és a Tanács 2009/104/EK irányel-
ve, amely a Szerződés – az új számozása szerint a118 a. cikk 
helyébe lépő – 137. cikkén alapul.)

Tekintettel arra, hogy a 89/655/EGK irányelv a Szerződés 
azon cikke alapján készült, amely megengedi a szigorúbb 
előírások alkalmazását a nemzeti jogszabályba történő át-
ültetéskor, a Rendelet módosítása során a jogalkotó élt ezzel 
a lehetőséggel.

A Rendelet 27. §-ának előírása értelmében: 
„A munkaeszközök karbantartásához karbantartási nap-

lót, nyilvántartást kell rendszeresíteni, abban a karbantartási 
eseményeket rögzíteni és a karbantartási naplót, nyilván-
tartást naprakészen vezetni kell.” A Rendelet hivatkozott 
szakaszának előírását a Rendelet 15. §-ában foglaltakkal 
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el az új – lényegesen módosított és átszerkesztett – országos 
Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: oKJ), amelyet a rendelet 1. 
mellékletének 1. és 2. táblázata tartalmazza. Az új oKJ a villamos 
szakképesítéseket az 1. táblázat tartalmazza.

Jelmagyarázat a táblázathoz:
A szakképesítés azonosító száma három csoportból áll:

– Első csoport, két szám: Szint, 
  33 – alsó középfokú szakképesítés-ráépülés,

 34 – középfokú szakképesítés,
 35 – középfokú szakképesítés-ráépülés,
 52 – felső középfokú szakképesítés, 
 54 – emeltszintű szakképesítés. 

ges megelőző intézkedést megtenni annak érdekében, hogy ezen 
kockázatok mérsékelhetők, illetve elkerülhetők legyenek. Ezen 
megelőző intézkedések egyike a raktári állványrendszerek állapo-
tának rendszeres ellenőrzése. A szabvány alkalmazása önkéntes, 
előírásaitól saját felelősségre el lehet térni. A vonatkozó munka-
védelmi előírások és a munkáltatótól megkövetelt gondosság 
okán azonban feltétlen javasolt a szabvány követelményei szerint 
eljárni és végrehajtani az állványrendszerek rendszeres, évenkén-
ti felülvizsgálatát! A felülvizsgálatok elmulasztása ugyanis a mun-
káltató kártérítési felelőssége tekintetében jelentős kockázatokat 
rejt egy esetleges baleset bekövetkeztekor. 

• 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 
(Magyar Közlöny, 2012. évi 82. száma, 2012. június 29., péntek)

A törvény 2012. szeptember 1-jén lép ha-
tályba.
Az Országgyűlés a törvényt annak biz-
tosítása érdekében alkotta, hogy a for-
galomba hozatalra szánt és a már forga-
lomban lévő, az európai uniós jog hatálya 
alá tartozó termékek megfeleljenek az 
egészségre, a biztonságra, a fogyasztó-
védelemre és más közérdekre vonatkozó 
követelményeknek, garantálva egyúttal a 
belső piac zavartalan működését, továb-
bá egységes keretet biztosítson a piacfel-
ügyelet számára.

A törvényt a Magyarországon gyártott 
vagy forgalomba hozott, valamint forgal-
mazott termékek magyarországi szék-
helyű gyártójára, importőrére, forgalma-
zójára, valamint a gyártó magyarországi 
székhelyű meghatalmazott képviselőjére 
kell alkalmazni. A törvény rendelkezéseit 
alkalmazni kell a szolgáltatás nyújtása so-
rán, azzal összefüggésben forgalmazott 
termékre is. E törvény hatálya nem terjed 
ki azon termékre, amely esetében a forgal-
mazó a termék forgalmazásakor egyértel-
műen közli a fogyasztóval és felhasználó-
val, hogy a termék régiség, vagy a termé-
ket használat előtt meg kell javítani, vagy 
helyre kell állítani.

• 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az 
országos Képzési Jegyzékről és az 
országos Képzési Jegyzék módosítá-
sának eljárásrendjéről

(Magyar Közlöny, 2012. évi 88. száma, 
2012. július 6., péntek)
A rendelet – néhány kivétellel – 2012. szep-
tember 1-jén lép hatályba. Ugyanakkor 
hatályát veszti az Országos Képzési Jegy-
zékről és az Országos Képzési Jegyzékbe 
történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet. 2013. 
január 1-jén hatályát veszti az Országos 
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzé-
si Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 133/2010. (VI. 22.) Korm. rendelet.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. 
évi CLXXXVII. törvény felhatalmazása 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 
15. cikkének (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva rendelte 

A lista
sorszáma

A szakképesítés 
azonosító

száma

A szakképesítések/
szakképesítés ráépülések

megnevezése

Szakma-
 csoport

ágazati
 besorolás

71 34-522-01 Elektromechanikai műszerész 6 XI

72 34-522-02
Elektromos gép- és 
készülékszerelő

6 XI

73 34-522-03 Elektronikai műszerész 6 XI

74 54-523-02 Elektronikai technikus 6 XI

77 33-861-01
Elektronikus vagyonvédelmi 
rendszerszerelő

19 XI

89 35-522-02 Erősáramú berendezések 
felülvizsgálója 6 XI

90   54-522-01 Erősáramú elektrotechnikus 6 XI

101 35-522-03 Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló 6 XI

241 35-522-04
Kisfeszültségű csatlakozó és 
közvilágítási FAM szerelő

6 XI

242 35-522-05
Kisfeszültségű FAM 
kábelszerelő

6 XI

243 35-522-06 Kisfeszültségű kábelszerelő 6 XI

244 35-522-07
Kisfeszültségű szabadvezeték 
hálózati FAM szerelő

6 XI

262 35-522-08 Középfeszültségű FAM szerelő 6 XI

263 35-522-09 Középfeszültségű kábelszerelő 6 XI

381 52-522-03 Robbanásbiztos berendezés 
kezelője 6 XI

397 35-522-10 Szakszolgálati FAM szerelő 6 XI

471 35-522-11 Villamos alállomás kezelő 6 XI

472 35-522-12
Villamos elosztóhálózat 
szerelő, üzemeltető

6 XI

473 35-522-13
Villamos gép és -készülék 
üzemeltető

6 XI

474 35-522-14 Villamos hálózat kezelő 6 XI

475 35-522-15
Villamos távvezeték építő, 
üzemeltető

6 XI

476 35-522-16 Villámvédelmi felülvizsgáló 6 XI

477 33-522-04 Villanyszerelő 6 XI

1. táblázat



• 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
(Magyar Közlöny, 2012. évi 92. száma, 2012. július 13., péntek)
A törvény 2013. július 1-jén lép hatályba. Ugyanakkor hatályát 
veszti a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény, és 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatályba- 
lépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű ren-
delet.

Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, 
továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazda-
ságának, valamint a nemzeti vagyonnak a védelme érdekében, 
Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós kötelezettsége-
inek figyelembe vételével, az állam kizárólagos büntető hatalmá-
nak érvényesítése céljából alkotta az Országgyűlés a törvényt.

* * *

Jelen rövid ismertetésünk a figyelemfelkeltést szolgálja, 
az ismertetett témakörökben közvetlenül érintett szakem-
bereknek ajánlott a jogszabály és a szabvány alapos megis-
merése és az azokban foglalt előírások végrehajtása.    

– Második csoport, három szám: 
 Tanulmányi terület,  
  522 – Energetika, elektromosság, 

 861 – Személyi és vagyon védelem.
– Harmadik csoport, két szám: 
 Sorszám,  01…16 – az azonos szintű és tanulmányi területű 

szakképesítések sorszáma.
Szakmacsoport: 
 6. Elektrotechnika-elektronika,
 19. Egyéb szolgáltatások.
Ágazati besorolás: 
 Xi. Villamosipar és elektronika.
A táblázatba vastag betűkkel írtuk be a felülvizsgálatokkal 

kapcsolatos leggyakrabban érintett szakképesítéseket, a MEE 
rendszeresen indít ilyen képesítést nyújtó képzéseket, tanfolya-
mokat. A rendelet táblázata fentieken kívül tartalmazza még az 
iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatás képzési ide-
jét, a képzés munkarendjét (pl. nappali, esti, tanfolyami képzés, 
távoktatás) valamint a szakképesítésért felelős minisztert. Meg-
jegyezzük, hogy az iskolarendszeren kívüli oktatás kötelező kép-
zési idejét szerencsétlen módon nagyon megnövelték; a rendelet 
szerint ettől eltérni csak kivételes esetekben lehet. Az új oKJ ér-
telmében pl. az eddigi 60 óra helyett az erősáramú felülvizsgálók 
esetében legalább 400 óra, az érintésvédelmi felülvizsgálóknak 
pedig legalább 240 óra a kötelező képzési idő. Ez nagyon megnö-
veli a költségeket és csökkenti a hatékonyságot. Reméljük, hogy a 
jogszabályalkotó újragondolja ezt, és mielőbb reális időtartamra 
csökkenti a kötelező képzési időket! 

Végül egy olyan törvényre hívjuk fel olvasóink szíves figyel-
mét, amellyel kapcsolatban azt kívánjuk, hogy a gyakorlatban 
sohasem találkozzanak vele és ne alkalmazzák Önökkel szem-
ben! Közzétették ugyanis az új Büntető Törvénykönyvet!

Arató Csaba
okl. villamos üzemmérnök, 
MEE-tag
csaba.arato@tracon.hu

Lektor: Somorjai Lajos
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2012. augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából áder 
János, Magyarország köztársasági elnöke Kádár Abának 
a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Kádár Abának mint gyémántokleveles gépészmérnöknek, 
az áramütés elleni védelem első számú, országosan elismert 
és többszörösen kitüntetett szakemberének, a villamos biz-
tonságtechnika magas színvonalú hazai kialakításában és 

szakirodalmának megjelenítésében vállalt kiemelkedő sze-
repéért, szakmai életútjának elismeréséért adományozták a 
magas állami kitüntetést. 

Az ünnepélyes átadásra 2012. augusztus 21-én a Nem-
zetgazdasági Minisztérium miniszteri dolgozó szobájában 
került sor. A kitüntetést dr. Matolcsy György nevében 
dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár adta át.

Tagtársaink nevében mi is szívből gratulálunk a megér-
demelt kitüntetéshez!

Szerkesztőség
Fotó: Tóth Éva

     Kádár Aba 
állami kitüntetése

Dr. Cséfalvay Zoltán átadja a kitüntetést

Kádár Aba a kitüntetéssel Dési Albert elsőként gratulált Kádár Abának

Fotó: NGM



Energetikai 
hírek 

a világból 

A világ legnagyobb villamosenergia-ipari cége a 2002-ben 
létrehozott állami tulajdonú Kínai Állami Átviteli Hálózati Tár-
saság (State Grid Corporation of China – SGCC). 
Hozzá tartozik többek között:
– az öt regionális átviteli hálózati társaság (Észak-, Északke-

let-, Északnyugat-, Kelet- és Közép-Kínai Átviteli Hálózati 
Társaság),

– öt kutatóintézet,
– az átviteli hálózatot építő társaság (State Grid Construction Co)
– az átviteli hálózatot üzemeltető társaság (State Grid 

Operation Co),
– China Power Finance Co.

Az SGCC-nek 2008 végén 620 000 km 35 kV-nál nagyobb fe-
szültségű hálózata, 1,6 TVA transzformátorkapacitása, 1,5 mil-
lió munkatársa volt, és 1 milliárd embert látott el árammal.

A kínai átviteli hálózat gerincét az 500 kV-os váltakozó áramú 
hálózat és a ± 500 kV-os egyenáramú távvezetékek alkotják.

A Három Szoros Vízerőműben termelt 22 400 MW telje-
sítményt 500 kV-os távvezetékeken juttatják el a bal és jobb 
parti csomóponti alállomásokba, ahonnan 500 kV-os váltako-
zó áramú, és ± 500 kV-os egyenáramú vezetékekkel szállítják 
tovább.

Az SGCC 2004-ben elfogadott hálózatfejlesztési stratégiája 
alapján 2006-ban elkezdték és 28 hónap múlva, 2009. január 
6-án üzembe helyezték a világ első 1100 kV-ra szigetelt és 
1000 kV-on üzemelő váltakozó áramú távvezetékét. Beruhá-
zási költsége 830 millió USD volt.
A 650 km-es vezeték a Három Szoros Erőműtől K-re eső 

Jingmen alállomásból indul észak felé. 290 km múlva eléri a 
Nanyangban lévő kapcsolóállomást, majd 360 km múlva a 
Jindongnanban lévő, ez idő szerinti végponti alállomást. 
3,7 km-es keresztezéssel íveli át a Huang-hot (a Sárga-folyót) 
és 2,9 km-essel a Hanjiang folyót. 

A 650 km-es szakaszon 1284 db oszlop van, az alaptípus 
magassága 77 m, tömege 70 tonna [3].

Az 1100 kV-os átvitel fő műszaki jellemzői [9]:
– Névleges feszültség 1000 kV
– Legnagyobb tartósan megengedett feszültség 1100 kV
– 1,2/50 µs-os lökő-próbafeszültség  2400 kVcs
– 250/2500 µs-os kapcsolási hullámú próbafesz. 1800 kVcs
– 1 perces ipari frevenciás próbafeszültség (fázis) 1100 kV
– Az alállomási gyűjtősín névleges árama 8000 A
– A készülékek névleges árama  4000 A
– A megszakító tranziens zárlati árama  50 kA
– A távvezeték fázisvezetője 8×403/52 mm2 ACSR
– A köteges fázisvezető külső burkoló átmérője  1,07 m
– A távvezeték természetes teljesítménye  4080 MW
– A távvezeték kapacitív töltőteljesítménye  4,46 Mvar/km
– A 650 km-es szakasz kompenzálandó meddője 2900 Mvar 

De az ultranagy-feszültség tartományában az SGCC nem 
csak hálózatképző 1000 kV-os váltakozó áramú távvezetékeket 
és alállomásokat épít. A 2004-es hálózatfejlesztési stratégia 
célul tűzte ki ± 800 kV-os sugaras egyenáramú összeköttetések 
létesítését, amelyek főleg az északi országrész, Belső-Mongólia 

HírekHírekhírekHírek
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Cikksorozatunk 3. része bemutatja azt a nagy- és igen 
nagy feszültségű, váltakozó és egyenáramú hálózatot, 
amely az erőművektől az elosztó hálózatba szállítja a 
sok százezer MW teljesítményt. Ugyancsak bemutatja, 
hogy kína miként vált világelsővé a szélenergia hasz-
nosításában.

The third part of this series of articles describes how the 
hundred thousands of megawatts are transported from 
the power plants into the distribution network with 
the high and extra high voltage alternating and direct 
current transmission lines and substations. It is also 
introduced how China became the world’s first in the 
utilization of wind energy. 

Kína: világelső a villamos 
energetikában is?!*

3. rész: Miként szállítják el a sok százezer 
MW teljesítményt az erőművekből?

14. ábra  Az 1000 kV-os távvezeték feszítő- és tartóoszlopa

15. ábra  Rugalmas betétű, rezgéscsillapítós távolságtartó szerelé-
se az 1000 kV-os távvezeték nyolcas kötegű fázisvezetőjén [3]

*A cikk 1. része az Elektrotechnika 2012/06, a 2. része a 2012/07-08 számban 
olvasható



gigantikus szénkészleteire települt, már üzemelő és a jövő-
ben építendő többezer MW-os hőerőművek áramát, valamint 
a középső országrész vízerőműveinek teljesítményét szállít-
ják a sűrűn lakott és iparosodott keleti országrészbe.

Jelenleg a következő nagy projektek futnak [10]:
– Yunnan-Guangdong, 1438 km, 5000 MW,
– Xianjiaba-Shanghai, 1907 km, 6400 MW,
– Jinping-Sunan, 2096 km, 7200 MW.

De a fejlődésben nincs megállás; már tervezik az észak-
nyugati Hszincsiang-Ujgur tartomány óriási szénkészleteire 
telepítendő megaerőművektől a közép-kínai Szecsuan tarto-
mány székhelyéig, Csengtuig menő, kb. 2000 km-es, ± 1100 
kV-os egyenáramú távvezetéket, melynek átviteli kapacitása 
minden bizonnyal felül fogja múlni a 10 000 MW-ot!

SzélenergiA-HASznoSítáS

A Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy 
Agency, IEA) becslése szerint a Föld szárazföldi és tengerpart-
közeli területeinek szélenergia-potenciálja – csak azokat a te-
rületeket véve figyelembe, ahol 80 m magasban a szélsebes-
ség meghaladja a 6,9 m/s-ot (~25 km/h-t) – 72 tW !

Angol becslés szerint ugyanilyen feltételek mellett Nagy-
Britannia szélenergia-potenciálja 2 TW = 2000 GW, miközben 
a szigetország villamosenergia-rendszerének EBT-je ~80 GW.
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16. ábra A Három Szurdok Vízerőműtől 200 km-re K-re lévő 
Jingmen 1000/500 kV-os alállomás. Jobbra az 1000 kV-os rész, 
középen a transzformátorok és söntfojtók, balra az 500 kV-os rész [3]

20. ábra A ± 800 kV-os konverter-alállomás egyenirányító-csar-
noka, függesztett, földrengésbiztos tirisztorcsoportokkal és a táp-
transzformátorok átvezetőivel. Jobb oldalt látszik a két egyenáramú 
kivezetés fali átvezetőszigetelője [3]

21. ábra A ± 800 kV-os, 6400 MW-os egyenáramú átvitel egyfázisú 
transzformátorainak egyike a próbateremben [3]

17. ábra  Kínai gyártmányú 1000/500 kV-os, 3000 MVA (1000 MVA/
fázis) teljesítményű transzformátor [3]

19. ábra. … és a Jingmen alállomáson [3]

18. ábra Az 1000 kV-os SF6 gázszigetelésű, tokozott megszakító 
egy pólusa a gyárban … [3]



kína szélenergia-potenciálja:
– Tengerpartközeli szárazföldi sáv (onshore) 250 GW
– Tengerpartközeli tengeri sáv (offshore) 750 GW
– A szárazföld belsejében 2200 GW

Összesen 3200 gW

Ez a jelenlegi teljes EBT közel háromszorosa!
A világ első három szélhatalma a 6. táblázatban látható ütem-
ben fejlesztette kapacitásait.    

A 6. táblázatból kitűnik, hogy Kína 2005-2009 között évente 
megduplázta szélerőmű-kapacitását, és 2011-re már a világ 
összes szélerőmű-EBT-jének több mint negyedével rendelke-
zett, előlépve a világ első szélhatalmává.
Ugyanakkor érdemes megnézni, hogy a világ első három szél-
hatalma mennyi villamos energiát állított elő a 6. táblázatban 
bemutatott szélerőmű-EBT-jével. Ezt mutatja a 7. táblázat. 
Az itt szereplő kapacitástényező az egy év alatt ténylegesen 
megtermelt villamos energia és az adott EBT-vel egy év alatt 

maximálisan megtermelhető villamos energia 
(azaz EBT [GW] × 8760 óra/év) hányadosa. A 
kapacitástényező analóg a csúcskihasználási 
óraszámmal. Itt az adatok 2009-ig álltak ren-
delkezésre.    

Figyelemre méltó, kogy Kína kapacitásté-
nyezője átlagosan csak mintegy a fele az Egye-
sült Államokénak és alig több, mint fele a világ 
∑-énak. Ennek egyik oka a szélsebesség-inga-
dozások különbözősége lehet. Kínának kitűnő 
természetföldrajzi adottságai vannak partköze-
li tengeri szélfarmok létesítésére, mert szinte az 
egész keleti partvidéken a Sárga-tenger, illetve 

a Kelet- és a Dél-kínai-tenger lassan 
mélyül (a parttól 50 km-re a vízmély-
ség csupán 20-40 m, a Csingtao és 
Sanghaj, a Jangce torkolata közötti 
kb. 600 km-es szakaszon pedig csak 
8-15 m).

Az ambíciózus távlati tervek 
szerint 2020-ban elérik a 200 GW, 
2030-ra a 400 GW, 2050-re az 1000 
GW szélerőművi EBT-t, azaz mire el-
fogy a szén, lesz helyette megújuló 
forrás.
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6. táblázat Szélerőmű-EBT (GW) a jelenlegi és a két volt világelső 
országban [11]

Ország 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kína 1,3 2,6 5,9 12,2 25,8 44,7 62,7

USA 9,1 11,6 16,8 25,2 35,2 40,2 46,9

Németország 18.5 20,6 22,2 23,9 25,8 27,2 29,1

Világ ∑ 59,0 74,1 93,9 12,2 157,8 197,6 238,4

Kína a világ 
∑ %-ában

2,2 3,5 6,3 10,1 16,3 22,6 26,3

7. táblázat Szélerőművi éves villamosenergia-termelés (TWh)/
kapacitástényező (%) a jelenlegi és a két volt világelső országban [11]

Ország
Éves termelés [TWh]/kapacitástényező [%]

2005 2006 2007 2008 2009

Kína 1,9/17,2 3,7/16,2 5,6/10,6 12,8/12,0 26,9/12,2

 USA 17,8/22,2 26,6/26,1 34,5/23,4 52,0/23,5 70,8/23,0

Németország 27,2/16,9 30,7/17,0 38,5/19,7 40,4/19,3 36,6/16,2

Világ ∑ 99,5/19,2 124,9/19,2 173,3/21,1 260,0/24,5 340,0/16,3

Kína termelése 
a világ ∑ 
%-ában

1,9 3,0 3,2 4,9 7,9

22. ábra A sekély parti víz előnye: a Jangce torkolatát Sanghajnál 
átívelő, 32,5 km hosszú Donghai autópályahíd, a távolban a 420 m 
vízszintes nyílású tengerihajó-átjáróval [3]

24. ábra Szélfarm mindenütt telepíthető: partközelben a tengerbe, 
… [3]

23. ábra Kína kiemelt, többször 10 GW potenciálú szélfarmkörzetei.Szárazföldi 
régiók Ny-ról K-re haladva: Hszincsiang-Ujgur tartomány, Hami; Kanszu 
tartomány, Csiucsüan; nyugati Belső-Mongólia; keleti Belső-Mongólia; Hopej 
tartomány; Nyugati Csilin tartomány. Offshore (partközeli tengeri) 
régió: Csiangszu tartomány [3].



Kimpián Aladár 
okl. villamosmérnök, 
OVIT ZRt.  
MEE-tag
akimpian@t-online.hu

28. ábra  … 20 gépből álló, kb. 40 MW teljesítményű, partközeli 
tengeri szélfarm [3]

26. ábra … kazettás művelésű tengerparti földek bejáró útjaira, … [3]

27. ábra … nagysebességű vasút pályája mellé [3]

29. ábra Azért az ördög nem alszik: a szélgenerátorokat fenyegető 
egyik természeti veszélyforrás a hurrikán erejű szél által okozott for-
dulatszám-növekedés: bravúros felvétel a skót tengerpart egyik 100 
m-es gépének túlfordulat miatti kigyulladásáról [3]

25. ábra  ... vagy 5000 m magas hegyláncok közötti keskeny, 
széljárta síkságra, ... [3]
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Kína villamosenergia mixe 2006 – 2030
Diagrammok, melyekhez 
nem kell magyarázat:

A szén dominál kína 
villamosáramtermelésében 
még 2030-ban is

Forrás: Global Times 
2012 aug. 30/ aug. 31.  18. old 

Dr. Bencze János

Folytatjuk!



Az első előadó – Vass László, a Percept Kft. ügyvezetője – „in 
medias res” elmagyarázta, hogy „Mi világít a LED-ben?”: A LED 
félvezető anyagának PN-átmenetében valamekkora valószí-
nűséggel fotonok keletkeznek rekombináció során. Az elő-
adás alcímére utalva („nem azért világít, mert izzik! A LED 
nem izzó!”) szemléletesen kifejtette: ezek a fotonok adják a 
LED fényét úgy, hogy közben nincs „semmi izzás, ha izzik, 
baj van, de legfeljebb 1 másodpercig!”

Az előadó a következő esetekben tartja célszerűnek a leD 
alkalmazását: „Ha más fizeti a beszerzést!” Ez a szempont 
„hallható” derültséget, – míg a „presztízsberuházás” említése 
egyetértő fejbólogatást – váltott ki a hallgatóság soraiban.

De volt „műszakibb” indoka is: Nehezen hozzáférhető és/
vagy rázkódásnak kitett helyre – pl. nagy fénypontmagasság-
ra, ill. járműre – szerelt világítótestekben.

Elmondta, hogy a világítástechnikában általában fehér 
fényt használunk, fehér leD viszont nincs (!), ami fehér, az a 
kék LED-ből és a sárgászöld fényporból készül. (E kettő ará-
nyával állítják be a kívánt színhőmérsékletet.)

Végezetül: érdeklődve hallgattuk fényforrásaink „kerekí-
tett életkorainak” felsorolását:
– 5 éves a Quantum Dots („pötty”),
– 15 éves a „fehér” LED, 
– 50 éves a gázkisülő lámpa, 
– 100 éves az izzólámpa, 
– 4,5 Mrd éves a napfény.

A LED – helyesen alkalmazva – energiahatékony fényfor-
rás. Ezt hangsúlyozta a következő előadó. Zsákai Zoltán, a TÜV 
Rheinland InterCert Kft. osztályvezetője nemcsak a fényfor-
rások, hanem más villamos készülékek energiahatékonyságá-
val is foglalkozott a „Készülékek energiahatékonysága. Merre 
halad az Európai Unió és mi történik Magyarországon?” című 
előadásában. 

Az energy using Product (euP) Direktívát az energy 
related Products (erP), „népszerű” nevén ecodesign Direk-
tíva váltotta fel. Ez a direktíva 2009 óta a gyártóknak ki-
emelt fontosságú, mert – az EMC és az LVD Direktíva mellett 
– a Ce megfelelőségértékelésnek is a része. 

Az Ecodesign Direktíva keretében eddig 13 uniós  rendelet 
jelent meg. Ezeket nem ismétlik meg a nemzeti jogszabályok, 
mert alkalmazásuk az EU tagállamaiban kötelező. 

A „szabályozott” villamos készülékek hatásfokának, energia-
fogyasztásának követelményeit, ezek méréseinek módszereit, 
valamint környezetbarát gyártási előírásait az eU-honlap: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/documents/eco-design/legislation/implementing-
easures/index_en.htm magyar nyelven is tartalmazza. 

A 2009/125 eC jelzésű Ecodesign Direktíva alkalmazását 
Magyarországon a 65/2011. (iV. 15.) kormányrendelet 
tette kötelezővé. A hatálya alá tartozó villamos készülékek 
száma folyamatosan növekedik, az ezekről kiadott  uniós 
rendeletek az eU-honlapon rendszeresen ellenőrizhetők. Az 
energiahatékonyság témájáról – a költséghatékonysággal és 
„hasonlókkal” kiegészítve – dr. Vetési Emil, a BME Épületgé-
pészeti és Épületenergetikai Tanszékének c. egy. docense is 
tartott előadást „Takarékosság, hatékonyság és racionalizálás 
– képletekkel!” címen.  Első kérdése: „DiVAtSzAVAk” ezek?. 
Válasza: „neM, ha fogalommeghatározás, képlet és számítási 
eredmény együtt jelennek meg, de igen, ha nem!”

Egy cikkében feldolgozott világításkorszerűsítési példa 
eredménytáblázatán bemutatta, a 2009. szeptember elsején 
„kivont” 100 W-os izzólámpát a meglévő lámpatestekben 
nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is „pótolja” 
a – szintén E27 es – 70 W-os halogén izzólámpa, a 21 W-os 
kompakt fénycső és a 18 W-os LED. 

A fényforráscsere teljesítmény-, energia- és energiaköltség-
megtakarítással jár, sőt az adott (pl. az évi 4000 üzemórás!) 
berendezés első éves „ráfordítása” (= beszerzési + üzemelte-
tési költsége) is kevesebb, mint csere nélkül! A csere „gazda-
ságos/gazdaságtalan” minősítése a korszerűsítés  megté-
rülési időtartamától függ. 

A „statikus” számítás 0,5-1%-os inflációnál elfogadható. 
De: aki MA Magyarországon nem „dinamikus” módszerrel 
számol (kivétel: demonstrációs egyszerűsítés!), az a „számoló” 
TUDATTALANUL vagy TUDATOSAN megtéveszti 

a TUDÁSÁBAN bízó megbízóit, hallgatóit.
E műszaki-gazdasági jellegű előadás után „tisztán” műszaki 

téma következett: 
 „LED-es közvilágítási lámpatestek fényáramváltozása a be-

kapcsolási idő és a hőmérséklet függvényében”.  Az előadó 
Esztergomi Ferenc villamosmérnök, a HOFEKA Kft. műszaki  
igazgatója volt. 

Diaképen bemutatta, hogy a lámpatestek fényárama a be-
kapcsolástól kezdve folyamatosan csökken az 1-2 óra múlva 
állandósuló üzemi hőmérséklet eléréséig.

Hangsúlyozta: a lámpatesttel együtt a fényforrás fényáram-
mérése más eredményt ad, mint a „mezítlábas” leD-é. 
A valóságos értékek, amelyekkel a fénytechnikai számítások 
reálisak lesznek, csak  a világítótestek, (azaz a lámpatestek 
a behelyezett fényforrásokkal) korrekt fénytechnikai méré-
sével állíthatók elő. A lámpatestek gyártói a fényáram értékét 
arra a 25 oC-ra adják meg, amelyek a laboratóriumi mérések 

HírekHírekhírekHírek
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A Mee Debreceni Szervezet a Mee Világítástechnikai 
társasággal együttműködve e cikk címével azonos mot-
tóval   rendezett Szakmai napot 2012. május 30-án.
Az e.on zrt. székházában – mintegy hetven érdeklő-
dő előtt – rubint Dezső, a szervezet elnöke elmondta, 
hogy a következő előadásokat a Mee-Vtt elnökével 
választották ki a iii. leD konferencián 2012 februárjá-
ban elhangzottak közül. nagy János Vtt-elnök hang-
súlyozta, hogy a 7 előadás a leD (light emitting Diode 
világítódióda) hatalmas témakörének hiteles kereszt-
metszetét mutatja.

LED-ek 
a világítástechnikában

Dr. Vetési emil

A hallgatóság
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alapjául szolgálnak. A valóságos értékek 15 oC környezeti hő-
mérsékletre átszámított adatbázissal jobban megközelíthe-
tők. Ennek indoka: a leD olyan fényforrás, amelyik „kedve-
li" a hideget -fejezte be ezt a gondolatmenetet az előadó.

Világítástechnikai „határterületről” tartotta előadását 
dr. Kolláth Zoltán fizikus, csillagász, az MTA Konkoly Thege 
Miklós Csillagászati Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. 

A cím: „Lehetséges LED-es kültéri világítások összehasonlí-
tása a fényszennyezés szempontjából”. Minthogy a LED-del 
készült világítási berendezések igen hosszú élettartamúak, 
rossz tervezéssel hosszú ideig tartó fényszennyezések kelet-
kezhetnek.

 „rossz a terv”, ha a mesterséges világítási berendezésből 
az égbolt felé távozó fény spektrális összetétele, a fényáram 
térbeli eloszlása és nagysága kedvezőtlen hatású a cirkadián 
ritmusra, a hormontermelésre, az éjszakai tájképre. Ezek a 
tényezők közül egyre sem adható biztonságos „recept”, de 
szakmai egyeztetésekkel közelíthető a kevésbé rossz meg-
oldás. 

Amíg törvény nem szabályozza az alapvető feladatokat – 
köztük az egyeztetés kötelezettségét –, addig kevés remény 
van „jó” megoldásokra. Addig is az előadó megfontolandó ta-
nácsa: „CSAk AMikor – CSAk olYAn MértékBen – CSAk 
oDA” világítsunk, ahová kell, és soha ne a horizont síkja 
felé!

A fényszennyezést  okozó szabadtéri világítás egy része 
közvilágítás. E témával foglalkozott Mancz Ivette világítás-
technikai szakmérnök, az E-os  Innovatív Energetikai Zrt. köz-
világítási üzletág vezetője. 

A „Közvilágítás-korszerűsítés szükséges előkészítése” c. elő-
adásában felsorolta az előkészítő munkafázisokat, köztük 

A korábbi évekhez hasonlóan, ez évben is meghir-
detésre kerül a Gábor Dénes-díj, mely a civil szféra 
egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma 
Magyarországon. A díjjal ezévtől már nemcsak a 
hazai műszaki és természettudományi felsőok-
tatás képviselőit, a jelentősebb ágazatok, illetve 
iparágak (energetika, távközlés/információs tech-
nológiák, gépipar/járműipar, számítástechnika, 
biotechnológia/gyógyszeripar, mezőgazdaság/
környezetvédelem, stb.) kutató-fejlesztő szakem-
bereit kívánják elismerni és további alkotó mun-
kára ösztönözni, hanem első ízben a határainkon 
túl élő magyar származású szakembereket is, akik 
a villamosenergia-ipar területén, illetve az ezzel 

a „ledesítésre” kijelölt meglévő közvilágítási (és energiael-
látási) hálózat állapotfelmérését (pl. az „alapkőnek” nevezett 
oszloptávolság és – fénypontmagasság adatait), a helyes ter-
vezői besorolást és előzetes egyeztetést az elosztó hálózati 
engedélyessel. 

Fontos az olyan kivitelező kiválasztása, aki nem úgy gon-
dolkodik, hogy  „a betonacélt bele kell tenni a vasbetonba?….
hiszen úgy sem látszódik!” – ez volt gondolatébresztő előadá-
sának végső következtetése, kiváltva a hallgatóság – tapasz-
talatokon alapuló – elismerését.

Szintén közvilágítási témával zárta a Szakmai Nap előadó-
inak sorát Kovács Csaba, az ELMŰ-ÉMÁSZ műszaki főmunka-
társa. Előadása  –  „A jövő közvilágítása Miskolcon” – a Palóczy 
út és a Szemere kert új LED-es berendezéséről szólt. Ennek 
nemcsak a fényforrása, hanem az országban elsőként alkal-
mazott távfelügyeleti rendszere is jövőbe mutató megol-
dás. 

A lámpatestek egyedi távszabályozhatóságával térbeli 
egyenletesség érhető el, sőt térbeli-időbeli fényáramcsök-
kentés is megvalósítható. Közlekedésbiztonsági szempont-
ból útkeresztezésben és gyalogátkelőnél éjjel is változatlan 
marad a megvilágítás, míg a kertben a csökkentett megvilá-
gítási szint – szintén a biztonság érdekében – mozgásérzé-
kelő és időkapcsoló kombinációjával „visszaszabályozható”. 
Az egyedi távszabályozással az energia- és energiaköltség-
megtakarításon túlmenően a karbantartás időtartamát és dí-
ját is lehet csökkenteni. A programozás lehetőségét felhasz-
nálták a Föld Napján a közvilágítás e kis részének egyszerű 
leszabályozására. 
Műszaki alapadatok:
– Az utat 18 db 10 m-es oszlopra szerelt 85 W-os, a zebrát 4 

db 115 W-os, míg a parkot 14 db 4 m-es oszlopon 36 W-os 
lámpatest világítja meg. 

–  500 m hosszban kicserélték a közvilágítási kábelhálózatot.
–  Beépítettek egy új közvilágítási elosztószekrényt.

A rendező MEE Szervezet elnöke megköszönte a 7 előadó és a 
mintegy 70 résztvevő közös munkáját. 

A MEE-VTT elnöke e szavakkal búcsúzott: „Remé-
lem LEDolgoztuk a LEDekkel kapcsolatos félreértéseket. Igye-
keztünk LEDönteni a tabukat, amiket Önök hüLEDezve hallgat-
tak. Ezeket, ha lehet, ne feLEDjék el! Találkozzunk veLED jövőre 
Debrecenben. SzéLEDjünk hát szerencsésen hazafele!”

Dr. Vetési Emil c. egy. doc., MEE-VTT-tag 
Szakmai lektor: Nagy János,  MEE-VTT-elnök, 

Prolux Kft. ügyvezető

szimbiózisban lévő diszciplinákban az elmúlt 5 évben ki-
emelkedően eredményes mérnöki munkát folytattak, illetve 
kiemelkedő kutatói teljesítményt nyújtottak, vagy eredeti 
felfedezést tettek. Ennek értelmében 2012 decemberében, 
Gábor Dénes munkásságának és humanista gondolkodás-
módjának szellemében, ismét ünnepélyes keretek között a 
megszokottnál több kategóriában kerül átadásra a pénzdíjjal 
is járó elismerés. A felterjesztési felhívás és az egyes kategóri-
ákra vonatkozó kiírások, valamint háttéranyagok a: 
http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/76 
weboldalon érhetőek el.

A felterjesztések leadási határideje: 2012. október 10.

Szerkesztőség

Nagy jános előadása

F E L H Í V Á S



A Magyar Termék Nagydíj® pályázatot az INDUSTORG–
VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Magyar Export–Import 
Bank Zrt., a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB), a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Külgazdasági Hi-
vatal, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint a TÜV 
Rheinland InterCert Kft. írta ki és valósította meg a Nemzet-
gazdasági Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium szakmai támogatásával.

A 15 esztendő alatt 2012-ben született a legtöbb győztes 
pályázat. A pályázatokat több fordulón keresztül független, 
szakértőkből álló zsűri értékelte. A pályázati rendszer garan-
ciája a díjazottak folyamatos utóellenőrzése.

Az ünnepélyes díjátadáson a rendezvény fővédnökeként 
dr. latorczai János, országgyűlési képviselő, az Országgyű-
lés alelnöke mondott köszöntő beszédet. „Az olcsó, de rossz 
minőségű árukkal szemben a magyar gazdaság kitörési pont-
ja a magas hozzáadott értékű és kvalifikált termékek, vala-
mint szolgáltatások előállítása és exportja lehet” – mondta. 
„Örülök, mert a kezdetektől részt vehettem ebben az együtt-
munkálkodásban, és büszke vagyok arra, hogy most Önök-
kel ünnepelhetem a Nagydíj fennállásának 15. évfordulóját” 
– emelte ki a Parlament alelnöke.

Rövid tájékoztatójában Bencsik János, országgyűlési kép-
viselő, az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága 
tagja, az Energetikai Albizottság Elnöke a Nemzeti alkalmaz-
kodási stratégia jelentőségéről beszélt a nemzetközi munka-
megosztásban. Bencsik János beszédében kiemelte, a fenn-
tarthatóság kritériumának érvényesítése azt jelenti, hogy a fej-
lődést a jövőben nem lehet a természeti erőforrások korlátlan 
felhasználására, a társadalmi erőforrás-megújító intézmény-
rendszer leépülésére, illetve az ország eladósodására alapozni. 

Alapvető érdekünk, hogy meg-
alapozott  a versenyképesség, 
az elengedhetetlen technoló-
giaváltás és az éghajlatvéde-
lem szempontjainak kiegyen-
súlyozott figyelembevételén 
nyugvó hazai dekarbonizációs 
tervvel készüljünk az euró-
pai dekarbonizációs teher-
megosztásra. Szabó zsolt 
országgyűlési képviselő, az 
Országgyűlés Fogyasztóvédel-
mi Bizottsága alelnöke rövid 
ismertetőjében kiemelte a ta-
núsító védjegyek fontos szere-
pét, a magas minőségű hazai 
termékek arányának erősítése 
révén elősegíti egy stabil gaz-
dálkodáspolitika kialakítását. 
A Nagydíjakat Bencsik János or-
szággyűlési képviselő adta át.

A rangos eseményen a Ma-
gyar Termék Nagydíj® mellett 
külön elismeréseket is átnyúj-
tottak. 

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület különdíjat adomá-
nyozott a HOFEKA Elektromos 
Ipari és Kereskedelmi Kft. ré-
szére a CLAUDIA LED közvi-
lágítási, LED-fényforrásokkal 
ellátott lámpatestcsalád lét-
rehozásáért. Hangsúlyozva, 
hogy a termékfejlesztés során 
olyan megoldásokat és újításokat alkal-
maztak,  amelyek  egyediek a kategóri-
ában. 

A díjat tóth Péterné, az 
ELECTROTECHNIKA folyóirat főszer-
kesztője adta át Hoffmann Iván ügy-
vezető igazgatónak. A cégvezető 
nagydíjas termékéért a TÜV Rheinland 
InterCert Kft. különdíját is átvette 
karászi zoltán ügyvezető igazgatótól.

Kiss Árpád
arpad.kiss@gmail.com

A képek a szerző felvételei

HírekHírekhírekHírek
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Az idén 15. alkalommal adták át a Parla-
mentben szeptember 4-én a Magyar 

termék nagydíj® kitüntetéseket, 
melyeket minden eddiginél több, 
összesen 53 pályázó 58 pályázata 
érdemelt ki. A pályázat célja, hogy 

elismerje és díjazza a kiváló mi-
nőségű, Magyarországon gyártott 

és forgalmazott termékeket, szolgál-
tatásokat, elősegítse a minőségtudatos 

szemléletet, valamint hogy a gyártók, termelők és 
szolgáltatók ösztönzésével emelje a fogyasztóvéde-
lem általános szintjét. A díjazott termékek, szolgálta-
tások is alapját képezhetik annak az export offenzívá-
nak, mely hazánk gazdasági megerősödését célozza 
meg. A pályázat keretében először adták át a kárpát-
medencéért nívódíjat, a kárpát–medencei térség 
együttműködésének ösztönzéséért és a gazdasági 
kapcsolatok erősítéséért – mondta bevezetőjében 
kiss károlyné pályázati ügyvivő. A nyertesek, a ha-
gyományhoz híven, a Parlament Felsőházi termében 
vehették át a kitüntetéseket.
ez a civil kezdeményezésű minőségtanúsítási rend-
szer ma az egyetlen, nem szakmaspecifikus elismerés, 
melyre idén is a gazdaság egész területéről, nyilvános 
pályázat útján lehetett jelentkezni.

Átadták a Magyar 
Termék Nagydíjakat

Közös felvétel a díjazottakról

Hoffmann Iván és Bencsik János

Hoffmann Iván és Tóth Péterné

Az Elektrotechnika Különdíj
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egyesületi élet
egyesületi életEgyesületi életegyesületi élet

tehetséggondozó, tehetségku-
tató munkájáról, a MEE által a 
fiatalok számára felvázolt pálya-
modellről. Ismertette a szakdol-
gozat és diplomaterv pályázatra 
beérkezett 32 munkát, amelyek-
ből a Díjbizottság az alábbiakat 
javasolta díjazásra:
Kiemelt pályamunka: 
Muth Gergely „Szélerőmű-
hidrogén-hibrid rendszer” (BME)
Diplomaterv: 
 I. helyezett: Farkas Csaba „Az 

e-mobilitás várható hatása a 
villamosenergiaelosztó és át-
viteli hálózatokon” (BME)

 II. helyezett: Verczki György „Effects and opportunities of 
supplying electric vehicles by public charging stations (BME)

szakdolgozat: 
 I. helyezett: Barcza Ádám „Szélerőművek lendítőkerekes ener-

giatároló  hajtásainak vizsgálata” (BME)
 II. helyezett: Papp Szabolcs „Egy 800 háztartásból álló falu villa-

mosenergia-ellátása részben napelemes rásegítéssel” (BME)
 III, helyezett: Tajti Zoltán „Egy háztartás smart-metering modell-

jének készítése” (Óbudai Egyetem)
 IV. helyezett: Kovács Péter „Napkövető tervezés” (Óbudai Egye-

tem) 
Az elmúlt évihez hasonlóan idén is nagy népszerűségnek örven-
dett a „Hobbim az elektrotechnika” címmel kiírt MEE-pályázat, 
melyre 22 rendkívül érdekes, innovatív pályamunka érkezett. A 
Bírálóbizottság döntése alapján a nyílt feladat nyertesei:
tanuló kategóriában: 
Borvendég Mátyás „Trabant 601s gépkocsi elektromos meghajtá-
súvá alakítása”
Munkavállaló kategóriában: 
Ladik Szabolcs  „Intelligens övcsat”
Célfeladat nyertese: 
Tóbiás József  „Vertikális mini szélturbina”

Elismerést kapott a legjobb felkészítő tanár: Zsigó Zsolt, kü-
löndíjat ajánlott fel az ericsson Magyarország.

A díjakat – ünnepélyes keretek között – Dervarics Attila egye-
sületi elnök és Kovács András, az egyesület főtitkára adták át.

Az díjátadást követően megkezdődtek a plenáris ülés előadá-
sai. Az első szekció levezető elnöke Dervarics Attila volt. Az első 
előadó dr. Holoda Attila, az NFM klíma- és energiaügyekért felelős 
helyettes államtitkára, aki a „Megfizethető energia: Csökkenő 
energiaszámlák – élhetőbb Magyarország” című, nagy érdeklő-
déssel kísért  eladást  tartott. 

Az előadó tájékoztatott a jelenlegi – nem túl rózsás – helyzetről, 
miszerint: energiafüggőségünk 62%; fosszilis energiahordozó 
készleteink korlátozottak; föld-
gázfelhasználásunk 82%-a im-
port; erőműveink elöregedtek; 
épületeink energiapazarlóak; 
megújuló energiahányad a tel-
jes energiamixben 8,7%; egye-
dül a biomassza-, és geotermiai 
adottságaink elfogadhatóak. 
Ilyen feltételek között kell a kor-
mányzatnak megteremtenie a 
megfizethető energiát. Ezt a célt 
szolgálja a tavaly a 2011-2030-
as évekre elfogadott Nemzeti 
Energiastratégia (NES), amely-
nek kimondott célját a kormány 

Beszámoló a MEE 59. 
Vándorgyűlés  Konferenciáról 

2012. szeptember 5-7.    1. rész

A Vándorgyűlés központi témaköre: „A megfizethető energia”. 
Az esemény idei fő támogatója a Magyar Villamos Művek 
(MVM) Zrt. E rangos Vándorgyűlésen  a szakma legkiválóbb hazai 
képviselői és magas rangú állami vezetők is részt vettek, előadá-
sokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és az egyes szekciók irányí-
tásával.

Az első nap sajtókonferenciával indult, melyet Tóth Péterné  
főszerkesztő nyitott meg. Ismertette a Vándorgyűlés menetét, az 
előadások kiemelt témáit, a rendezvény fő támogatóját, bemutat-
ta a MEE-t. Ezt követően Kovács András főtitkár beszélt az egyesü-
let küldetéséről, a számtalan beküldött előadás-javaslatról, majd 
szót ejtett a „megfizethető energiáról” abban a gazdasági környe-
zetben, amelyben az energiahordozó-árak folyamatosan nőnek.

Dervarics Attila MEE-elnök megnyitó szavai után a díjátadások 
és a pályázatok eredményhirdetésével indult a plenáris ülés. A 
Magyar Elektrotechnikai Egyesületért díjátadása délutánra maradt, 
mivel a Lufthansa sztrájkja miatt az ünnepelt nem érkezett meg. 

A diplomaterv és szakdolgozat pályázat, illetve a „Hobbim az 
elektrotechnika” c. pályázat eredményhirdetése előtt Günthner 
Attila, a titkárság vezetője  rövid tájékoztatást adott az egyesület 

Sajtókonferencia

Günthner Attila tájékoztatója

Dervarics Attila ünnepélyes megnyitója
dr. Holoda Attila helyettes 
államtitkár

Az idei Vándorgyűlés helyszíne a Budapesti Kongresszusi Köz-
pont volt. Az évente meghirdetésre kerülő esemény – a kiállí-
tással egybekötött konferencia – a szakma legnagyobb és leg-
jelentősebb hazai rendezvénye. Hasonlóan a korábbi évekhez, 
az idei konferencián is több mint 750-en vettek részt,  több 
mint 100 előadás-javaslat érkezett, amelyből 18 szekcióban 
100 előadás kapott helyet.  Több mint 40 kiállító volt jelen és 
mutatta be a konferencia témaköréhez kapcsolódó legújabb 
termékeit.
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a „függetlenedésben” jelöli ki. A cél megvalósításához az alábbi 
eszközrendszert rendeli hozzá az NES: energiatakarékosság; nö-
vekvő megújuló energiahányad; atomenergia biztonságos alkal-
mazása (a Parlament döntött a Paksi Atomerőmű bővítéséről); 
szorosabb kapcsolódás az EU energiainfrastruktúrájához; a hazai 
szén- és lignitvagyon hasznosítása.Említette még az előadó, hogy 
a 2020-ra az unió által kitűzött ún.: „20-20-20"-as tervet (20% ha-
tékonyságnövelés, 20% CO2-csökkentés  és 20% megújuló) nem 
tudjuk teljesíteni.

Hangsúlyozta, hogy villamosenergia-rendszerünk kiváló, a határ-
keresztező kapacitásokat kiemelten észak-dél irányban kell még nö-
velni. További feladat a piaci integráció kiszélesítése.

Földgázzal kapcsolatosan el kell érni a jelentősebb diverzifikáci-
ót, és fel kell készülni arra, hogy 2013-tól piacnyitás lesz.

Jelentős megtakarítások érhetők el a házak hőszigetelésének 
javításával, az erőművek korszerűsítésével.

A következő előadó dr. Gerse Károly, az MVM vezérigazgatói 
főtanácsadója volt. Előadásának címe: „Miből lesz a megfizethető 
energia”. Előadásának egyik legfontosabb mondanivalója volt, 
hogy az árak alapvetően a termelő szektorban dőlnek el. Hazai 
áraink az európai átlag alatt vannak, azzal együtt, hogy erőmű-
parkunk elöregedett, úgy gazdaságilag, mint a környezeti hatá-
sukat tekintve elavultak. A megújuló energia drága, amennyiben 
azt növelni kívánjuk, energiaáraink megfizethetetlenek lesznek, 
azért is, mert a növekvő megújulóhányad esetén elengedhe-
tetlen lesz egy jelentős kapacitású energiatároló építése. Hogy 
ez határainkon belül vagy kívül lesz – ha lesz – ez még kérdés. 
Gerse Károly megjegyezte, hogy Németországban az ambiciózus 
megújuló programhoz 35 000 MW (!!)  kapacitású tározós erőmű 
szükséges.

A tendencia világos, a tüzelőanyagárak a jövőben növekedni 
fognak, de a mai számítások szerint még mindig olcsóbb a lassan 
növekvő energiahordozó-árakkal működő erőművekkel számol-
ni, mint a megújuló energiákat alkalmazni. A növekvő megújuló 
energiahányad a villamosenergia-ár legalább 10%-os növekedé-
sét fogja eredményezni. Nagyon nehéz ma dönteni arról, hogy 
a villamosenergia-termelés terén milyen beruházási döntéseket 
hozzunk. A hazai vélemény az, hogy az atomerőmű jó döntés.

A plenáris szekció első részének utolsó előadását Tilesch Péter, a 
MEH főosztályvezetője tartotta: „Elérhető és megfizethető villamos 
energiát mindenkinek” témakörben. A főosztályvezető felvázolta 
a jelenlegi helyzetet, amit az alacsony versenyképesség, az im-
portfüggőség, a magas piaci kockázat jellemez. Elmondta, hogy 
a hivatal méltányos lakossági fogyasztási árakra törekszik, megfe-
lelő ellátásbiztonság mellett. Megjegyezte, hogy e kettő bizonyos 
ellentmondásban van egymással, optimumot kell keresni.

A megfizethetőbb energia érdekében a közelmúltban jött lét-
re a regionális villamosenergia-piacok (cseh, szlovák és magyar) 
összekapcsolása. Ez mindenképpen árcsökkentő hatású lesz. Ha-
sonlóan hosszú távon csökkenő hatás várható a KÁT átalakításá-
val kapcsolatban is, mondta a főosztályvezető.

Bevezetik az ún. „barna tarifát” is, amely a biomassza erőművek 
támogatását célozza, amennyiben azok régi erőművek átalakítá-
sa kapcsán jönnek létre.

A lakossági árak csökkentése érdekében az egyetemes tarifát is 
differenciálni fogják annak érdekében, hogy a kisfogyasztók kap-
janak támogatást.

Fontos feladat az okos méréshez a jogszabályi környezet kiala-
kítása a mintaprojektek tapasztalatai alapján.

A szemléletformálásnak óriási jelentősége van, ezért ebből a 
célból pályázatokat írnak majd ki. Feltehetően ez is jelentősen 
hozzájárul majd ahhoz, hogy az energia mindenki számára meg-
fizethető és hozzáférhető lesz. 

Kávészünetet követően Kovács András főtitkár elnökletével 
folytatódott a plenáris ülés.

Bertalan Zsolt, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója a „Rendszerirányí-
tás jövője: az okos hálózat” címmel tartotta meg előadását. Elő-
adásában a tudatosságot emelte ki, mint az egyik legfontosabb 
tényezőt. Szólt továbbá az energiahatékonyságról, amely jelentő-
sen hozzájárul a megfizethető energiához. Az energiahatékony-
ság javításának két legfontosabb tényezője a műszaki fejlesztés 
és a társadalmi tudatosság.

Természetesen szólt az előadó az „örökzöld témáról”, a meg-
újuló energiák növekvő használatáról. Erre a rendszerirányítás 
szempontjából fel kell készülni. Alapvető gondot a megfelelő sza-
bályozhatóság biztosítása jelenti. A hálózatfejlesztés mellett fog-
lalkozni kell a rendszerirányítási modell új feltételekhez igazodó 
fejlesztésével is.

Amint az az előző előadásban is elhangzott, az előadó nagy lé-
pésként említette a hazai részvétel mellett a Cseh Köztársasággal 
és Szlovákiával kialakított regionális piaci integrációt, amely nem-
csak az árak kedvező változását befolyásolja, hanem első lépést 
jelent a teljes európai piaci integráció felé. Említette az előadó 
továbbá, hogy 2014-re az áramlás alapú integrációt is meg kell 
teremteni.

A közeljövő feladatai között fontosnak ítélte az állami döntés 
alapján induló ún. „okos mérés mintaprojektet”, az elektrokémi-
ai ún, „Storage mintaprojektet” (energiatárolás) és a tartalékpiaci 
monitoring rendszer kialakítását. Ez utóbbi jelentősen csökkent-
heti a rendszerszintű tartalékokra kifizetett 50 Mrd Ft-os költsé-
get.

Az EDF DÉMÁSZ Zrt. eredményeiről, gondjairól és helyzetéről 
Thierry Le Boucher elnök-vezérigazgató tartott angol nyelvű elő-
adást. Rövid tájékoztatást kapott a hallgatóság az EDF-ről. Kevés 
olyan pontja létezik a világnak, ahol az EDF-et nem lehet meg-
találni, Magyarországon 15 éve vannak jelen. Évente 12-13 Mrd 
Ft-ot költenek fejlesztésre, többségében hazai beszállítók segít-
ségével.

Feltette az előadó azt a „költői kérdést”, hogy „drága-e a villa-
mos energia?” Az ár jelenleg a következőkből tevődik össze: 23% 
adó; 34% hálózati díj; 39% energiaár; és 3,4% árrés. (A lakossági ár 
ma 50,02 Ft/kWó.)

A hatóságilag előírt árrés a szolgáltató költségeit kellene, hogy 
fedezze. Az előadó szerint nem fedezi.

A cég a 2000-es évek elején jelentős beruházásokat hajtott 
végre a termelésfejlesztés területén, a hálózati hatékonyság nö-
velése érdekében és a felhasználás javítása céljából.

A jelenlegi helyzet javítása érdekében azt javasolta az előadó, 
hogy hatékonyabb hatósági szabályozásra lenne szükség, jelen-
tősen csökkenteni kellene az adminisztrációs terheket, és növelni 
kellene a jogbiztonságot. Ezen intézkedések előnyösebb helyzetbe 
hoznák az áramszolgáltatókat, és egy lépcsővel közelebb kerülne a 
valóban megfizethető villamos energia.

A soron következő előadó Mező Csaba volt, az E-ON Hungária 
Zrt. vezérigazgató-helyettese.  Előadását azzal – a már lassan köz-
helynek nevezhető alapigazsággal – kezdte, hogy „legolcsóbb az 

A plenáris ülés hallgatósága



4. Rejtvény
Mi a célja a kompenzáló fojtótekercseknek az Albertirsa 
750 kV-os állomásban?
  
MegOlDÁs 
A) A 750 kV-os távvezeték kapacitív áramának 
a kiegyenlítése

A hosszú 750 kV-os távvezeték nagy kapacitív árama 
üresjárásban, vagy kis terhelés esetén jelentős feszültség-
emelkedést okozna a vezeték végén. A terhelésnek megfele-
lően szabályozható fojtótekercsek induktív árama a kapacitív 
áramot kiegyenlíti. A feszültség ezért nem emelkedik meg, 
és a vezetéket sem terheli a meddő teljesítmény szállítása. 
Egyébként a fojtótekercsek nincsenek delta-kapcsolásban, és 
aszimmetria sem lép fel a fázisok között. A fojtótekercseknek a 
távvezeték földzárlati áramára sincsen hatása.

A helyes választ beküldő:
Sajnos erre a rejtvényre csak egy helyes válasz érkezett!
Varga Attila [vargaa@hoya.hu]

Gratulálunk a helyes választ beküldőnek!
                                                                                  A Szerkesztőség
5. Rejtvény

Mi volt a Magyar elektrotechnikai egyesület első 
székhelyének címe Budapesten?
A) Honvéd utca 22. az Elektromos Művek épületében.
B) Rákóczi út 30. a Rókus templommal szemben.
C) Az egykori Gyár utca 15. a Terézvárosban.

Beküldési határidő: 2012. október 4. 
az elektrotechnika@mee.hu email címre

F e l A D V Á n y O K 
j Á t é K O s  s z A K M A i s M e R e t
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rendszerirányítást; az árak tükrözzék a piaci lehetőségeket; az 
okos mérés nem olcsó technikai eszköz, megtérülésére csak havi 
400 kWó energiafogyasztás esetén térülhet meg, és csak akkor, ha 
valóban kedvezően tudja befolyásolni a fogyasztói szokásokat; a 
lakossági fogyasztás ma veszteséget jelent a szolgáltatóknak, 
mesterségesen nyomott áron van.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek  egybehangzóan az 
volt a véleménye, hogy hosszú távon nem téríthető el a lakossági 
ár a piaci ártól.

Látható, hogy a kerekasztal minden olyan problémával, kérdés-
sel foglalkozott, ami ma gond az áramszolgáltatásban, áramellátás-
ban, melyek megoldása elvezethet a megfizethető energiához.

 A szekcióüléseken elhangzottakról a következő lapszámokban 
számolunk be.

Dr. Bencze János
Felvételek. Kiss Árpád

az energia, amit nem használunk el”. Ebben burkoltan benne van 
az energiatakarékosság és az energiahatékonyság szükségessége 
egyaránt. Elmondta, hogy az ország teljes energiafelhasználásá-
ban a villamos energia 18%-ot képvisel.

Súlyos gond, hogy a hazai épületek 78%-a korszerűtlen. Tud-
valevő, hogy az épületek energiaigénye közel 40%-a a teljes fo-
gyasztásnak.

A lakossági tarifa struktúrája a következőkből áll: áfa 19%; el-
osztói díj 28%; áramár 44%; átviteli díj 4%; árrés 4%; Mavir 1%.

Az E-ON célja a költségcsökkentés, ennek érdekében folyama-
tosan jelentős műszaki intézkedéseket tesznek. Figyelembe kell 
azonban venni, hogy a fogyasztó milyen minőséget tud megfizet-
ni, ezt kell a szolgáltatónak megcéloznia.

További feladat az „értéktelen tevékenységek” leépítése, 
amelynek költségcsökkentő hatása van. Ugyancsak le kell építe-
niük az áramszolgáltatóknak a rejtett szociális tevékenységeket is.

Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy az állandó jellegű há-
lózatfejlesztéseknél figyelembe kell venni azt, hogy előbb-utóbb 
megjelennek a háztartási minierőművek, tehát kétirányú ener-
giaáramlással kell számolni, illetve az e-mobilitás elterjedésével a 
villamos hajtású autók, mint energiatárolók jelennek meg a háló-
zaton. Ezek elkerülhetetlen tendenciák.

A szekció utolsó előadását dr. Marie-Theres Thiell az ELMŰ 
ÉMÁSZ Társaságcsoport Igazgatóságának elnöke tartotta ango-
lul. Az elnök asszony elmondta, hogy árbevételük 90%-a vissza-
megy a magyar gazdaságba. A hazai villamos energia ára 5,6%-
kal alacsonyabb az EU 27-ek átlagáránál, és 4,3%-kal alacsonyabb 
a közép-európai régió átlagánál. Az árak – minden részletükben 
– szigorúan szabályozottak. 

A fogyasztónál megjelenő ár 36%-a energiaár; 33%-a hálózati 
költség; 23%-a adó; 4%-a KÁT; és 4% az árrés, ami messze nem 
fedezi a költségeiket. Ez így nem tartható állapot – mondta az elő-
adó – annál is inkább nem, miután sokan nem fizetik ki számlái-
kat. Ilyen feltételek mellett veszélybe kerültek a már elhatározott 
és szükséges fejlesztések. Ehhez járul még hozzá, hogy magasak 
a kamatok is.

A költségek csökkentése érdekében feltétlen indokoltnak tarta-
ná a bürokrácia csökkentését, a hatékonyabb követelésbehajtást, 
az ügyfélirodák számának jelentős csökkentését, az olcsóbb kom-
munikációt. Ezek a problémák – megítélése szerint – a szabályozó 
hatóság segítségével oldhatók csak meg.

Végül úgy ítélte meg az előadó, hogy nem várható a lakossági 
villamosenergia-ár csökkenése. 

Az ebédszünet után Kovács András főtitkár átadta Konrad 
Kreuzernek, az E-ON igazgatósági elnökének a Magyar Elektro-
technikai Egyesületért díjat.

Ezt követte a kerekasztal-beszélgetés, amelyen a Mező Csaba, 
Boros Norbert, Tilesch Péter, Gerse Károly és Bertalan Zsolt – Hlavay 
Richárd moderátor közreműködésével – vitatták meg a délelőtti, 
a Vándorgyűlés központi témájával kapcsolatos előadásokon  el-

hangzottakat. 
A kerekasztal-beszélgetés 

főbb megállapításai a követ-
kezők voltak: a szabályozás 
ösztönözzön a takarékos-
ságra; a természetes fejlő-
dést nem szabad „megzavar-
ni”; olcsó energia kell, mert 
különben Európa elveszti a 
versenyképességét, „kiürül”, 
minden a Távol-Keletre ke-
rül; erőfeszítéseket kell tenni 
a hálózati veszteségek jelen-
tős csökkentésére; a fogyasz-
tói alkalmazkodás segíti a Kovács András és Konrád Kreuzer a díjjal

A Kerekasztal résztvevői : Mező Csaba, Boros Norbert, Tilesch Péter,  
Gerse Károly és Bertalan Zsolt
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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.

PROGRAM*

További részletekről és a kredit pontok értékéről informálódjon a rendezvénysorozat honlapján: 
WWW.INFOSHOW.HU

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

2012. november 15., csütörtök, Szeged
2012. november 22., csütörtök, Miskolc
2012. december 4., kedd, Budapest

*A változtatás jogát fenntartjuk

Időpont Előadás címe Előadó Cég

9:00 Háztartási méretű kiserőművek jelene és jövője Dr. Dán András

9:30 SOLEIL napelemes inverterek és rendszerek Bocsi Gábor, Inczédy 
György, Kosdi Balázs;

9:55 Szigetüzemben működő kiserőművek 
energiatárolása Fülöp Zoltán

10:20 Megújuló energiaforrások – WAGO megoldások Szilágyi István
10:45 Napelemes rendszerek bemérése és felülvizsgálata. Oláh Csaba

11:10 Kávészünet

11:30 Fotovillamos berendezések villamos installációja, 
tartószerkezetei Baricza István

11:55 Napelemes rendszerek villámvédelmi megoldásai dr. Kovács Károly DEHN+SÖHNE GmbH.+Co. KG

12:20 Biztonságos elosztó berendezések napelemes 
rendszerekhez Pásztohy Tamás

12:45
Energiamenedzsment már a kismegszakítók 
szintjén - intelligens, kommunikációs moduláris 
készülékek

Kozma László Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.

13:10
Háztartási méretű kiserőművek hálózatra 
csatlakoztatása az elosztói engedélyes 
szemszögéből

Harsányi Zoltán
Brulich Ákos

EON Hungária Zrt.

13:35-14:30 Ebédszünet

14:30-16:00 Előadásokhoz kapcsolódó kiállítás megtekintése

HELYSZÍNEK


