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Energiafordulat – Energiahíd
Szeptember 5-7. között találkoztak a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 
tagjai, a villamos energia- és szolgálta-
tói szektor legfontosabb képviselői a 
Budapesti Kongresszusi Központban 
a MEE 59. vándorgyűlése alkalmából. 
Több, mint 700 résztvevő tanácskozott 
plenáris és különböző szekcióülések ke-
retében a „megfizethető energia” kérdé-
séről, de téma volt az okos hálózat és a 
megújuló energiaforrások integrációja is. 

Az EU energiahatékonysági irányelve, 
amelyet már elfogadott mind a Tanács, 
mind pedig a Parlament, és amely elő-

reláthatólag már 2012 novemberében életbe fog lépni új 
kihívásokat jelent mindannyiunk számára. A tagállamoknak 
18 hónapon belül kell törvénybe iktatniuk az irányelvet. 

Meggyőződésem szerint az – egyes tagállamok energia-
rendszerének adottságai miatt módosított – irányelv megva-
lósulásával nagy áttörést élünk meg a termelési és elosztási 
technológia terén, amely magával hozza az energiaellátási 
struktúrák komoly változásait. Ez olyan, mint a távközlésben 
a mobiltelefon vagy a média és nyomdaipar tekintetében az 
online kommunikációs eszközök elterjedése. 

Vessünk egy pillantást a németországi villamosenergia-
szektorra, ahol ezek a fejlemények már lényeges változtatá-
sokat kényszerítettek ki. 

Itt az ún. Energiafordulat folyamat során megfogalmazód-
tak különböző, környezetvédelemre vonatkozó célok. A főbb 
célok egyike az, hogy a villamosenergia-termelésben a meg-
újuló energiaforrások aránya 2050-ig eléri a 80 %-ot. Ennek 
során a bruttó villamosenergia-fogyasztásban a megújuló 
energiaforrások aránya tavaly első alkalommal elérte a 
20 %-os szintet. 

Ennek következtében a megújuló energiaforrásokról szóló 
törvény szerinti költség-hozzájárulás a 2003. évi 0,41 ct/kWh 
összegről az elmúlt években a jelenlegi 3,592 ct/kWh összeg-
re emelkedett a megújuló energiaforrások magasabb aránya 
miatt keletkezett költség fedezésére.

Fontos felismerés, hogy a németországi hálózati infrast-
ruktúra kiépítése, átépítése elengedhetetlenül szükséges az 
energiafordulat sikere szempontjából. A Német Szövetségi 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

Energia- és Vízgazdálkodási Egyesület (BDEW) megbízásá-
ból készített tanulmány szerint, a fotovoltaikus rendszerek 
és szélerőművek létesítésére vonatkozó fejlesztési tervek 
alapján, az elosztóhálózatok üzemeltetői (DSO) 195.000 km 
és 380.000 km új nyomvonalat ill. a meglévők átépítését kell 
elvégezzék 2022-ig. Ennek megvalósítása a becslések szerint 
13 és 27 Mrd euró közötti ráfordítással jár.

Nem nehéz felismerni, hogy a villamosenergia-hálózatok 
céltudatos fejlesztései az energiafordulat sikerének egyik 
kulcsfontosságú elemét képezik. 

Magyarország ugyan nem készített magának egy német-
országihoz hasonló radikális koncepciót, de ahogy korábban 
említettem, a megújuló energiaforrások igen komoly szere-
pet fognak betölteni itt is. Ezért fontosnak tartom, hogy már 
időben kezdődjenek meg az előkészületek a villamosenergia-
hálózatokba egyre nagyobb arányban betápláló, megújuló 
energiaforrások zökkenőmentes fogadására. 

Az ellátásbiztonság és a minőség javítsa érdekében jelen-
tős hálózatfejlesztési igény mutatkozik, pl. nagyfeszültségű 
hálózat létesítése, elosztóhálózat kábelesítése, hálózat auto-
matizálása, okos mérési pilotprojekt befejezése. Most van itt 
az ideje az okos rendszerek integrációjának előkészítésére, és 
éppen ezért támogatom azt, hogy ezek a területek legyenek 
a következő vándorgyűlés témái.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 60. vándorgyűlésének 
fő támogatója az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport és társrende-
zője a MEE-ÉMAKO Szervezete. Ezt nagy megtiszteltetésnek, 
ugyanakkor a korábban megszokott színvonal tartása szem-
pontjából kihívásnak is tartom. Közösen szeretnénk részesei 
lenni ezeknek a komoly változásoknak, és közösen kívánunk 
megfelelő megoldásokat, hidakat kialakítani a szolgáltatásaink 
javítása és megbízhatóságának növelése céljából a jövő 
villamos energia rendszeréhez.

Hans-Günter Hogg
ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának tagja
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A szabályozási  
teljesítményigények 

alakulásának 
idősor-analízise

1. rész
Adatbázis, számítási módszer 

Az összEfoGlAló TáRGyA

A kétrészes összefoglaló a hazai villamosenergia-rendszer-
ben jelentkező szabályozási teljesítményigények időbeli ala-
kulása vizsgálatának célkitűzéseit, a vizsgálat módszereinek, 
valamint főbb eredményeinek rövid ismertetését tartalmaz-
za. Az első rész a bázisadatokat, az idősor-analízis célját, az 
alkalmazott számítási módszereket ismerteti.  

A vizsgálat tárgyát egészen pontosan a MAVIR Zrt. (Ma-
gyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.) által 
folyamatosan közzétett1 szabályozási teljesítményigény idő-
sorok folyamatstatisztikai elemzése, idősor-analízise képezi. 
A MAVIR Zrt. által közzétett statisztikai adattárból a szóban 
forgó adatok a felhasználó által megadott időintervallum-
ra vonatkozóan letölthetők. Az aktuális adatok a MAVIR Zrt. 
honlapján oszlopdiagram formájában folyamatosan megje-
lenítésre kerülnek. 

Jelen kétrészes összefoglaló - a rendszerszintű szabályozási 
teljesítményigények vizsgálatát célzó program részeként - két 
idősor folyamatstatisztikai analízisének néhány eredményét 
adja közre, nevezetesen az

"automatikus szabályozás mértéke fel";
és a "rendszerszintű bruttó tény terhelés" 

idősorok vizsgálatának eredményeit. A vizsgálat középpont-
jában valójában az „automatikus szabályozás mértéke fel” 

A villamosenergia-rendszer szabályozása a termelési 
oldal és a fogyasztói oldal között szükséges egyensúly 
biztosítását, a frekvencia adott, elfogadható sávon 
belül tartását szolgálja. A szabályozás a különböző 
aktivizálási idejű, primer, szekunder és tercier 
szabályozási feladatokat foglalja magában. A cikk hazai 
villamosenergia-rendszerben jelentkező szabályozási 
teljesítményigények alakulását leíró idősorokat elemzi. 
Az első rész a bázisadatokat, az idősoranalízis célját, az 
alkalmazott számítási módszereket ismerteti.    
     
Active power control is designed to re-establish the necessary 
equilibrium between generation and demand in order to 
maintain the frequency of the power system within admissible 
band. Active power control includes primary, secondary and 
tertiary frequency control, all operating within different time 
frames. The article gives an analysis of the time series describing 
the development of the secondary control capacity demand in 
the Hungarian power system. The aim of the analysis, the input 
data system and the methods are expounded in the first part 
of the article.

idősorok elemzése áll, a másik idősor (és annak származta-
tott értékei (például a rendszerszintű terhelés változásának 
sebessége, stb.)) csak annyiban fontosak jelen vizsgálatok 
szempontjából, amennyiben azok potenciális „magyarázó 
változók” lehetnek a szabályozási teljesítményigények alaku-
lása szempontjából (pl. a korrelációszámításokban). A MAVIR 
Zrt. a szóban forgó idősorokon a szabályozási teljesítmény-
igényekre vonatkozóan más idősorokat is közzétesz („auto-
matikus szabályozás mértéke le”, „nem automatikus szabályo-
zás mértéke fel”, „nem automatikus szabályozás mértéke le”). 
Első lépésben ezen idősorok vizsgálatára nem kerül sor, ezek 
vizsgálata a későbbiekben ütemezett.

A fenti adatsorok, a közzétett adatok definícióját a MAVIR 
Zrt. a következőképpen adja meg:

Automatikus szabályozás mértéke fel: A zárt hurkú sze-
kunder szabályozásban résztvevő termelők számára ki-
adott 15 perces időtartamú fel irányú utasítások összege 
által képzett teljesítményérték. 

Automatikus szabályozás mértéke le: A zárt hurkú szekun-
der szabályozásban résztvevő termelők számára kiadott 15 
perces időtartamú le irányú utasítások összege által kép-
zett teljesítményérték. 

Nem automatikus szabályozás mértéke fel: A nem zárt 
hurkú szabályozásban résztvevő termelők számára kiadott 
15 perces időtartamú fel irányú utasítások összege által 
képzett teljesítményérték. 

Nem automatikus szabályozás mértéke le: A nem zárt 
hurkú résztvevő termelők számára kiadott 15 perces idő-
tartamú le irányú utasítások összege által képzett teljesít-
ményérték.

Bruttó tény rendszerterhelés: A valós termelői és határke-
resztezői üzemirányítási mérések összege által képzett pil-
lanatnyi érték.

Jelen vizsgálatok kizárólagosan az említett idősorok fo-
lyamatstatisztikai analízisére irányulnak, nem foglalkoznak az 
adatsorok képzésével, értelmezésével kapcsolatos (műszaki, 
rendszerszabályozási) kérdések vizsgálatával, magyarázatával.  

A vIzsGálAToK céljA

A vizsgálatok célja - hosszabb távon - kettős. Első lépésben a 
célkitűzés a szóban forgó adatsorok (idősorok) folyamatsta-
tisztikai elemzése, az idősorok analízise, azok főbb sztochasz-
tikus tulajdonságainak meghatározása. Második lépésben 
az idősorok tulajdonságainak ismeretében a célkitűzés kü-
lönböző időbeli előretartással bíró és különböző jellemzőkre 
vonatkozó előrejelzések készítése, ami végső soron a rend-
szerszintű tartaléktervezés (például a szekunder szabályozási 
célú tartalék teljesítőképesség tervezés) számára ad tervezési 
alapadatokat, információkat.  

Az IdősoR-ANAlízIs céljA

Az idősorok analízise során két alapvető kérdés merül fel. Az 
első alapkérdés az, hogy az adott, vizsgált idősor alakulása 
mutat-e valamiféle törvényszerűséget (trendet, ismétlődést, 
stb.)? A másik alapkérdés az, hogy milyen más mennyiség 
(mennyiségek) alakulásától függ az adott idősor értékeinek 
alakulása, azaz milyen összefüggés van az adott idősor és 
valamely más idősor egyes véletlen értékeinek alakulása kö-
zött?

A második alapkérdés lényegében úgy fogalmazható meg, 
hogy létezik-e olyan funkcionális összefüggés, amely szerint 

dr. fazekas András István



az adott (vizsgált) véletlen (sztochasztikus) változó valamely 
más (egy vagy több) mennyiség egyértelmű függvényeként 
jelenik meg, azaz fennáll-e az 

 η = f (ξ1,ξ2,...,ξn)                      (1-1)

alakú összefüggés. Értelemszerűen, ha egyetlen más meny-
nyiség függvényeként írható fel az adott vizsgált mennyiség 
változása, úgy egyváltozós, míg abban az esetben, ha több 
más mennyiség együttesen határozza meg a vizsgált véletlen 
idősor alakulását, úgy többváltozós összefüggésről van szó. 

Korábbi, tárggyal kapcsolatos közleményekben2 felvetésre 
került annak a gondolata, hogy a szóban forgó idősorokat 
Markov-modellel lehet leírni, egészen pontosan diszkrét időpa-
raméterű és diszkrét állapotterű, homogén Markov-láncokként 
lehet értelmezni. A feltételezés gyakorlati alkalmazásához 
azonban két dolgot bizonyítani kell (kellene). Egyrészt azt, 
hogy a szóban forgó idősorok ténylegesen rendelkeznek a 
Markov-tulajdonsággal. Valamely (ξt,t    T)sztochasztikus 
folyamat Markov-lánc, ha mind a paraméter-tartománya (idő-
paraméter: T={0,1,2,...}), mind az állapottere (I={i,j,k,...})) meg-
számlálható és bír a Markov-tulajdonsággal.   

A  ξ0, ξ1,ξ2...diszkrét valószínűségi változókból álló soro-
zat diszkrét idejű és diszkrét állapotterű Markov-lánc, ha

P(ξn=in) | (ξn-1=in-1,ξn-2=in-2,..., ξ0=io)=
= P((ξn=in) | (ξn-1=in-1))                                    (1-2)

teljesül minden n-re, és minden olyan i0,i1,i2,... állapotra, 
melyekre a feltételben szereplő események valószínűsége 
pozitív. Az ilyen módon definiált Markov-tulajdonság azt fe-
jezi ki, hogy a folyamat jövője csak a jelenen keresztül függ 
a múlttól, azaz a folyamat jövőbeli állapotát kizárólagosan a 
jelenbeli állapota határozza meg, s csak indirekt módon (az 
egy időosztással korábbi „jelen” állapoton keresztül) függ a 
folyamat múltbeli állapotától.  

Másrészt annak érdelében, hogy a gyakorlatban is alkal-
mazni lehessen a javasolt eljárást, fontos, hogy az adott 
Markov-láncok homogén Markov-láncok legyenek, azaz 
az állapotátmeneti valószínűségek időben állandóak le-
gyenek, vagyis hogy fennálljon az alábbi összefüggés az 
átmenetvalószínűségeket megadó sztochasztikus mátrix 
bármely elemére vonatkozóan (= azaz bármelyik állapotból 
egy tetszőleges másik állapotba való átmenet esetében): 

pij
n
(tm,tm+n) = P{ξm+n=j | ξm=i}= pij

n=const      (1-3)

Az összefüggés azt fejezi ki, hogy a tetszőleges i állapotból 
tetszőleges j állapotba való tetszőleges (n-edrendű (n-lépéses)) 
átmenet valószínűsége nem függ az időtől, a folyamat során 
állandónak tekinthető. E vizsgálatok végső soron a Markov-
modell alkalmazhatóságának megalapozását szolgálják. 

szAKIRodAlmI ElőzméNyEK

Ismereteim szerint Magyarországon ezen idősorok ilyen jellegű 
analízisére ez idáig még nem került sor. Jóllehet nincs átte-
kintésem a külföldi szakirodalom teljességéről, de az angol és 
német nyelvű szakirodalomban erre vonatkozó közléseket, 
tanulmányokat nem találtam. A primer és szekunder szabá-
lyozási célú tartalékok piacának elemzésével, az áralakulások-
kal stb., stb. igen sok közlés foglalkozik, azonban célirányosan 
a szabályozási teljesítményigények alakulásával, idősor-
analízisével foglalkozó közléseket, amelyek ezen sztochaszti-

kus folyamatot matematikai szempontból elemzik, még nem 
találkoztam. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek.

BázIsAdAToK

A vizsgálat szempontjából a szabályozási teljesítmény-
igények (automatikus szabályozás mértéke fel), valamint a 
rendszerszintű bruttó tény terhelés adatok a bázisadatok, hi-
szen a vizsgálat célja a szóban forgó szabályozási teljesít-
ményigények alakulása törvényszerűségeinek felderítése. 

Különösebb vizsgálódás nélkül, az adatsorok egyszerű 
szemrevételezése alapján megállapítható, hogy a szabá-
lyozási teljesítményigények időbeli változása véletlen fo-
lyamatnak tekinthető. Az adatok alakulásából – első kö-
zelítésben – semmiféle determinisztikus törvényszerűség 
nem állapítható meg. A szabályozási teljesítményigények 
alakulása időben lejátszódó véletlen folyamat. A folyama-
tot leíró adatok adott diszkrét időpontokhoz rendelt valós 
számértékek, ebből következően diszkrét véletlen folya-
matról van szó. 

A szabályozási teljesítményigények alakulása alapvető-
en két adattal írható le: a szabályozási teljesítményigény 
értékével (ez kétdimenziós vektormennyiségnek tekinthe-
tő, hiszen az iránya is fontos a szabályozás szempontjából, 
jelen esetben az irányt a teljesítményigény adat előjele 
határozza meg, ennek alapján lehet beszélni felszabályo-
zásról, illetve leszabályozásról), másrészt az adott szabá-
lyozási teljesítményigény jelentkezésének időpontja. A 
szabályozási teljesítményigények ugyanis időben változ-
nak. Az időben változó szabályozási teljesítményigények 
idősort alkotnak. A bázisadatok alakulására az 1. táblázat, 
mutat példát. 

Az 1. táblázatban szereplő példa a 2012. június 27. szer-
dai napra vonatkozik. Általánosságban a bázisadatokat 
PSC,ti [MW] szimbólum, illetve a  PSYS,ti [MW] jelöli, ahol az 
indexben szereplő „SC” a szabályozási teljesítményigényre, 
a "SYS" jelölés a bruttó tény rendszerterhelésre,  a  ti index 
pedig az adott teljesítményigény fellépésének időpontjá-
ra utal. A MAVIR Zrt. által közzétett adatok negyedórás (15 
min) értékek. A korábban említetteknek megfelelően az 
adatok pontos műszaki értelmezése, azok meghatározásá-
nak módja a vizsgálat szempontjából nem bír jelentőség-
gel, így ezek a kérdések itt nem kerülnek tárgyalásra. 

Az 1. ábra a 2009. január 01. és 2012. június 30. közöt-
ti időszak "automatikus szabályozás mértéke fel" adatokat 
jeleníti meg. Helytakarékossági okokból jelen összefoglaló 
nem ismerteti mind a hét vizsgált tárgyidőszakra vonatko-
zó ábrát. Az adatok 15 min időintervallumokra vonatkozó 
értékek, így összességében (figyelembe véve, hogy a 2012-
es esztendő szökőév) 122 592 időintervallumra vonatkozó 
adat áll rendelkezésre. Két különböző adatsor megfigyelé-
séről van tehát szó, ami összességében 245 184 elemi adat 
vizsgálatát jelenti. Kijelenthető, hogy olyan mennyiségű 
elemi adat analíziséről van szó, amelyből már megalapo-
zottan levonhatók statisztikai jellegű, az adathalmazok 
egészére vonatkozó következtetések. Ismételten fontos 
annak kihangsúlyozása, hogy jelen vizsgálatnak nem célja 
(semmilyen vonatkozásban) a rendszerszintű teljesítmény-
igények alakulásának elemzése, ezek az adatok csak azért 
kerültek a bázisadatok közé, mert a vizsgálat egyik célkitű-
zése a szóban forgó adatsorok közötti sztochasztikus kap-
csolat (korreláció) elemzése. 
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A vIzsGálT IdősoRoK főBB 
jEllEmzőI

A szóban forgó idősorok előzetes 
szemrevételezése alapján megálla-
pítható, hogy azokban nem látható 
semmiféle trend, periodicitás, azok 
teljességgel véletlenszerűen alakul-
nak. A vizsgált idősorok legfontosabb 
jellemzőit a 2. táblázat összegzi. 

A vizsgálat hét időszakra vonat-
kozó adatsorokat ölelt fel (2009. I. 
félév - 2012. I. félév). Az "Összegzett 
értékek" oszlop az idősorok teljesítményadatainak (ordi-
náta értékeinek) tárgyidőszakra vonatkozó összegét adják 
meg. Azt lehet mondani, hogy ez az érték arányos a "görbe 

alatti területtel", s ilyen szempontból 
jellemzi az idősorokat. Az adatsorok-
ból láthatóan igen nagy különbsé-
gek vannak az egyes félévek között. 
A 2012 I. félévben a legalacsonyabb 
a szóban forgó érték (891 880), míg 
2009 I. félévében ugyanez az érték 
2,6-szer magasabb volt (2 311 232). 
A 3. táblázat és a 2. ábra mutatja az 
egyes félévekben az értékek alakulá-
sát a legalacsonyabb értékhez, illet-
ve az átlagértékhez viszonyítva.  

Igen jelentős eltérések mutatkoz-
tak az egyes vizsgált időszakokban 
a szabályozási teljesítményigény át-
lagát tekintve. A teljes időszakra vo-
natkozó átlagérték 84,13 MW, de az 
idősorok között előfordul olyan idő-
sor, amelyben ez az érték 130 MW 
körüli, s olyan is, ahol 51 MW körüli. 
A féléves időszakok átlagértékének 
a szórása 23,98 ami meglehetősen 
nagy érték, figyelembe véve az át-
lagértéket. Jelen vizsgálatnak nem 
tárgya annak a műszaki kérdésnek a 
vizsgálata, hogy mi okozza (magya-
rázza) az igen jelentős eltéréseket. 

Az egyes félévi idősorokat egymásutániságukban tekintve 
lényegében csökkenő tendenciát lehet megállapítani az 
átlagértékek alakulását illetően (3. ábra).  Az idősorok ese-

ssz. Időintervallum Automatikus
felszabályozás 

Automatikus
leszabályozás

Bruttó rendszer-
terhelés, tény

MW MW MW

UUSCtiP , tiDSCP , tiSYSP ,

1. 2012. 07. 01. 00:15:00 0,88 -25,40 4120,63

2. 2012. 07. 01. 00:30:00 9,28 -1,44 4044,43

3. 2012. 07. 01. 00:45:00 16,52 -1,20 4045,96

4. 2012. 07. 01. 01:00:00 3,60 -24,68 3994,24

5. 2012. 07. 01. 01:15:00 49,04 -1,32 3937,17

6. 2012. 07. 01. 01:30:00 27,24 -1,00 3912,03

7. 2012. 07. 01. 01:45:00 3,52 -14,80 3864,98

8. 2012. 07. 01. 02:00:00 2,80 -28,24 3816,70

9. 2012. 07. 01. 02:15:00 2,64 -31,24 3785,56

10. 2012. 07. 01. 02:30:00 2,68 -15,92 3737,47

11. 2012. 07. 01. 02:45:00 13,64 -2,16 3706,89

12. 2012. 07. 01. 03:00:00 28,96 -1,52 3675,81

13. 2012. 07. 01. 03:15:00 48,52 -1,52 3613,60

14. 2012. 07. 01. 03:30:00 26,84 -2,04 3594,97

15. 2012. 07. 01. 03:45:00 33,72 -1,92 3582,67

16. 2012. 07. 01. 00:15:00 0,88 -25,40 4120,63

1. táblázat  Példa bázisadatokra

2. táblázat  Az idősorok legfontosabb jellemzői

Időszak összegzett érték átlagérték szórás maximum érték3

mW mW mW mW

2009. I. félév 1279788 73,67 99,46 571

2009. II. félév 2311232 130,84 120,04 798

2010. I. félév 1394147 80,25 98,53 653

2010. II. félév 1529377 85,56 102,86 591

2011. I. félév 1553183 89,41 99,41 583

2011. II. félév 1375021 77,83 91,71 564

2012. I. félév 891880 51,34 71,19 486

áTlAG 1476376 84,13 97,60 606

1. ábra Az "automatikus szabályozás fel teljesítményértékek alakulása 
[MW] a 2009. január 01. - 2009. június 30. közötti időszakban (a vízszintes 
tengelyen a 15 min időosztások sorszámával)

2. ábra Az automatikus felszabályozási teljesítményigények tárgyidőszak-
ra vonatkozó összegzett értékei



tében a szórás nagyon nagy (71-120 MW), 
viszonyítva azt az átlagértékek nagyságá-
hoz (2. táblázat). Jelentősek a különbsé-
gek az idősorok maximumértékeit illetően 
is4. A (korrigált) maximumértékek alakulá-
sát a 4. ábra mutatja. A 606 MW átlagér-
tékhez tartozó szórás 97,65. 

A 4. táblázat valamint a 5. és 6. ábrák 
az egyes idősorok esetében azt mutatják, 
hogy az átlagos felterhelés többszörösei-
nek mekkora az előfordulási valószínűsé-
ge. Az ábrákból és az adatokból láthatóan 
az átlagterhelés ötszörösét meghaladó 
felterhelési teljesítményigény előfordulá-
si valószínűsége minden esetben kisebb, 
mint két százalék.
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2009. I. 2009. II 2010. I. 2010. II. 2011. I. 2011. II. 2012. II.

1,0 x áTl 0,345639 0,432801 0,376660 0,387964 0,412546 0,389436 0,351477
1,5 x áTl 0,267743 0,265399 0,270032 0,277570 0,292869 0,284817 0,276900
2,0 x áTl 0,203411 0,151381 0,189103 0,190614 0,192422 0,197520 0,209020
2,5 x áTl 0,145891 0,074502 0,124542 0,124887 0,110978 0,128284 0,150355
3,0 x áTl 0,102335 0,029891 0,079270 0,078861 0,060611 0,077955 0,104338
3,5 x áTl 0,068796 0,012511 0,050996 0,046988 0,031136 0,043195 0,068052
4,0x áTl 0,043384 0,004472 0,033711 0,028363 0,014995 0,022645 0,044528
4,5 x áTl 0,026500 0,001755 0,020490 0,014549 0,006696 0,010813 0,028903
5,0 x áTl 0,015911 0,000623 0,010703 0,006114 0,003320 0,004472 0,018258
5,5 x áTl 0,009558 0,000340 0,004636 0,001755 0,001374 0,001642 0,011962
6,0 x áTl 0,005380 0,000057 0,001603 0,000623 0,000343 0,000849 0,006983
6,5 x áTl 0,002461 0,000000 0,000458 0,000170 0,000114 0,000396 0,003091
7,0 x áTl 0,000572 0,000000 0,000114 0,000000 0,000000 0,000113 0,001202
7,5 x áTl 0,000172 0,000000 0,000114 0,000000 0,000000 0,000000 0,000515
8,0 x áTl 0,000000 0,000000 0,000057 0,000000 0,000000 0,000000 0,000229
8,5 x áTl 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000229
9,0 x áTl 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000172
9,5 x áTl 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

10,0 x áTl 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
10,5 x áTl 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
11,0 x áTl 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

4. táblázat  Az átlagos felszabályozási érték többszöröseinek előfordulási valószínűsége

3. táblázat  Az "Összegzett értékek" alakulásának főbb jellemzői

mEGNEvEzés
összEGzETT

oRdINáTA 
éRTéKEK

Az „összEGzETT 
oRdINáTA éRTéKEK" 

aránya 2012. I. 
félévhez viszonyítva

Az „összEGzETT 
oRdINáTA éRTéKEK" 

aránya az átlaghoz 
viszonyítva

[-] [-] [-]

2009. I. 1279788 1,434932951 0,866844554

2009. II. 2311232 2,591415886 1,565477151

2010. I. 1394147 1,563155357 0,944303849

2010. II. 1529377 1,714778894 1,035899792

2011. I. 1553183 1,741470826 1,052024417

2011. II. 1375021 1,541710768 0,931349150

2012. I. 891880 1,000000000 0,604101086

áTlAGéRTéK 1476376 1,655352097 1,000000000

3. ábra Az „automatikus szabályozás fel” teljesítményigények 
tárgyidőszakra vonatkozó átlagértékei [MW]

4. ábra Az „automatikus szabályozás fel” teljesítményigények adott 
tárgyidőszakbeli maximális értékei [MW]
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5. ábra Az automatikus felszabályozási teljesítményigény átlagos érteke 
többszöröseinek előfordulási valószínűsége (teljes tartomány)

6. ábra Az automatikus felszabályozási teljesítményigény átlagos érteke 
többszöröseinek előfordulási valószínűsége (résztartomány)

losonczy lászló, az óbudai Egyetem Kandó Kálmán villamos-
mérnöki Kar Automatika Intézetének másodéves hallgatója csapat-
társával első helyezést, egészen pontosan aranyérmet ért el a belgi-
umi Spa városban az október 4-8. között megrendezett „Euroskills 
2012” elnevezésű kontinensviadalon.

A mechatronikusok versenyében Európa országaiból érkező két-
két fős csapatok mérkőztek egymással. A magyar csapat tagjaként 
Losonczy László feladata a felépített mechatronikai rendszer villa-
mos hálózatának kialakítása, valamint a vezérlés megtervezése és 
programozása volt. Társa, Ullrich István, aki a Budapesti műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, a mechatronikai 
rendszer gépészeti kialakításáért volt felelős.

A versenyen egy 13 órás komplex feladatot kellett megoldani, 
amelynek része volt a mechatronikai rendszer gépészeti és villamos 
kivitelezése, a karbantartás, a programtervezés, valamint a korszerű 
energiatudatosság jegyében az optimalizálás is.

A kétfős csapat összetétele a magyarországi előválogató során 
alakult ki. Az előválogatót és a felkészülést az óbudai székhelyű 
Festo Kft. szervezte, mindemellett anyagilag és szakmailag is minden 
támogatást megadott a sikeres munkához. Az elért eredménynek az 
is az egyik titka, hogy a felkészülési folyamatba aktívan bevonták a 
korábbi versenyek magyar résztvevőit, így Losonczy László „edzői” 
között ott volt Albert Viktor is, aki az Óbudai Egyetem Bánki Donát 

Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának hallgatója, aki a 
korábbi Euroskills versenyen bronzérmet szerzett. A Worldskills/
Euroskills versenyeket évente rendezik, páratlan évben világverseny, 
páros évben európai verseny van. Az egyes országok versenyzői szá-
mos szakterületen mérhetik össze tudásukat, ezek közül az egyik a 
mechatronika. Az egyes szakterületek eltérő tudásszintet és tudás-
összetételt várnak el. Komplexitásában a mechatronikai szakterület 
erősen kiemelkedik, hiszen a versenyzőknek egyaránt járatosnak kell 
lenniük a villamos ipar, a gépészet és az informatika témaköreiben.

A 2013. évi, Lipcsében megrendezésre kerülő Worldskills mec-
hatronika versenynek már zajlanak a magyarországi selejtezői. A 
jelenlegi állás szerint az előválogatón négy főre redukálódott a 
potenciális csapattagok száma, amelyből hárman a Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Kar hallgatói. Közülük fog kikerülni az a két fő, aki 
Magyarországot képviselheti, tehát egy „Óbudai Egyetemista” jelen-
léte a jövő évi világkupán már mindenképpen biztosított.

Szerkesztőség

„Euroskills 2012” 
Egyetemi hallgatók sikere
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Jelen összefoglaló a szerző 2012 januárjában megvédett 
diplomaterve alapján készült. A témában több cikk is 
megjelent már az Elektrotechnika folyóiratban, melyek az 
irodalomjegyzékben tételesen szerepelnek.
A cikk összefoglalja az e-mobilitás területén végzett szá-
mításokat, szimulációs eljárásokat és eredményeiket, 
valamint kitekint a téma folytatásának lehetőségeire is.

This paper summarizes the main conclusions of the MSc dip-
loma thesis defended by the author in January 2012. Some 
papers have already been published by the author in Elekt-
rotechnika (in Hungarian) in this research field  which are 
listed in the Bibliography.
The paper gives a brief introduction to the simulation 
techniques and summarizes the results of computer studies in 
the field of e-mobility and distribution network interaction..

Az e-mobilitás várható hatása 
a villamosenergia-elosztó 

és -átviteli hálózaton
mEE 2012 évi diplomaterv és szakdolgozat Pályázat  

diplomaterv I. helyezett

farkas csaba Ennek érdekében modelleztem a villamos autók hazaérkezé-
si eloszlását, valamint a háztartási fogyasztás alakulását és 15 
perces load-flow számítással meghatároztam a hálózat egyes 
elemeinek (transzformátor, kábelek) terhelődését, valamint a 
fogyasztói végpontok feszültségviszonyait. A kapott eredmé-
nyekre mutat példát az 1. ábra.

A nagyszámú villamos autó töltésének elosztói engedé-
lyes általi vezérlésével, valamint szabályozásával kedvezőbb 
hatások érhetők el. A diplomaterv egyik témája volt a töltés 
kezdeti időpontjának eltolását megvalósító töltési módok 
vizsgálata. Az eltolás ideje a völgyidőszak és a rendszersza-
bályozási igények figyelembevételével lett megválasztva. A 
vezérlés hatására a hálózati elemek terhelődése csökkent 
(2. ábra).

3. TölTőállomásoK szTochAszTIKUs 
modEllEzésE

A villamos autók elterjedésével várhatóan nemcsak az ottho-
ni töltés lehetőségével, hanem a mai benzinkutakhoz hason-
ló e-töltőállomások elterjedésével is számolnunk kell. Ilyen 
töltőállomások - ugyan egyelőre kis számban - már léteznek, 
de az alkalmazandó technológiák (gyors, illetve lassú töltés, 
valamint akkumulátorcserélés)  előnyeinek és hátrányainak a 
feltérképezése még sok feladatot ad a kutatóknak és az áram-
szolgáltatók szakembereinek.

Az elvégzett  számítások egy matematikai eljáráson, a 
sorbanállási elméleten alapulnak. Az autók ismert  intenzi-
tással érkeznek a töltőállomásra, ahol egy technológiától 
függő  idő alatt az autót kiszolgálják, azaz az akkumuláto-
rokat feltöltik vagy kicserélik. A számítások alapján meg-
határozható, hogy az alkalmazott töltési mód, valamint a 
beérkezési intenzitás alapján hány töltőfejet és parkoló-
helyet kell létesíteni ahhoz, hogy az igényeket várakozás 

1. BEvEzETés

A jövőben a szénhidrogén alapú üzemanyagokat várhatóan 
olcsóbb, mesterségesen előállítható üzemanyagtípusok fog-
ják felváltani, valamint várható a közlekedési célú villamos-
energia-felhasználás részarányának erőteljes növekedése is. 
A villamos autók megjelenésével a villamos energetika is új 
kihívások elé néz, így az elosztó hálózatot érő várható hatá-
sokra időben fel kell készülni.

2. A TölTés váRhATó hATásA A KIsfEszülTséGű 
EloszTó hálózAToN

A villamos autók jövőbeli elterjedése felveti a villamos hajtás-
láncot tápláló akkumulátorok töltési alternatíváinak  kérdését. 
Ma az tűnik valószínűnek, hogy a villamos autók elterjedésé-
nek kezdeti időszakában nagy szerepet fog kapni az akku-
mulátorok töltésében az otthoni, ún. lassú töltés. Ez a töltési 
mód a közcélú kisfeszültségű hálózatot használja, amelynek 
terhelését így megnöveli. A szimulációk célja a hálózati ele-
mek esetleges  túlterhelődésének kvalitatív vizsgálata volt. 
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1. ábra KÖF/KIF transzformátor terhelődése villamos autók töltése 
hatására

2. ábra Transzformátor terhelődése a töltés kezdeti időpontjának 
eltolása hatására

3. ábra Átlagos sorhosszúság a töltési idő függvényében
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6. összEfoGlAlás

Diplomatervemben a villamos autók várható elterjedésének 
a villamosenergia-hálózatra gyakorolt  hatásait vizsgáltam. 
Az elvégzett szimulációk jó alapot nyújtanak a téma további 
vizsgálatára.

KöszöNETNyIlváNíTás

A szerző köszönetet mond konzulenseinek, Prikler Lászlónak, 
a BME Villamos Energetika Tanszék oktatójának, és Orlay Im-
rének, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. műszaki szakértőjének, 
akik értékes szakmai tanácsokkal segítették ezt a munkát.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorien-
tált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint műkö-
dési modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai 
célkitűzéseinek megvalósításához is. A projekt megvalósí-
tását az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-
0002- Fenntartható Energetika kiemelt kutatási terület FE-P6-
T2 alprogramja támogatta.
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 Milyen magas a nagyfeszültség?
Idegen nyelvekben a nagy feszültség jelzője magasat 
jelent, mint pl. high voltage, Hochspannung, haute tension, 
viszokij naprjazsenia, stb. A magyar elektrotechnika úttörői 
azonban már évtizedekkel ezelőtt a sokkal észszerűbb nagy 
és kis feszültség elnevezést vezették be. Bár nyelvtani szem-
pontból a magas jelzőt nem lehet kifogásolni, mégis, ha va-
laki "magas feszültségű vezetékről" beszél azonnal tudjuk, 
hogy nem szakmabelivel van dolgunk és jóindulatú mosoly-
lyal elnézzük ezt a hibát. Művelt elektrotechnikusok körében 
azonban hanyagságra vagy igénytelenségre vall magas 
illetve alacsony feszültséget mondani vagy írni. Ha viszont 
valaminek a szintjéről, pl. feszültségszintről, szigetelési szint-
ről van szó, a magas és az alacsony jelző van a helyén. Mivel 
a magasabb feszültségszint nagyobb feszültségnek felel 
meg, a kétféle jelző akár egy mondaton belül is előfordulhat 
(úgy, mint itt is), de mindegyik a maga helyén.

Dr. Horváth Tibor, professor emeritus

nélkül ki lehessen szolgálni.  A módszer az e-töltőállomás-
ok villamosenergia-ellátási igényeinek felmérésében is jól 
használható. A kapott eredményekre mutat egy példát a 
3. ábra.

Érdemes megjegyezni, hogy a számítási módszer 
technológiafüggetlen, mert a töltéshez szükséges időt para-
méterként kezeli, így bármilyen töltő esetén alkalmazható. A 
számítások során a worst case szcenáriót alkalmaztam és fel-
tételeztem, hogy az autók lemerült akkumulátorral érkeznek 
a töltőhelyre, és ott teljesen feltöltik őket. A számítás lehető-
séget biztosít a beérkezési intenzitás napszaktól való függé-
sének figyelembevételére is, de a diplomatervben ez az opció 
nem került implementálásra.

4. AGGREGálT vIllAmos AUTó TEljEsíTméNy-
fElhAszNálásA szABályozásI fElAdAToKRA

A villamos autók nagyszámú elterjedésével és a töltés sza-
bályozásának lehetőségével új módszerek válnak elérhető-
vé a rendszerszintű szabályozásban is: a rendelkezésre álló 
aggregált villamos autó teljesítményt elosztott energiatáro-
lónak is lehet tekinteni, amit szabályozási célokra is fel le-
het használni. A módszer elsősorban szigetüzemi működés 
során nyújthat majd kisegítő szolgáltatásokat egy smart 
microgrid szabályozója számára. A 4. ábra bemutat egy 
szimulációs eredményt a villamos autók visszatáplálásos 
(angolul V2G=vehicle-to-grid) üzemmódjának demonstrá-
lására. A hálózaton egy termelőegység kiesését követően 
a frekvencia csökkenni kezd,  a villamos autók szabályozója 
ezt észleli és töltési üzemmódról visszatáplálási üzemmód-
ra vált, ezáltal  mérsékli a bekövetkező frekvenciaváltozás 
nagyságát. 

5. KITEKINTés

Az e-mobility technológiák villamosenergia-rendszerre gya-
korolt  hatásaival  PhD-képzés keretében foglalkozom to-
vább. Az elmúlt fél évben szimulációs vizsgálatok készültek 
szabadvezetékes, illetve kábeles hálózaton az elektromos 
mobilitás  várható hatásainak összehasonlítására, valamint 
a visszatáplálásos üzemmód és az FTK rendszerautomatika 
együttműködésének bemutatására.
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E-mobilitás

4. ábra Szimulációs eredmény villamos autók visszatáplálására

NyElvművElés
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A mai elektromos autók elterjedésének egyik legnagyobb 
korlátja a limitált hatótávolság. Az itt bemutatásra kerülő 
diplomaterv fő célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja a ha-
tótávolság kiterjesztését lehetővé tévő közösségi töltőállo-
mások (DC gyorstöltő és akkumulátorcserés technológiák) 
hálózati hatását és lehetőségeit. Holland közlekedési ada-
tokból kiindulva sorbanállási elmélet segítségével megvizs-
gálásra került a töltőállomásonként szükséges töltőfejek/
akkumulátorcserélő sorok száma. Ezt követően az egyes 
állomások csúcsidejű teljesítményigénye került meghatá-
rozásra. Az akkumulátorcserés technológia esetében az ál-
lomások koncentrált akkumulátorkapacitásának maximális 
értékére is készült becslés, mely hálózati szabályozási célból 
történő jövőbeli felhasználás szempontjából releváns lehet. 

Today’s electric vehicles (EVs) have limited range, which is 
a large barrier to their roll-out. The main focus of the thesis 
project presented in this paper has been  to investigate the 
possible grid impacts and opportunities of supplying EVs with 
public charging stations (with DC fast charging and battery 
switching technologies) in order to extend the range of EVs. 
Based on Dutch travel pattern (number of visits to these 
facilities and the time of service), queuing theory has been used 
to estimate the required number of charging points/ switching 
lanes per public charging station. Based on this, the required 
peak power demand has been calculated and possible grid 
integration conditions of the public charging stations have 
been established. The maximum available battery capacity in 
swap stations has also been estimated, that could be used for 
vehicle to grid storage and control applications.

Elektromos autók közösségi 
töltőállomással történő 

energiaellátásának 
lehetőségei és hatásai

mEE 2012 évi diplomaterv és szakdolgozat Pályázat  
diplomaterv II. helyezett

vereczki György az autótulajdonosok bizalmának (megbízható és kiszámítha-
tó töltési opció) elnyerését is. Diplomamunkám során ezen 
kérdéskörre kerestem megoldási alternatívát. 

Közösségi töltőállomás alatt két eltérő technológiájú típust 
különböztethetünk meg: a benzinkútszerű, ~50 kW teljesít-
ményű DC gyorstöltőkkel rendelkező és az akkumulátorcse-
rés (a töltési eljárás során egész akkumulátorblokk kicserélé-
se feltöltött akkumulátorra) állomásokat (1. ábra).  

2. A TölTőállomás-méRETEzéshEz hAszNálT 
KIINdUló AdAToK

Töltőállomás-méretezés alatt az egyes töltőállomásokon 
szükséges kiszolgáló egységek (töltőfej-/akkumulátorcserélő 
sor) számának meghatározását értjük. Ebben a fejezetben a 
méretezési eljáráshoz használt bemenő adatok kerülnek be-
mutatása. 

Az összefoglaló alapjául szolgáló diplomaterv Hollandiában 
nyerte el végleges formáját, így az értekezésben felhasznált 
kiinduló adatok is a hollandiai előjelzéseknek felelnek meg. 
Az elektromos autók várható elterjedése és a kiszolgálásuk-
hoz szükséges infrastruktúra kiépítésének üteme az alábbiak 
szerint becsülhető: 

1 000 000 elektromos autó:•	  a holland állam célkitűzése 
2025-ig.
100 közösségi töltőállomás:•	  egy amsterdami cég (The 
New Motion) becslése, mely 50 km-es távolságokban biz-
tosítana töltőállomást a holland autópályák mellett.

A töltőállomások lokális elhelyezkedése nagyban befolyá-
solhatja az egyes töltőállomások igénybevételét, azonban 
jelen diplomatervben megfelelő adatok hiányában még nem 
kerülhetett figyelembe. Helyette egy egyszerűsítő feltéte-
lezéssel éltem: a töltőállomások között az autókat egyenle-
tes megoszlásúnak tekintettem, így egy-egy töltőállomásra 
10 000 autó jutott. 

1. BEvEzETés

A manapság elérhető elektromos mobilitási technológia 
összességében készen áll a mindennapi városi közlekedési 
igények kielégítésére. Az egy napon belül autóval megtett 
távolság 50%-a Európában kevesebb mint 10 km, míg 80%-
a kevesebb mint 25 km (forrás: IEA – Nemzetközi Energia 
Ügynökség). Egy átlagos budapesti autós átlagosan 
napi 24 km-t ingázik otthona és munkahelye között és 
kb. 64 percig használja az autóját. (forrás: ELMŰ Nyrt). A 
piacon jelenleg elérhető tisztán elektromos autók hatótá-
volsága 120-160 km körül mozog, mely könnyedén ki tudja 
szolgálni a fenti igényeket, azonban a hosszabb távú, mai 
szemmel elvárható utazásokhoz mérve jelentős mértékben 
korlátozottnak mondható.

Az elektromos közlekedésben az igazi áttörést a mai ben-
zinkúthálózathoz hasonló, gyors és megbízható elektromos 
töltőállomás-hálózat (közösségi töltőállomás) megjelenése 
jelentheti majd, mely nemcsak a ma még erősen korlátozott 
hatótávolság kibővítését segítené elő, hanem alapvetően be-
folyásolná az elektromos autózás elterjedésének ösztönzését, 
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1. ábra Elektromos közösségi töltőállomás technológiák: DC 
gyorstöltő és akkumulátorcserés (forrás: ABB és Better Place)



4. EGy AdoTT TölTőállomás KIszolGáló 
EGyséGEINEK oPTImálIs számA és váRhATó 
TEljEsíTméNyIGéNyE

A fenti kiinduló adatokkal megtáplálva a sorbanállási al-
goritmust meghatározható volt az egyes töltőállomá-sokon 
szükséges, párhuzamosan üzemelő kiszolgáló egységek op-
timális száma, azzal a feltételezéssel, hogy a sorban eltöltött 
várakozási idő ne haladja meg a 10 percet. 

A fenti 4. ábrán látható egy adott töltőállomáson egy idő-
ben üzemelő DC töltőfejek, illetve akkumulátor-cseresorok 
szükséges száma a töltési technológia, illetve stratégia és az 
autók hatótávolsága függvényében. Például a 125 km-es ha-
tótávolság (Sc125) esetén Average Peak Case töltési stratégiát 
alkalmazva (kék színnel jelölve) csúcsidőben 22 db töltőfejet 
kell üzemeltetni a töltőállomáson. 

A kapott adatokat felhasználva, megvizsgálhatjuk az egyes 
töltőállomások maximális teljesítményigényét is. Az eredmé-
nyeket az 5. ábra szemlélteti.
Az 5. ábrából látható, hogy a közösségi töltőállomások je-
lentős villamos teljesítményigényt képviselnek. A legkisebb 
vizsgált autó hatótávolság (80 km) és a legrosszabb töltési 

A számítás során 19 különböző hatótávolsággal rendelke-
ző autótípus szcenárió (Sc) került megvizsgálásra 80-170 km-
ig 5 km-es lépésekkel növelve. Továbbá minden szcenárió 
további három esetre lett bontva a töltési technológiáknak 
és stratégiáknak megfelelően:

dc gyorstöltés-Absolut Worst case: •	 DC gyorstöltős tech-
nológia. Töltés a csúcsterhelés idején. akkumulátor maxi-
mális feltöltése.
dc gyorstöltés-Average Peak case: •	 DC gyorstöltős tech-
nológia. Töltés a csúcsterhelés idején. A hátralévő tervezett 
úthossztól függően nem feltétlenül a maximális energiájú 
feltöltés egy-egy töltőállomás-látogatás alkalmával.
Akkumulátor cserés technológia: •	 Az angol irodalomban 
battery switching vagy swapping. Lemerült akkumulátor 
cseréje egy teljesen feltöltöttre. Töltés a csúcsterhelés ide-
jén. Nem szabályozott, nagy teljesítményű töltés. Az akku-
mulátor maximális feltöltése. 

3. A TölTőállomás-méRETEzéshEz hAszNálT 
AlGoRITmUs

A töltőállomás-méretezéshez a tömegkiszolgálásban már is-
mert és széles körben alkalmazott sztochasztikus matemati-
kai módszert, a sorbanállási algoritmust alkalmaztam, amely-
nek lényegét az alábbiakban röviden ismertetem. 

Az autók egy adott időintervallumban (a vizsgálat során ez 
a kérdéses időintervallum a délután 16-20 óra közötti időszak 
volt, amikor valószínűsíthetően a legtöbb autó érkezik – lásd. 
2. ábra) jellemző beérkezési intenzitásnak (λ) megfelelően 
érkeznek a töltőállomásra, ahol - amennyiben a kiszolgáló 
egységek foglaltak -, sorba rendeződnek. 

A kiszolgálás érkezési sorrendben történik. A sorban állást 
követően a technológiai és a töltés stratégiai sajátosságok-
nak megfelelő intenzitással (μ) kerülnek kiszolgálásra. 

A méretezéshez az M/M/c/N sorbanállási modellt alkalmaz-
tam, melyben a betűk jelentése a következő: 

 
Első m:  Beérkezési intenzitás ( λ)
második m:  Kiszolgálási intenzitás ( μ)
c:   Kiszolgáló egységek száma 
N:   Rendszer kapacitása 

A folyamat működését a 3. ábra szemlélteti.
A vizsgálat során a beérkezési intenzitást a holland közleke-
dési statisztikán alapuló, valós adatokra támaszkodó modell 
szolgáltatta. A kiszolgálási intenzitás pedig a 2. pontban is-
mertetett, a technológiai és töltésstratégiai sajátosságokon 
alapult.  
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E-mobilitás

2. ábra Egy adott töltőállomásra beérkező autók napközbeni 
eloszlása

3. ábra A sorbanállási algoritmus főbb paraméterei

4. ábra Az egyes töltőállomásokon szükséges kiszolgáló egységek 
optimális száma

5. ábra Az egyes töltőállomások várható maximális 
teljesítményigénye



Fontos megjegyezni, hogy ez a kapacitás nem tekinthe-
tő a villamosenergia-rendszerben eddig megszokott tarta-
lékolásnak, hisz ezeket az akkumulátorokat elsődlegesen 
elektromobilitási célból kell majd tartalékolni.  A töltőállomás 
tulajdonosának üzleti modelljében (mivel ez esetben az ak-
kumulátorok valószínűsíthetően a szolgáltató tulajdonában 
lesznek) azonban minden bizonnyal szerepelni fog az extra 
akkumulátorok kapacitásának villamos hálózati szabályozási 
célokra történő felajánlása, illetve az akkumulátorok élettar-
tamának meghosszabbítására irányuló célkitűzések között 
szerepelhet az ún. „utóhasznosítás” is. 

6. összEfoGlAlás

Az elektromos autók hatótávolsága jelentősen befolyá-
solja a közösségi töltőállomásokkal szemben támasztott 
igényeket. A nagyobb hatótávolsággal rendelkező autók 
nagyságrendileg kevesebbszer kényszerülnek a közösségi 
töltőállomás használatára. Az egyes közösségi töltőállomás-
ok villamos betáplálási igényét a használt töltési technológia 
és stratégia befolyásolja. A DC gyorstöltős állomások jelentős 
teljesítményigényt támasztanak a közcélú elosztóhálózat 
felé, míg az akkumulátor cserés technológia jóval kisebbet. 
Az akkumulátorcserés technológia esetén a helyben rendel-
kezésre álló tartalék akkumulátorok által képviselt energiatá-
roló kapacitás felhasználható lehet rendszerszintű szabályo-
zásokra vagy elosztói engedélyes által felügyelt mérlegköri 
szabályozásra is.

Összességében elmondható, hogy az említett technoló-
giák és módszer alkalmazásával legyőzhető lehet a jelenleg 
még korlátozott hatótávolság probléma. Kérdés már csak az, 
hogy, mikor lesz ez üzletileg kifizetődő.

foglalt helyet dr. lengyel Györgyi, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának közigazgatási államtitkára, dr. czitán Gábor, a TÜV 
Rheiland InterCert Kft. vezérigazgatója, az egyetem Gazdasági 
Tanácsának elnöke, dr. Rudas Imre professzor, az Óbudai Egye-
tem rektora. Rudas professzor a „Hungarians in History of Science” 
című prezentációjával állított emléket a nemzetközi élet jelentős 
tudományos személyiségeinek, nemzetünk kiemelkedő tudósa-
inak, Nobel-díjas alkotóinknak, majd az ez évi, „Felfedező tudo-
mány” témakörhöz kapcsolódva idézte az MTA honlapját: "Idén a 
tudomány azon felismerései és felfedezései mutatkoznak meg, ame-
lyek eredetien újat, az emberi tudást bővítő eredményeket hoznak…”

Az ünnepi megnyitó alkalmat adott a Szenátus által alapított, az 
egyetem oktatói és kutatói kiemelkedő tudományos eredményei, 
publikációs tevékenysége, valamint a hazai és nemzetközi tudo-
mányos életben betöltött szerepének elismerésére szolgáló „Az év 
kutatója”, valamint az „Az év fiatal kutatója” díjak átadására is.    

T.É.

stratégiát feltételezve (Absolute Worst Case – piros színnel je-
lölve) több mint 3 MW-ra tehető egy közösségi töltőállomás 
villamos betáplálási igénye. Ez a villamos teljesítmény 58 
autó egy idejű töltése esetén 3,16 MW, ugyan jelentősnek 
mondható, azonban összehasonlítva egy szénhidrogén ala-
pú üzemanyagtöltés során átvitt „teljesítmény”-nyel, annál 
két nagyságrenddel kisebb. Egy dízelüzemű autó 50 literes 
tankjának 5 perc alatt történő megtankolása közel 6 MW 
teljesítményátvitelt képvisel:

5. EGy TölTőállomásoN mAxImálIsAN EléRhETő 
KoNcENTRálT AKKUmUláToRKAPAcITás BEcslésE

Egyetlen elektromos autóban tárolt villamos energia 
ugyan elenyésző a villamosenergia-rendszerben fellépő fo-
gyasztói vagy szabályozási igényekhez képest, azonban az 
akkumulátorcserélő állomás esetén az extra, épp töltés alatt 
lévő akkumulátorok összessége már jelentős kapacitással bír, 
amely felhasználható lehet rendszerszabályozási célokra (le- 
és rövid idejű felszabályozásra) is. 

Egy adott töltőállomáson szükséges extra akkumulátorok szá-
ma függ a beérkező autók számától, a használt töltési stratégiá-
tól (időbeni eltolástól és a töltési teljesítmény nagyságától) és az 
akkumulátor élettartamát figyelembe vevő üzleti modelltől.  

A vizsgálat során az alábbi, időben eltolt és szabályozott töl-
tési stratégiák kerültek alkalmazásra: 

Kis teljesítményű (3,6 kW, 1f AC töltő)•	
Közepes teljesítményű (10,8 kW, 3f AC töltő)•	
Nagy teljesítményű (50 kW DC output töltő)•	
A becslés eredményeként elmondható, hogy az egyes ak-

kumulátorcsere állomások koncentrált akkumulátorkapacitá-
sa több MWh nagyságrendre tehető. 

Az Óbudai Egyetemen november 5-én dr. Gáti józsef kancellár 
köszöntőjével kezdődött a Magyar Tudomány Ünnepéhez kap-
csolódó egyetemi programsorozat. A rendezvénysorozattal az 

egyetem célja, hogy 
népszerűsítse a tudo-
mányos kutatómunkát, 
bemutassa eredménye-
it, továbbá mindenki 
számára közérthetővé 
tegye a kutatás és az 
oktatás összhangjának 
jelentőségét. Az ün-
nepség elnökségében 
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6. ábra Az akkumulátorcserélő állomás működése, illetve a koncentrált akkumu-
látorkapacitás (forrás: Better Place)

Konzulensek: Prikler László, BME Villamos Energetika Tanszék
Prof. Pavol Bauer, Delft University of Technology
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Napelemes, hálózatra 
visszatápláló inverter

Bevezetés

Magyarország területén a napsütötte órák számának éves ösz-
szege átlagosan 1750-2050 óra között alakul (1. ábra). Az MTA 
(2006) becslése szerint a hazai besugárzási viszonyok alapján 
mintegy 1852 PJ napenergiát lehetne a mai technológiák-
kal évente hasznosítani (az ország teljes energiafogyasztása 
1153,2 PJ/év). Ez a napfénytartamérték magasabb, mint pél-
dául az Ausztriában mért érték. Ennek ellenére a rosszabb be-
sugárzási értékekkel rendelkező szomszédos Ausztria egyes 
területein alig találunk olyan háztetőt, amire nincs napener-
giát hasznosító berendezés felszerelve.

A napsugárzásból maxi-
mum 1000 W/m2 jut a Föld 
felszínére1. A napsugárzás 
intenzitása még változó 
időjárás esetén is jelentős 
mértékű. Magyarországon 
a sokéves statisztikák alap-
ján 1000-1350 kWh/m2-es 
napenergia-mennyiséggel 
lehet számolni, pl. Budapest 
déli részén 1200-1250 kWh/
m2 az évi napenergia-men-
nyiség. Aktív napenergia-
hasznosítás során megkü-
lönböztetünk fotovoltaikus 
és termikus hasznosítást. 

A cikkben bemutatjuk az új VIPQ termékcsaládunk egyik 
tagját, a napelemről működő, hálózatra visszatápláló inverter 
3kW-os változatát. Az egység transzformátormentes kivitelű, 
ezért sokkal kisebb, kompaktabb. Ethernetes csatlakozási 
felülettel rendelkezik, a beépített webszerver alkalmazás az 
adatok egyszerű, áttekinthető elérését teszi lehetővé.

In the article we show an equipment of our new VIPQ product 
family. This 3kW nominal power inverter is operating from 
solar cell and recuperates to mains. The unit does not have 
transformer therefore its size is much smaller and more 
compact. It has an Ethernet connection platform and the 
inbuilt web server application facilitates the simple and well-
arranged admittance of the data.

Fotovoltaikus napenergia-felhasználás során a nap sugárzá-
sát napelemmel elektromos energiává alakítjuk.

Jelen cikkünkben bemutatunk egy napelemtáblákról üze-
melő hálózatra visszatápláló inverter modult, mely a 2. ábrán 
látható.

Felépítés

A modult három alapvető részre bonthatjuk. Két főáramkörre 
és a szabályzás/vezérlés áramköreire. Az első főáramkör egy 
feszültségemelő (booster) kapcsolás, a második fokozatban 
egy inverter található, H-bridge elrendezésben. A berendezés 
transzformátort nem tartalmaz, vagyis a napelempanelek gal-
vanikus leválasztás nélkül kapcsolódnak a hálózatra (3. ábra).

Főáramkör ismertetése

Az első fokozat (booster) a napelempaneleket illeszti az 
inverterhez. Ahhoz, hogy a hálózatra történő szinuszos ára-
mú visszatáplálás transzformátor nélkül lehetséges legyen, 
az inverter főáramköri egyenfeszültségének nagyobbnak kell 
lennie, mint a hálózati feszültség csúcsa. Vagyis, ha névleges 
hálózati feszültséggel számolunk, a közbenső köri feszültség 

minimum 230V*√2=325 V kell, 
hogy legyen. Az alkalmazott félve-
zetőkészlet és kondenzátortelep 
feszültségtűrése megadja a beme-
netre kapcsolható egyenfeszültség 
maximumát. Az alkalmazott fő-
áramköri elektrolit kondenzátorok 
450 V-os értékűek. Az előzőekből 
következik, hogy az alkalmazható 
napelemmodulok feszültségtar-
tománya 325-450 V között kell, 
hogy legyen. A különböző típusú 
és gyártmányú napelempanelek 
soros és/vagy párhuzamos kö-

tései különböző bemeneti feszültségeket eredményeznek.                    
A széles bemeneti feszültségtartomány biztosításához egy 
feszültségnövelő kapcsolást (booster) építve az inverter elé, 
kibővíthető a berendezésre kapcsolható feszültségtartomány. 
Esetünkben 75 V-450 V egyenfeszültségről működtethető a 
szolár inverter.

Az alkalmazott főáramköri topológiához a Vincotech gyárt-
mányú félvezető pack alkalmazásával a diszkrét elemeket 
elhagyhatjuk, vagyis minden teljesítmény-félvezető megta-
lálható egy tokban. Ennek alkalmazásával kisebb, egyszerűbb 
és jobb hatásfokú berendezés építhető. 

miháczi viktor, várhelyi Nándor

automatizalasAutomatizalasautomatizalas
automatizalas

1. ábra A napsütéses órák átlagos évi összegei és havi értékei Magyarországon

1  1000 m magasságban, merőleges beesési szögnél mérve    
2  A modul főbb műszaki adatai: névleges bemeneti feszültség 75-450V DC, névleges 

kimenő áram 13A, 50Hz, modul súlya 26kg, mérete 500x470x184mm (szélesség x 
magasság x mélység).2. ábra VIPQ 450/230-3/502

3. ábra Főáramkör egyszerűsített felépítése



A booster fokozat akkor működik, amikor a hálózati feszült-
ség csúcsánál kisebb, de 75 V-nál nagyobb a napelemtábla 
feszültsége. Az első ütemben T5 FET bekapcsolásával a fojtó-
tekercs (L1) árama felépül a pillanatnyi bemeneti feszültség-
nek megfelelően. A második ütemben T5 kikapcsolásával az 
árama átterelődik D6 diódán keresztül C2 kondenzátor telep-
be. C2 kondenzátor telep tartalmaz impulzus kondenzátort 
a túlfeszültségek elkerülése miatt, és tartalmaz elektrolit 
kondenzátort az energiatároláshoz. T5 FET alacsony csa-
torna-ellenállású és gyors kapcsolási sebességű eszköz, D6 
silicon carbid (SiC) dióda, melyre szinte elhanyagolható Qrr 
(tárolt töltés) érték jellemző.

Ezen elemek használatával magasabb kapcsolási frekven-
cia és jobb hatásfok érhető el. A nagyobb kapcsolási frekven-
cia az L1 induktivitás méretének csökkenését eredményezi.

A PV (Photovoltaikus) cella egy működési pontban adja le 
maximális kimenő teljesítményét az áram és feszültség függ-
vényében (4. ábra).

A PV cellában az áram és a feszültség között exponenciális 
összefüggés van, a maximuma a görbe könyökénél található. 
A berendezés MPPT (maximum power point tracking) vezér-
lést tartalmaz, hogy megkeresse ezt a munkapontot, annak 
érdekében, hogy a konverter áramkör a cellából elérhető 
maximális teljesítményt adja le. A panelek különbözősége 
(gyártási eltérések, részleges árnyék) miatt különböző U/I 
görbék és munkapontok vannak az egyes panelekben, és 
ezért az egyforma meghatározott áram miatt egyes panelek 
nem MPP-n teljesítenek, ezzel energiaveszteséget okozva. A 
jobb energiakinyerés miatt a 3 kW-nál nagyobb berendezése-
ink már több MPPT bemenettel rendelkeznek. 

A booster fokozat, hogy a PV cellákból a maximális energiát 
kinyerje, folyamatosan keresi a munkapontot, a kinyert ener-
giát pedig belepumpálja a főáramköri kondenzátortelepbe 
(C2). Emiatt a kondenzátortelep feszültsége a beáramló töl-
tés miatt folyamatosan emelkedne, de az inverter ezt az ener-
giát hálózatra táplálja. Vagyis az inverter a kondenzátortelep 
feszültségére szabályoz, azt a pillanatnyi hálózati feszültség-
csúcs érték fölött tartva 20-30 V-tal. A kondenzátortelep 
feszültségemelkedésére az inverter nagyobb szinuszos ára-
mot táplál a hálózatba, emiatt csökkentve a kondenzátortelep 
feszültségét. Ha a PV panelekből kevesebb energia nyerhető 
ki (pl.: felhőárnyék), a booster energiatermelése is csökken, ez 
viszont a kondenzátortelep feszültségének csökkenésével jár. 
Az inverter ekkor kevesebb áramot (teljesítményt) táplál a 
hálózatba, kisebb „terhelést” jelent a kondenzátortelepnek, 
így annak feszültsége nem csökken.

Az inverter fokozat teljes híd (H-bridge) elrendezésű, mű-
ködtetése aszimmetrikus unipoláris vezérléssel történik. 

A hálózatra táplálásnál fontos előírás, hogy a hálózati feszült-
ség és a visszatáplált áram frekvenciája és fázisa azonos 
legyen, cosφ ≈1 (ezért használjuk a cikkben mindenhol a ha-
tásos teljesítmény mértékegységét [W]).

A hálózati feszültség pozitív félperiódusa esetén T2 és T3 
kapcsolóelemek bekapcsolásával az L2 induktivitás áramá-
nak felépülése a főköri feszültség és a pillanatnyi hálózati fe-
szültség különbségétől függ (5. ábra/a), T2 kikapcsolásával 
L2 áramát D1 SiC dióda veszi át, ekkor az induktivitás lemág-
nesező feszültsége a hálózati feszültség pillanatértéke.

A hálózati feszültség negatív félperiódusában (5. ábra/B) 
az L2 induktivitás fel- és lemágnesezése ellentétes oldali fél-

vezetőkkel történik. Az invertert alko-
tó félvezetők kiválasztása a topológia 
alapján történt. T1 és T3 IGBT-k egy 
hálózati periódusban 10-10 ms-ot ve-
zetnek, vagyis kapcsolási veszteségük 
elhanyagolható. Vezetési veszteségük 
viszont alacsony a kicsi VCE feszültség 
miatt. T2, T4 FET-ek kapcsolási veszte-
sége alacsony, míg D1, D3 SiC diódák 
tárolt töltése ugyancsak elhanyagol-
ható. Az alkalmazott topológia és esz-
közök használatával az inverter követő 
szabályozásos kapcsolási frekvenciája 
elérheti a 100kHz-et. 

T1 és T3 IGBT-k Gate Emitere (GE) kö-
zött el kell helyezni egy 10-15 nF kondenzátort, mert az alat-
tuk elhelyezkedő FET-ek jelentős kapcsolási sebességéből 
adódóan és az IGBT Miller kapacitásainak köszönhető Gate-re 
jutó tranziens feszültsége már meghaladja az IGBT vezérlésé-
hez szükséges minimális feszültséget. (Threshold). Vagyis az 

IGBT nemkívánatosan bekapcsolhat, és az alatta elhelyezke-
dő soros FET-tel együtt rövidre zárja a főáramköri kondenzá-
tort, ami az IGBT és FET tönkremeneteléhez vezethet. 

A 10-15 nF-os G-E-en elhelyezett kondenzátor és a Miller ka-
pacitások már egy olyan tranziens feszültségosztót hoznak létre, 
amivel már megelőzhető az IGBT nemkívánatos bekapcsolása.

L2 induktivitás és C3 kapacitás alkotja az inverter kimeneti 
szűrőjét. Ezek mérete jelentősen függ a kapcsolási frekven-
ciától. 

A lakókörnyezetben való elhelyezése miatt a berende-
zés egyenáramú bemenetei és váltakozó áramú kimenete a 
legszigorúbb ’B’ karakterisztikájú rádiófrekvenciás szűrővel 
vannak ellátva, zavartűrő képessége (EMC) is megfelel a rá 
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4. ábra PV panel jellemző karakterisztikái

5. ábra Inverter híd kapcsolási fázisai



vonatkozó szabványoknak. A berendezés segédtápegysége 
a hálózatról üzemel. Ahhoz, hogy a készenléti üzemmódban 
(pl.: éjszaka, rossz fényviszonyok mellett) fogyasztása az elő-
írtak alatt maradjon a segédtápegységet kikapcsoljuk, csak 
egy időzítő áramkör működik, ami meghatározott időköz-
önként indítja az invertert. Ha a fényviszonyok továbbra sem 
megfelelőek, a modul visszakerül energiatakarékos módba. 
Energiatakarékos üzemmódban a teljesítményfelvétel keve-
sebb, mint 0,5W. Ha a visszatáplált energia nagyobb, mint 
amennyit a berendezés önmaga fogyaszt, a berendezés 
bekapcsolva marad.

 
Csatlakozási poNtok

A modul a napelemes rendszerekben használt, szabvá-
nyosított Multi-Contact gyártmányú SolarLine MC4 típusú 
csatlakozókkal van ellátva a napelemek felé, illetve Amphenol 
gyártmányú csatlakozókkal a hálózati kitáplálási pontnál, illetve 
Ethernet-kommunikációs felületnél. Az összes csatlakozási pont 
és a berendezés háza IP65 védettséggel rendelkeznek. (6. ábra)

szaBályzás, vezérlés

A feszültségemelő és az inverter egység vezérlési felada-
tait és bemeneti/kimeneti jellemzőinek szabályozását egy 
Microchip gyártmányú PIC32 típusú mikrovezérlő végzi.

A mikrovezérlő nagy számítási teljesítménnyel rendelkezik, 
ezért alkalmas a számos vezérlési feladat ellátására, továbbá 
a háromfázisú inverter híd és két független feszültségemelő 
áramkör vezérlésére, valamint egy webszerver futtatására. 
A vezérlő egység közvetlenül csatlakozik a főáramkört tartal-
mazó alaplapi nyákhoz. A vezérlő kártya a következő perifé-
riákból épül fel:

3 fázisú hálózati szinkronjel előállító áramkör-	
3 db DAC modul, a szinuszos kimenő áramalapjelek előál--	
lítására
Digitális kimenet illesztő, kimeneti jelfogók működtetéséhez -	
és az előlapon található LED-es kijelzés számára
Digitális bemenet illesztő, nyomógombok fogadásához-	
Analóg bemenet illesztő, a feszültség-, áram- és hőmérséklet--	
érzékelők jeleinek feldolgozásához
PWM kimenetek a félvezetős kapcsolóelemek (IGBT-k) -	
működtetéséhez
10/100 Mbit/s sebességű ethernet áramkör-	
Nagy kapacitású flash memória, a modul konfigurációs kons--	
tansainak, ethernet hálózati beállításoknak, valamint a műkö-
dési paraméterek és visszatáplálási adatok tárolása céljára
A szoftver folyamatosan méri a napelem bemenetfeszült-

ségét, ha az 75V fölött van, engedélyezi  a feszültségemelő 
áramkör működését. A feszültségemelő IGBT 40 kHz-es PWM 
jellel van vezérelve, melynek kitöltési tényezője 300 ms-ként 
folyamatosan változik. A kitöltési tényezőt az MPPT algorit-
mus működteti, mely P&O (Perturbation and Observation) 
elvet használ a maximális energia kinyeréséhez. Az algorit-
mus 300 ms-ként elemzi a napelem kapocsfeszültségét és a 

belőle kifolyó áramot.  Ha az aktuális napelem-teljesítmény 
nagyobb, mint az előző (300 ms-mal korábbi) mérés esetén 
volt, akkor a PWM kitöltési tényező megváltozási irányát 
meghagyja, ellenkező esetben megfordítja. Miután az algo-
ritmus megtalálta a maximális teljesítmény helyét, a kitöltési 
tényező MPP körüli ide-oda változása nagyon kicsi, ezért nem 
okoz káros flicker jelenséget. A feszültségemelő alapesetben 
áramszabályozós működésű, azonban a mindenkori hálózati 
feszültség csúcsértéke +40 V-os szint elérésekor feszültség-
szabályozó módban működik. Erre az inverter fokozat eset-
leges áramkorlátozásba kerülésekor vagy meghibásodáskor 
van szükség. A visszatápláló inverter fokozat a hálózati 
feszültség csúcsértéke +20 V-os szintre szabályozza a közben-
ső köri feszültséget a hálózatba visszatáplált árammal. A mik-
rokontroller a teljes inverter híd két felső IGBT-jét kapcsolja, 
míg az alsó IGBT-ket precíziós áram komparátorok vezérlik.

Az inverter szoftver 3 hurkos szabályzókörrel rendelkezik:
a közbensőkör feszültségének szabályozása-	
a hídáram jelalakjának szabályozása-	
a hálózatba visszatáplált áram jelalakjának szabályozása, a -	
THD3  minimalizálására
Ha a bemeneti napelemfeszültség nagyobb, mint a közben-

sőkör feszültsége, akkor a feszültségemelő áramkör kikapcsol, 
ezzel a hatásfok 97% fölé nő. A munkapontkereső feladatot 
ezután az inverter szabályzóköre veszi át.

A modul előlapjába épített LED-es folyamatjelző egység 
tájékoztatást ad a visszatáplált teljesítményről, vagy az eset-
leges hibaállapotról.

Beépített védelmek

A berendezés és a hálózatra kapcsolt fogyasztók védelme 
érdekében a visszatáplált áram jelalakját egy kettős kompará-
tor folyamatosan figyeli, és ha az áram pillanatértéke alul- vagy 
meghaladja a működési tartományt (melyet az éppen aktuális 
áramalapjel segítségével állít elő) azonnal leállítja a működést.

Életvédelmi okokból a berendezés beépített földzárlatfi-
gyelő áramkörrel rendelkezik, mely a szivárgó áram előírt ha-
tárértéke felett leállítja a működést, és hibajelzést szolgáltat 
a felhasználónak.

A vezérlés méri a hálózati feszültség szintjét és frekvenciá-
ját. Hibajelzés és leállítás történik alacsony és magas hálózati 
feszültségszint esetén, továbbá, ha az inverter kiesik a háló-
zattal való szinkron helyzetből. Ha a hálózati frekvencia kilép 
a 49,5-50,5 Hz-es tartományból, akkor 10 mp-es késleltetéssel 
az inverter leáll. A frekvencia 48-50 Hz-es tartományból való 
kilépése azonnali leállást eredményez.

A mikrovezérlőben futó szoftver folyamatosan ellenőrzi 
önmaga működését, ezt beépített watchdog áramkör, RAM 
tartalom teszt, gépi regiszterteszt és megszakításcsapdák 
szolgálják. A külső flash memóriaegység tesztelése is folya-
matosan történik.

A szoftver biztosítja a káros szigetüzem elkerülését. Ez élet-
védelmi okokból fontos, hiszen a hálózati feszültség meg-
szűnésekor az inverter számára előállhatnak olyan terhelési 
viszonyok, melyek biztosíthatják, hogy a helyi fogyasztókon 
lévő feszültségesés megegyezhet a hálózati feszültség meglé-
tekor jelenlevő szinttel. Ha pl. a hálózaton karbantartási mun-
kákat végeznek, akkor ez a jelenség nem megengedhető.

A vezérlés ezt a káros jelenséget a hálózati feszültség szint-
jének és frekvenciájának folyamatos monitorozása mellett, 
a PhaseShift algoritmus segítségével szünteti meg, az előírt 
200 ms-os időn belül.
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6. ábra VIPQ modul csatlakozói

3 THD = Total Harmonic Distortion, Teljes Harmonikus Torzítás



Beépített weBszerver

Az inverter működési jellemzői könnyen nyomon követhető-
ek a beépített webszerver alkalmazás segítségével. A felhasz-
náló konfigurálhatja be és igazíthatja a helyi hálózati viszo-
nyokhoz megfelelően a webszervert.

A webszerver alkalmazás segítségével a következő adatokhoz 
lehet hozzáférni:

A főoldalon láthatjuk a berendezés azonosító adatait: -	
típusát, gyári számát és szoftver verzióját. Itt jelennek meg 
a belső naptár/óra adatai, az aktuális állapot, melyből lát-
ható, hogy a berendezés visszatáplál vagy valamilyen hiba 
miatt áll. A pillanatnyi visszatáplált teljesítményről, a napi 
energiatermelésről és a teljes termelésről is kaphatunk itt 
információt.
A napi/havi/éves lebontás menü alatt grafikus formában -	
megtekinthetjük az aktuális időszak termelési adatait.
A teljes termelés menüpont alatt a berendezés által meg--	
termelt villamosenergia-mennyiség alakulását láthatjuk az 
elmúlt 20 évben.
A termelés archívumban az elmúlt húsz év termelési adatai -	
közül kérhetünk le tetszőleges adatot. Pl. ha kíváncsiak va-
gyunk rá, mennyi volt a visszatermelés tavaly június 12-én 
vagy idén márciusban, az itt látható.
A speciális adatok menüpontban a felhasználó számára né--	
hány érdekes mérési adat látható, ilyenek pl. az aktuális há-
lózati paraméterek, napelem mérési értékei, a modul belső 

hőmérséklete, a félvezető pack hőmérséklete, földzárlati 
áram aktuális értéke, illetve a kalkulált hatásfok.
A beállítások menüpont jelszóvédett, itt adható meg a dá--	
tum/óra beállítás és a kommunikációhoz szükséges hálóza-
ti beállítások, továbbá a jelszó is itt változtatható meg.
 A gyári menüpont jelszóvédett, ez a gyártó számára fenn--	
tartott kalibrációs felület, mely elérése a felhasználó szá-
mára nem lehetséges.
Ha a felhasználó valamilyen oknál fogva nem tud hoz-

záférni a webszerverhez, nem találja azt meg a hálózaton, 
lehetőség van azt egy segédprogrammal egyszerűen meg-
keresni.

Ez a program, tájékoztatást ad a berendezés nevéről és 
aktuális IP-címéről. Ha a felhasználó szeretné alaphelyzetbe 
állítani a hálózati beállításokat, erre is van lehetősége, a be-
rendezés alján található nyomógomb segítségével ez auto-
matikusan megtehető.

A modul szoftvere egy segédprogrammal az internetről 
frissíthető. A frissítés néhány egyszerű lépésből áll, a mo-
dul megbontása nélkül akár a felhasználó is elvégezheti az 
ethernet hálózati kapcsolat segítségével. A szoftverfrissíté-
seket díjmentesen bocsátjuk a felhasználók rendelkezésére 
a termék teljes élete alatt. Ezek megtalálhatók lesznek meg-
újuló honlapunkon a http://www.powerquattro.hu internet 
címen.

összeFoglalás

A villamos energia dráguló fogyasztói ára, az egyre korsze-
rűbb, nagyobb hatásfokú napelempanelek és állami támoga-
tások emelkedésével kedvező megtérülési időkkel számolha-
tunk. Amennyiben feltételezzük, hogy a technológiai fejlődés 
rövid idő alatt 30%-ra emeli a napelemek hatékonyságát, és 
az állami támogatás is 25%-os lesz, a napelemes beruházá-
sok már 10-15 év alatt megtérülhetnek. A PowerQuattro Zrt. 
napelemes inverter családja versenyképes árával és kiváló 
műszaki jellemzőivel segíti a környezettudatos szemléletmód 
elterjedését.
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a CeN/tC 169 „Fény és világítás” műszaki bizottság 
által kidolgozott eN 13201 szabványsorozatot az 
mszt már 2004-ben bevezette angol nyelvű magyar 
nemzeti szabványként. az önkormányzatok, közvi-
lágítás-tervezők, közlekedésmérnökök számára nél-
külözhetetlen szabványsorozat alkalmazását nehe-
zítette, hogy csak angol nyelven volt hozzáférhető, 
most viszont a magyar közút Nonprofit zrt., illetve 
a közlekedésfejlesztési koordinációs központ (kkk) 
támogatásával elkészült a sorozat magyar nyelvű 
változata. az európai szabványsorozat három rész-
ből áll, amihez tartozik még a CeN/tr 13201-1 mű-
szaki jelentés. eddig csak a szabványsorozat három 
része volt magyar nemzeti szabvány, 2012. október 
elsejével a műszaki jelentés is megjelent magyar 
nyelvű nemzeti szabványként. a már teljes magyar 
nyelvű szabványsorozat célja azon helyhez kötött 
világítási létesítmények használatának és fejlesz-
tésének elősegítése, amelyek biztosítják a jó látási 
körülményeket a szabadtéri közforgalmú területe-
ket használók számára a közlekedésbiztonság, a for-
galom haladása és a közbiztonság éjszaki órákban 
való fenntartása érdekében.

Megjelent az útvilágítási 
szabványok magyar nyelvű 

változata

kosák gábor környezeti szempontjaira. A világítási osztályok bevezetésé-
nek célja az, hogy könnyebbé tegye az útvilágítási termékek 
és szolgáltatások használatát és fejlesztését. A fő útvilágítási 
osztályok közül néhány ízelítőül:

Az ME osztály gépjárművezetőknek szükséges követelmé-
nyeket foglalja össze a közepestől a nagyig terjedő forgalmi 
sebesség esetén.

A CE osztály szintén a gépjárművezetők részére készül, de 
a konfliktusterületeken, pl. bevásárlóutcákon, bonyolult cso-
mópontokon, körforgalmakban és torlódó forgalmú terüle-
tekre.

Az S és A osztályok gyalogosok és pedállal hajtó kerékpá-
rosok látási igényeit hivatottak kiszolgálni gyalogutakon és 
kerékpárutakon, leállósávokon stb. 

A világítási osztályok követelményei a kérdéses úthasználó 
kategóriáját vagy az útterület típusát tükrözik. Ebből adódó-
an a ME osztályok az útburkolati fénysűrűségen, míg a CE, S 
és A osztályok az útfelület megvilágításán alapulnak.

A szabvány tartalmazza az útvilágítás környezeti szem-
pontjait, különösen a nappali megjelenést, az éjszakai meg-
jelenést és a se nem szükséges, se nem kívánatos irányokban 
kibocsátott fény, a rontó káprázás korlátozását és a zavaró 
fény szabályozását; a gyalogátkelőhelyek helyi világításának 
megfontolásait.

msz eN 13201-3, Útvilágítás. 
3. rész: a világítási jellemzők számítása

Ez a szabvány azokat a szabályokat és matematikai eljárá-
sokat határozza meg és írja le, amelyek az EN 13201-2-vel 
összhangban tervezett útvilágítási létesítmények fotometriai 
jellemzőinek számításában alkalmazhatók. Ezek a számítási 
módszerek lehetővé teszik az útvilágítás minőségi jellemző-
inek egyezményes eljárásokkal történő számítását úgy, hogy 
a különböző forrásokból származó eredményeknek egységes 
alapja legyen.

msz eN 13201-4, Útvilágítás. 
4. rész: a világítási jellemzők mérési módszerei

E szabvány célja, hogy az útvilágítási létesítmények fénytech-
nikai méréseire vonatkozó szabályokat és eljárásokat hatá-
rozzon meg, és tanácsot adjon a fénysűrűségmérők és meg-
világításmérők kiválasztásához és használatához.

A szabvány azonosítja azokat a körülményeket, amelyek 
pontatlanságokhoz vezethetnek, és óvintézkedéseket java-
sol ezek csökkentésére, valamint a mérések bemutatásának 
javasolt formáját is tartalmazza.

A szabványsorozat magyar nyelvű kiadásnak elkészíté-
sében közreműködött Vincze Tibor, az MSZT/MB 838 Világí-
tástechnika Műszaki Bizottság elnöke, a Világítástechnikai 
Társaság tagjai, Némethné dr. Vidovszky Ágnes, Schwarcz 
Péter és Arató András.
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a szaBváNysorozat tagJaiNak rövid 
ismertetése

msz CeN/tr 13201-1, Útvilágítás. 
1. rész: a világítási osztályok kiválasztása
Új közzététel!

Ez az európai műszaki jelentést bevezető magyar nemzeti 
szabvány az EN 13201-2-ben rendszerezett világítási osztá-
lyok és a kapcsolódó szempontok kiválasztására, alkalmazásá-
ra nyújt útmutatást. Ehhez olyan rendszert állít fel, amely egy 
szabadtéri közforgalmú területet a világítási paraméterekkel 
határoz meg. Az osztályok alkalmazásának elősegítéséhez a 
dokumentum gyakorlati kapcsolatot állít fel a világítási osz-
tályok között, különösen az összehasonlítható vagy az alter-
natív osztályok különféle sorozatai esetében. Az MSZ CEN/TR 
13201-1 leírja az alapvető útvilágítási helyzeteket (például az 
A1 világítási helyzet: a fő úthasználó a 60 km/h-nál nagyobb 
sebességű gépjármű, és a gyalogos-, kerékpáros-forgalom ki 
van zárva). Útmutatást ad annak a vonatkozó területnek (a 
közforgalmú terület figyelembe vett részének) a kiválasztásá-
ra, amelyre az EN 13201-2 szerinti világítási osztályokat és az 
EN 13201-3 szerinti számítást és eljárást alkalmazni kell.

msz eN 13201-2, Útvilágítás. 
2. rész: a világítási jellemzők követelményei

Ez a szabvány a fénytechnikai követelmények útján meghatá-
rozza az úthasználók vizuális szükségleteit kielégítő útvilágí-
tás világítási osztályait, és megfontolásokat ad az útvilágítás 

világítástechnika
világítástechnikaVilágítástechnikavilágításteChNika

Kosák Gábor
okl. villamosmérn 
Magyar Szabványügyi Testület 
MEE VTT- tag
g.kosak@mszt.hu



Arató Csaba, Kádár Aba, Dr. Novothny Ferenc

1.) Az ülés előtt a munkabizottság vezetője kö-
szöntötte Kádár Abát, akit a köztársasági elnök 
„Magyar Ezüst Érdemkereszt”-tel tüntetett ki a 
villamos biztonságtechnika magas színvonalú 
műveléséért, szakírói tevékenységéért és szak-
mai életútja elismeréseként. Ez alkalomból a 
munkabizottság tagjai, valamint a villamos biz-
tonságtechnikával és érintésvédelemmel foglal-
kozó szakemberek meleg szeretettel, tisztelettel 
gratulálnak és további jó egészséget kívánnak 
Kádár Abának.  

2.) Palicska Zoltán arra kért választ, hogy érintésvédelmi 
és munkavédelmi szempontból mi a teendő akkor, ha egy 
cég munkatársa távmunkaként odahaza a saját lakásában 
dolgozik, és többnyire tervezői munkát végez számító-
géppel? 

VÁLASZ:
Ez esetben a lakásnak az a része, amelyet munkahelyszerűen 
használ (pl. az a szoba, ahol dolgozik és a kapcsolódó mellék-
helyiségek: mosdó és konyha) érintésvédelmi szempontból el-
lenőrizendő munkahelynek számít. Így el kell végezni a kijelölt 
részen az első ellenőrzést, majd a munkaadó által készített vagy 
készíttetett kockázatelemzés alapján megállapított gyakoriság-
gal, a lakás irodaként használt előbb említett részének villamos 
hálózatát (fogyasztásmérő szekrények, elosztók és végáramkö-
rök, csatlakozópontok stb.) rendszeres időközönként felül kell 
vizsgálni. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot 
csak arra feljogosított szakember végezhet! A szabványossági 
felülvizsgálat dokumentálására az Érintésvédelmi felülvizsgálók 
kézikönyve c. jegyzetben közölt jegyzőkönyv, illetve dokumen-
tációminta ésszerű adaptálását ajánljuk, pl. pontosan rögzíteni 
kell az ellenőrzés célját, helyszínét és a vizsgálat határait!

3.) Sárosi Csanád kérdése így szólt: Kereskedelmi forgalom-
ban kapható négyerű kábel árnyékolása felhasználható-e 
önállóan PE-vezetőnek egy ötvezetős TN-S-rendszerben?                      

VÁLASZ:
A kábel árnyékolása felhasználható védővezető (PE-vezető) 
funkciójának ellátására! A  „fél keresztmetszet” választása nem 

előírás, hanem csupán egyszerűsítő   „ökölszabály”.  A szóban 
forgó AYCWY 4x240/50 típusú kábel esetében ajánlott az 
MSZ HD 60364-5-4:2007 szabvány 543.1.2. szakaszában meg-
adott képlet szerint számolni. 

4.) Gyüre Attila kérdése: 20 000 m3-es olajtároló tartályoknál 
kell érintésvédelmi, villámvédelmi mérést végeznünk. Kér-
désem az, hogy érintésvédelmi és villámvédelmi jogosultsá-
gon kívül szükséges-e egyéb jogosultság? 

VÁLASZ:
Az OTSZ a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi jellegű 
szabványossági felülvizsgálata esetében írja csak elő az „A” és „B” 
tűzveszélyességi osztályba tartozó térségek vizsgálatát végző 
személyek részére kötelezően a „Robbanásbiztos berendezés ke-
zelője”  szakképesítést. A villámvédelmi felülvizsgálók esetében 
ezt nem írja elő az OTSZ, az érintésvédelem pedig nem tartozik 
az OTSZ hatáskörébe. 
Itt hívjuk fel a felülvizsgáló kollégák figyelmét arra, hogyha „A” 
és „B” tűzveszélyességi osztályú robbanás veszélyes térségekben 
kell bármilyen munkát, ellenőrzést vagy felülvizsgálatot, végezni, 
akkor a saját védelmük  érdekében célszerű egyeztetni az üze-
meltetővel minden nap, a munka megkezdése előtt arról, hogy 
milyen feltételekkel, engedélyekkel, körülmények között mit, 
hol, hogyan, mikor dolgozhatnak, és mindezt írásban is rögzíte-
ni szükséges! (Pl. üzemi kísérők, kioktatások, gyújtószikramentes 
műszerek használata, átszellőztetéssel a robbanásveszély 
megszüntetése után lehet csak dolgozni – ahol ez lehetséges, 
stb.) Ha ilyen térségben dolgoznak és a felülvizsgálónak nincs 
„Robbanásbiztos berendezés kezelője” szakképesítése, akkor nem 
ajánljuk, hogy az ott üzemelő robbanásveszélyes gyártmá-
nyokat megbontsa! 

5.) Nagy Imre a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5/A. § (2) és 
(3) bekezdésének értelmezésével kapcsolatban kérte az Érin-
tésvédelmi Munkabizottság segítségét.

VÁLASZ:
a.) A bővítések ellenőrzésére és ennek szakképzettségi igényével 
kapcsolatban: a már visszavont MSZ 2364-610:2003 szabvány 
magyarázatos kiadásában a  61.1.4, 61.1.5 és 61.1.6. szakaszok és 
ezek magyarázata, valamint az érvényes – szintén magyarázatos 
kiadású – MSZ HD 60364-6:2007 szabvány 61.1.5. és 61.1.6 sza-
kaszaihoz fűzött magyarázat ad részletes választ.
b.), c.) Az áram-védőkapcsoló havi ellenőrzésével, továbbá a kézi-
szerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok évenkénti 
ellenőrzésével és ezek dokumentálásával kapcsolatban: A kérde-
zett ellenőrzések szerelői ellenőrzésnek minősülnek. Az idézett 
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 1.§ i) pontja kimondja, hogy a 
szerelői ellenőrzéshez nincs szükség különleges szakképesítés-
re. A szerelői ellenőrzés lebonyolításának részleteit jelenleg sem 
jogszabály, sem szabvány nem szabályozza, de irányadóként erre 
felhasználhatók a már visszavont MSZ 172/1:1986 szabvány 5.2 
alfejezetében foglaltak.
d.) Az akkumulátoros fúró vagy csavarozó kéziszerszámok ellenőr-
zésével kapcsolatban: Az ilyen készülékek kézben tartott állapot-
ban is a kisfeszültségű hálózathoz csatlakozó (230 V-os) részein 
kell elvégezni az előbb említett szerelői ellenőrzést. Ajánlott a 
törpefeszültségű részt is ellenőrizni, és ha azon rendellenesség 
látható, észrevételezni kell!
e.) A hordozható biztonsági transzformátorral kapcsolatban: Az 
MSZ EN 61558-1:2006 szabvány 3.1.11. szakasza határozza meg 
a hordozható transzformátor, a 3.1.3. szakasza pedig a biztonsági 
szigetelő transzformátor fogalmát. A transzformátor szerkezeti 
kialakítást a szabvány 19.1. szakasza és az M melléklete írja le. 
A transzformátoron alkalmazható jelöléseket a 8.11. szakasz tar-
talmazza. Egy transzformátor csak abban az esetben tekinthető 

Érintésvédelmi 
Munkabizottság ülése 

2012. október 3.

Az Érintésvédelmi Munkabizottság 262. 
ülésén először köszöntötte az állami 
kitüntetést kapott Kádár Abát, majd a 
munkabizottság dr. Novothny Ferenc 
vezetésével az egyesülethez beérkezett 
szakmai kérdéseket tárgyalt meg és fo-
galmazott meg válaszokat. Így többek 
között válaszolt a távmunkavégzéssel, 
a védővezető-keresztmetszettel, a felül-
vizsgálati rendelet értelmezésével és egy 
elosztószekrény létesítésével kapcsola-
tos kérdésekre, végül Cserpák János új 
jogszabályokra hívta fel a figyelmet
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szigetelő, illetve biztonsági szigetelő transzformátornak, ha kö-
vetkező jelölések vannak rajta:

a) Szigetelő transzformátor                                         
(nem törpefeszültségű),         
pl. villamos elválasztás céljára.

b) Törpefeszültségű biztonsági
szigetelő transzformátor

 
E jelölések hiányában nem fogadható el biztonsági szigetelő 
transzformátornak!!!
 
6.) Morvai László: a.) Először egy elosztószekrény PE-vezetőjének 
kialakításával kapcsolatban, majd b.) a KLÉSZ értelmezésében 
kérte ki az ÉV. Munkabizottság véleményét.

VÁLASZ:
a.) Egy elosztószekrénynek két betáplálása van: az egyik közvetlen 
hálózati, a másik szünetmentes áramforrásról (UPS) jön. Mindkét 
hálózat TN-S rendszerű, és a betáplálások védővezetője az elosztó-
szekrényben külön-külön kialakított PE-sínre csatlakozik. A hálózati 
táplálás PE-vezetője össze van kötve az elosztó fémtestével, az UPS-
ről jövő táplálás PE-vezetője viszont a fémtesttől szigetelt. Megfele-
lő-e így az elosztó érintésvédelme, vagy az UPS-ről jövő betáplálás 
PE-vezetőjét is össze kell kötni az elosztó testtel?
Az elosztó fémtestének a PE-sínnel (illetve mindkét PE-sínnel) 
kell összekötve lennie. Az, hogy ezen az összekötésen keresztül 
párhuzamosan kötődik a két különböző keresztmetszetű vezető, 
TN-S rendszerben semmiféle zavart nem okozhat. PEN-vezetők 
esetén a nullában folyó áram megoszlása miatt a dolog már nem 
lenne ilyen gondtalan, de ez a kérdés jelenleg nincs megoldva, 
így abban az esetben is összekötik a két PEN-vezetőt.
b.) Egy saját, nem áramszolgáltatói tulajdonú transzformátorral 
rendelkező, sok üzletet, éttermet, konyhát és más gépészeti beren-
dezéseket is üzemeltető nagy bevásárlóközpont a KLÉSZ hatálya 
alátartozik-e?
A KLÉSZ 1.§ (1) bekezdése alapján nem, ugyanis a bevásárlóköz-
pont nem a közcélú kisfeszültségű elosztó hálózatra csatlakozik. 
A szigorúbb besorolást az előzőeken kívül indokolja az ott folyó 
„iparszerű” tevékenység és az ott lévő kisfeszültségű villamos 
berendezések nagy igénybevétele, illetve a fokozottabb elhasz-
nálódása.

7.)  Turbucz Gábor uszodatechnikával kapcsolatos kérdése: 
milyen feszültségszintet lehet telepíteni úszómedencék és 
szökőkutak 0-ás és 1-es sávjában?  

VÁLASZ:
A kérdésre a választ az MSZ HD 60364-7-702:2011 szabvány adja 
meg. A sávokra vonatkozó részletes követelményeket, benne az 
alkalmazható feszültségszinteket a szabvány 702.410.3.101. alfe- 
jezete határozza meg; a SELV alkalmazásánál a kiegészítő köve-
telményeket a szabvány 702.414.4.5. szakasza tartalmazza.
a.) Úszómedence a szabvány 702.3.3. szakasza szerint, emberek 
úsznak vagy műugrást végeznek benne. Feszültséghatárok: a 0-s 
és az 1-es sávban legfeljebb: SELV táplálású12 V váltakozó, vagy 
30 V egyenfeszültség, az áramforrást a 0-s és 1-es sávon kívül kell 
elhelyezni (ha a 2-es sávban helyezik el, akkor a szabvány 702.53. 
szakasza szerint kell eljárni).  
b.) Szökőkutak a szabvány 702.3.1. és 702.3.2. szakasza szerint, a 
medencéje alapvetően nem emberi tartózkodásra tervezett, és a 
kivitele is olyan, hogy abban az emberi tartózkodás nem lehet-
séges. Ha a szökőkút medencéje emberi tartózkodásra is alkal-
mas, akkor az úszómedencékre vonatkozó követelményeket kell 
betartani. Feszültséghatárok: a 0-s és az 1-es sávban legfeljebb: 

SELV táplálású 50 V váltakozó, illetve 120 V egyenfeszültség, 
vagy villamos elválasztásnál legfeljebb: 400/230V. Az áramforrást 
mindkét esetben a 0-s és 1-es sávon kívül kell elhelyezni (ha a 
2-es sávban helyezik el, akkor szintén a szabvány 702.53. szaka-
sza szerint kell eljárni).

8.)  Egyebek
a.)Arató Zoltán, a munkavédelmi felügyelőség főmunkatársa 
elmondta, hogy egy cég a raktárát meg akarja osztani és a két 
fél részt vagyonvédelmi céllal műanyagkerítéssel védett „villany-
pásztorral” akarja elválasztani. Az ÉV. Munkabizottság véleménye 
szerint e szokatlan megoldás elfogadható, ha az MSZ EN 61011 
szabványsorozatnak és az MSZ 20860-4:1987 szabványnak meg-
felelő villamos karámot alkalmaznak és a műanyagkerítést, ame-
lyet figyelmeztető feliratokkal ellátva a villamos vezeték mindkét 
oldalán elhelyeznek, az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány B 
mellékletében szereplő  B2. szakasz szerinti védőakadály előírá-
sai alapján alakítják ki.
b.) Papp Pétert az ÉV. Munkabizottság megerősítette abban a 
véleményében, hogy IT-rendszerekben az áram-védőkapcsolók 
alkalmazása megengedett, de nem célszerű a méretezési prob-
lémák miatt. A szabvány ez esetben egy általános keretet ad a le-
hetséges műszaki megoldásokra.  Ugyanis lehetnek olyan külön-
leges helyzetek IT-rendszerben is, amikor kifejezetten előnyös az 
áram-védőkapcsoló alkalmazása és szükséges a kikapcsolás az 
első hiba fellépésekor. Papp Péter másik kérdésére válaszoljuk, 
hogy a gyógyászati helyekre az MSZ HD 60364-7-710:2012 jel-
zetű vonatkozó szabványt az MSZT 2012. augusztusában közzé-
tette, azóta ez érvényes magyar szabvány (Lásd: a Szabványügyi 
Közlöny 2012.évi 9. augusztusi száma 12. oldalát!) 
c.) Cserpák János a közelmúltban hatályba lépett új jogszabály-
okra hívta fel a Munkabizottság figyelmét, mert azok egyes elő-
írásai érintik a villamos biztonságtechnikát is.
  2012. szeptember 1-jén lépett hatályba a 2012. évi LXXXVIII. 

törvény a termékek piacfelügyeletéről. A törvény célja annak 
biztosítása, hogy a forgalomba hozott termékek megfeleljenek 
az egészségre, a biztonságra, a fogyasztóvédelemre és más 
közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal 
a belső piac zavartalan működését, továbbá egységes keretet 
biztosítson a piacfelügyelet számára.

	Szintén 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba a nemzet-
gazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM számú rendelete 
a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések mű-
szaki-biztonsági felülvizsgálatáról. A rendelet előírja a gázfel-
használói berendezések 5 évenkénti és a gázcsatlakozó veze-
tékek 10 évenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A fe-
lülvizsgálatnak ki kell terjednie a nyomásszabályozó (állomás) 
villámvédelmére és az épületen belüli csatlakozóvezeték és/
vagy fogyasztói vezeték EPh bekötésre.

d.) Hermann Zoltán a C+D Automatika Kft. év végi műszer-áru-
sítási akciójáról szólt, amelyben  az érintésvédelmi műszereken 
kívül a napelemes rendszerek teljes körű ellenőrzésére szolgáló 
műszereket is árulnak. Említette még, hogy INFOSHOW névvel 
országos rendezvénysorozat lesz ősszel hat helyszínen, az ener-
giatudatos villanyszerelés és a háztartási méretű kiserőművek 
gyakorlati alkalmazásai témakörökkel. Az utolsó előadás Buda-
pesten lesz 2012. december 4-én, kedden.

***
Az ÉV. Munkabizottság következő ülését 2012. december 5-én, 
szerdán 14:00 órakor tartja.

Arató Csaba

Dr. Novotny Ferenc
ÉVÉ Mubi vezető

Kádár Aba,
lektor

Az emlékeztetőt összeállította:



Lektor: Somorjai Lajos

Arató Csaba
okl. villamos üzemmérnök, 
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és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) 
Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny, 2012. évi 115. száma, 2012. augusztus 31.)
A rendelet 3.§-a 2014. január 1-jén lép hatályba. 
A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táb-
lázat 1. pontjában szereplő vízmérők új hitelesítési hatálya: 
a)  bekötési és törzshálózati  vízmérők:      4 év,
b)  mellékvízmérő elszámolásra:                   8 év,
c)  mellékvízmérő költségmegosztásra:     korlátlan.

	19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezeté-
kek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági 
felülvizsgálatáról  

(Magyar Közlöny, 2012. évi 97. száma, 2012. július 20.) A rende-
let 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. A rendelet előírja: 
az ingatlantulajdonos köteles a gázfelhasználói berendezések 
5 évenkénti és a gázcsatlakozó vezetékek 10 évenkénti műsza-
ki-biztonsági felülvizsgálatát elvégeztetni. A felülvizsgálatnak 
ki kell terjednie a nyomásszabályozó (állomás) villámvédelmé-
re és az épületen belüli csatlakozóvezeték és/vagy fogyasztói 
vezeték EPh bekötésre. A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot 
a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló mi-
niszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra 
jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. A ren-
delet visszamenőleges hatályú: a korábban üzembe helyezett 
gázkészülékeket is felül kell vizsgáltatni! A rendelet nem szól a 
felülvizsgálat költségeiről és nem nevezi meg a költségviselőt 
sem.

	28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet a 2013. évi munkaszüneti 
napok körüli munkarendről 

A rendelet meghatározza a 2013. évi munkaszüneti napok kö-
rüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – mun-
karendet.

	252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet és 
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rende-
let módosításáról

(Magyar Közlöny, 2012. évi 117. száma, 2012. szeptember 7.)
A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. A villamosenergia-
törvény végrehajtási utasításának módosítása részletes szabá-
lyozást tartalmaz arra az esetre, ha a villamosenergia-kereskedő 
vagy a felhasználási helyen a felhasználó személye megválto-
zik. Ugyanígy a földgázellátásról szóló törvény végrehajtási uta-
sításának módosítása is előírja a teendőket, ha a felhasználó a 
felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy. 

* * *

Jelen rövid ismertetésünk a figyelemfelkeltést szolgálja, az 
ismertetett témakörökben közvetlenül érintett szakemberek-
nek ajánlott a jogszabály és a szabvány alapos megismerése 
és az azokban foglalt előírások végrehajtása.

 245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet egyes műszaki tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról  

(Magyar Közlöny, 2012. évi 115. száma, 2012. augusztus 31.)
A rendelet a kihirdetést követő nyolcadik napon lépett hatályba. 
A kiadott jogszabály a következő kormányrendeleteket módo-
sítja:

1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. 
(VIII. 31.) Korm. rendelet                                            
2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. A mó-
dosító rendelet az eredeti rendelet mellékleteit is módosítja a 
következők szerint:
a)  1. számú melléklet helyett a módosító rendelet 1. mellékle-

tét kell alkalmazni, címe:  
– A vezetékjog engedélyezése és a vezeték építési engedély 

iránti kérelem adattartalma.
b)  3. számú melléklet helyett a módosító rendelet 2. mellékle-

tét kell alkalmazni, címe:                        
– Műszaki dokumentáció.

c)  4. számú melléklet helyett a módosító rendelet 3. mellékle-
tét kell alkalmazni, témái:                                       
– A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárá-

sokban kijelölt szakhatóságok. - A villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban érintett-
ségüktől függően közreműködő közművek, kezelők és 
üzemeltetők.

d)  5. számú melléklet helyett a módosító rendelet 4. mellékle-
tét kell alkalmazni, címe:                                 
– Az elvi építési és az építési engedély iránti kérelem adat-

tartalma.
e)  6. számú melléklet helyett a módosító rendelet 5. mellékle-

tét kell alkalmazni, címe:                                   
– Az üzemeltetési engedély iránti kérelem adattartalma.

f )  7. számú melléklet helyett a módosító rendelet 6. mellékle-
tét kell alkalmazni, címe:                             
– A használatbavételi engedély iránti kérelem adattartalma

g)  8. számú melléklet helyett a módosító rendelet 7. mellékle-
tét kell alkalmazni,címe:                              
– A megszüntetési (bontási) engedély iránti kérelem adat-

tartalma.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,                                                                                                                                        

4. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. 
(XII. 27.) Korm. rendelet.

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

	 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a mérésügy-
ről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 
9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról 

szakmai előírásokSzakmai elôírásokszakmai elôírásokSZAKMAI ELőíráSOK

Néhány új, közérdeklődésre számító jogszabályváltozás
A következőkben a műszaki szakembereket érintő 2012. III. 
negyedévében közzétett néhány új jogszabályra hívjuk fel a 
figyelmet.

MEE  JOGSZABÁLYFIGYELŐ – 2012/4
Arató Csaba
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Lengyelországban változik a megújulók 
támogatási politikája
Az alapvetően szénfüggő lengyel energiagazdaság megvál-
toztatása céljából változtat a lengyel kormány a megújuló 
energiákkal kapcsolatos támogatási politikáján. Az új támo-
gatási rendszer, ez évtized végéig elsősorban a biogáz és a 
fotovillamos alapú áramtermelést támogatja, a szél- és egyéb 
megújuló energiák terhére, jelentette be ez év (2012) január-
jában egy kormánytisztviselő. 
Az új támogatási politika jobban hozzásegíti az országot 
ahhoz, hogy 2020-ra elérje a 15,5%-os megújuló hányadot, 
szemben a 2010-es 10%-kal.
Lengyelország, villamos energiájának több mint 90%-át szén-
tüzelés segítségével állítja elő.
„Az új politika mellett nem félünk attól, hogy csökken a be-
ruházási kedv a szélenergia projektekkel kapcsolatosan” 
mondta az energetikáért felelős államtitkár. A szélfarmok be-
ruházási költsége jelentősen és állandóan csökken. Ebben az 
évben 500 MW új szélerőmű-kapacitás lép üzembe, az eddig 
már megépített – zömében szárazföldre telepített - 2000 MW-
kapacitáshoz.  

CeZ 27%-kal növelte biomassza alapú 
áramtermelését 2011-ben
CEZ a Cseh Köztársaság legnagyobb állami energetikai vállal-
kozása 2011-ben 427,7 GWóra villamos energiát termelt, ami 
27%-os növekedést jelent a biomassza alapú villamosáram-
termelésben, jelentette a CTK hírügynökség.
Ezzel a növekedéssel a cseh energiamixben a biomassza ala-
pú áramtermelés elérte a teljes áramtermelés 1%-át. Cseh-
országban jelenleg hét biomassza alapú erőmű
Dolgozik. A legnagyobb Hodoninban van.

Valóban kilép-e Svájc 
a „nukleáris klubból”?
Az a svájci terv, amely a 
fukushimai katasztrófát köve-
tően látott napvilágot, hogy 
kilép a „nukleáris klubból” nincs 
kőbe vésve, írja a „Utility Week” 
2012. február 5-i száma. A vég-
leges döntés a jelenleg is – a 
különféle szakmai, gazdasági 

és társadalmi szinten - folyó vita eredményétől és az azt kö-
vető népszavazástól függ. Az ország törvényhozásának két 
háza – szakértői véleményekre alapozva – úgy döntött, hogy 
biztonsági okokból nincs szükség az erőművek azonnali be-
zárásra, és nem szükséges a jövőre vonatkozóan most határo-
zott döntést hozni. Az svájci ipar üdvözölte a döntést. A végső 
döntés előtt részletesen kell tanulmányoznunk a fukushimai 
eseményeket, levonjuk a számunkra legfontosabb következ-
tetéseket, és utána szabad csak döntenünk az esetlegesen 

újonnan épülő atomreaktorok sorsáról, mondta a „Svájci 
Nukleáris Fórum” vezetője. Amennyiben az a döntés születik, 
hogy 2034 után nem építünk új reaktorokat, akkor újra kell 
gondolni az egész energiastratégiát. Hiszen jelenleg 40%-át 
adja a nukleáris ipar a teljes energiatermelésnek.
A nukleáris erőművek bezárása számos negatív hatással jár. 
Növekedni fog a villamos energia ára, ami jelentős verseny-
hátrányt jelent a gazdaság számára, várhatóan az energia-
biztonság is kárát fogja látni. Ugyancsak nehézséget okoz 
az európai villamosenergia-piac működésében is, tekintettel 
arra, hogy számos svájci duzzasztómű, mint szivattyús ener-
giatározó működik, amelyeknek ezt a funkcióját fel kell adni a 
nem nukleáris szcenárió esetében. 
A svájci parlament várhatóan 2013-14-ben tűzi napirendre 
az atomerőművekkel kapcsolatos vitát, akkor amikor  a „több 
rétegű” társadalmi vita eredménye egyértelmű és világos 
lesz. A parlament döntését követően, amikor már minden as-
pektusból láthatók az előnyök-hátrányok, 2015-ben írják ki a 
népszavazást. 

Laosz négy vízerőművet épít északi 
tartományaiban
Laoszban már aláírták az egyetér-
tési nyilatkozatot a kínai Sinohydro 
Corporation Ltd.-vel a Laosz északi 
tartományiban épülő négy vízerő-
mű építésével kapcsolatban. Az 
erőművek bekerülési költségeit 
(127 millió $) a laoszi energetikai 
cég a kínai Export Banktól – te-
kintettel arra, hogy kínai cégek 
építik az erőműveket - igen ala-
csony kamatra kapja. A négy 
vízerőmű teljes kapacitása 
600 MW lesz. Az erőművek vár-
hatóan 2018-ban kezdenek ára-
mot termelni. 

Belgiumnak is gondjai lesznek az atomerőművek 
bezárását követően
Belgiumban az energiamixben 55%-ot képvisel jelenleg az 
atomerőművek által termelt energia. Fukushimát követően 
olyan döntés született - többek között itt is -, hogy 2015-től 
kezdve 2025-ig folyamatosan minden atomerőművet be kell 
zárni. Ma még azonban nincs pontos terv arra vonatkozólag, 
hogy mivel helyettesítik az atomenergiát.
Alapvető cél, hogy az energiagazdaság minél „zöldebb” le-
gyen. Ma is tartják azt az európai célkitűzést, hogy az üveg-
házhatású gázkibocsátást 2050-re 80%-kal csökkentsék. 
Az alkalmazandó energiamixnek nem szabad jelentősen drá-
gábbnak lenni a jelenlegi árakhoz képest, tekintettel a gazda-
ság versenyképességére és a lakosság teherbírására.
A mai elképzelések szerint az atomerőművek bezárását kö-
vetően az egyes energiahordozók aránya: 35% megújuló, 
40% földgáz és 25% szén lesz.
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Az orosz állami atomenergetikai konszern, a rosatom 
szervezésében a térség szakemberei áttekintették a kö-
zép-európai atomenergetikai helyzetet és a várható fej-
lesztéseket október 9-10-én, az Atomex-európa 2012. 
című rendezvényen Prágában. 

A Rosatom a konferencián cseh példán keresztül bemutat-
ta azt az általuk ajánlott modellt, ahogyan egy adott ország 
tenderén indulva a helyi vállalatokkal együttműködnek, és ha 
ez a kooperáció beválik, akkor harmadik országban is üzleti 
lehetőséget biztosítanak partnereiknek.

A kétnapos rendezvény magyar vonatkozása volt, hogy a 
Rosatom érdekeltségébe tartozó Atomenergomas résztulaj-
donában lévő Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó 
Kft. két megállapodást írt alá magyar atomerőművi berende-
zések szállításáról. Az aláírt szerződések alapján a Ganz EEG 
Kft. az épülő Rosztovi atomerőmű 4-es blokkja számára 9 óri-
ási keringető szivattyút szállít 2013 júliusáig, és 8 hasonlóan 
nagy hűtővíz-szivattyút gyárt a Baltikumi atomerőmű részére 
2016 végéig. A megrendelés volumenére jellemző, hogy a 
konferencián aláírt összesen 43 millió euró más országokat 
is érintő megrendelésből 20 millió euró értéket tesznek ki a 
Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó (EEG) Kft. meg-
állapodásai.

A konferencia második napján előadást tartott kovács Pál, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, aki elmond-
ta, hogy a Nemzeti Energia Stratégiában az atomenergia is 
helyet kapott. A tervek szerint az MVM - Magyar Villamos Mű-
vek az idén az év végéig, vagy a jövő év elején kiírja a tendert 
a Paksi Atomerőmű bővítésére. 

Az államtitkár szerint 218 magyar vállalatnak van reális esé-
lye arra, hogy részt vegyen a bővítési munkákban, ez a beru-
házási munkálatok mintegy 30 százalékát jelentheti. 

Kovács Pál államtitkár a konferencián részt vevő magyar 
újságíróknak elmondta, hogy a meglévő paksi telephelyen 
maximum 2 blokkot érintő bővítésre tervezik a kiírást. Je-

lenleg öt szállító gyárt erre alkalmas 
technológiai megoldást. A biztonság, 
a gazdaságossági megoldás mellett 
tekintettel lesznek a tender során 
arra is, hogy milyen arányban kíván 
magyar beszállítókat alkalmazni az 
ajánlattevő. 

Az államtitkár szerint minimum 
30 százalék magyar beszállítói arány 
elvárható, többnyire a tervezésben, 
az építésben, a kutatásban, a szere-
lésben és a gyártásban. A beruházás 
elindulásának időpontjára a magyar 
ipar képes lesz felnőni arra a szintre, 
hogy ezt a beszállítói arányt el lehes-
sen érni. Emellett az atomenergetikai 
szakemberek képzésében Magyaror-
szágnak számottevő lehetőségei vannak, és ezt ki kell hasz-
nálni – tette hozzá az államtitkár.

A konferencián Jukka Laaksonen, a Rusatom Overseas 
alelnöke bemutatta az európai atomenergetikai helyzetet, és 
a tíz éven belül várható fejlesztéseket.

A Rosatom adatgyűjtése alapján az alelnök  rámutatott 
arra, hogy Európában a fukushimai katasztrófa után sem 
álltak el - Németország kivételével - az atomenergia további 
alkalmazásától az országok. Mint mondta: Európa 19 orszá-
gából 12-ben már látható, hogyan fognak néhány éven belül 
új atomerőműveket építeni, mindez persze függ a finanszíro-
zási lehetőségtől. 

Jukka Laaksonen elmondta: az atomenergetika-politika 
rendkívül dinamikusan változik az utóbbi időben. 

Országokat említve rámutatott arra, hogy Belgiumban az 
1970-es években kezdődtek az atomerőművi építések, 1993-
as döntés alapján 40 évig hosszabbították meg az élettarta-
mot, időközben változott az álláspont, és most már általános-
ságban mintegy 60 éves üzemeltetésről beszélnek, de újak 
építését nem tervezik.  

Atomex-Európa – 2012
A Rosatom atomenergetikai 

fejlesztési lehetőségekkel számol

Kovács Pál, NFM államtitkár
előadása

Andrej Nyikipelov, az Atomenergomas Nyrt. vezérigazgatója 
és Denisz Tarlo, az Atomenergomas Nyrt. beszerzési igazgatója 
újságírók kérdéseire válaszol

A felvételen balról jobbra: Mihail Koritov, a NIAEP ágazati atomenergetikai ágazati internetes katalógust fejlesztő részlegének igazgatója, 
Oleg Szirazetdinov, az „Egységes Megrendelő” Nyrt. vezérigazagató- helyettese,  Borisz Arszejev, az Atomenergomas Nyrt. kereskedelmi igazgató-
ja, Bulat Nurejev, a Rusatom Overseas helyi gyártók bevonásáért felelős igazgató, Anton Poriadine,  az A.T. Kearney tanácsadó cég alelnöke.

HírekhírekHírekHírek
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Bulgáriában atomenergetikai fejlesztések napirenden van-
nak, különböző tárgyalások folynak, amelyek lassan halad-
nak. Észtországban soha nem volt atomerőmű, bár néhány 
megvalósíthatósági tanulmány létezik e téren, többnyire a 
Balti-országokkal való együttműködésben gondolkodnak, de 
maga Észtország nem tervez semmiféle atomerőmű építést - 
hangsúlyozta az előadó.

Finnországban nagyon hosszadalmas folyamat a már 
megkezdett atomerőművi építés is, politikai döntés kérdé-
se a projektek folytatása. Franciaországban atomerőművek 
sora működik, nem igyekeznek újakat építeni, viszont új 
energetikai politikai megfogalmazására készülnek – érté-
kelte az alelnök.

A Rusatom Overseas alelnöke kitért arra, hogy Németor-
szágban még 9 atomerőművi blokk működik, de azt terve-
zik, hogy fokozatosan minden atomerőművet leállítanak 
2022-ig.

Litvániában bezárták az utolsó blokkot is 2009-ben, erős 
politikai nyomás van új építésére a többi Balti-országgal kö-
zösen, hogy ebből mi valósul meg, az a későbbiekben dől el. 
Hollandiában egy blokk működik, 3 százalékát adja a villamos 
energiának, a további fejlesztéssel kapcsolatos helyzet egy-
előre még nem tisztázott, nem igen terveznek újat.

Lengyelországban nincs atomerőmű, 2005-ben elfogadott 
energiastratégiában a széndioxid kibocsátás csökkentése 
szerepel, így szükségük lenne atomenergiára, de belátható 
időn belül nem számolnak ezzel – értékelte az előadó.

2012. október 17-én Magyarország, Oroszország, és 
Ukrajna kormánya közös megállapodást írt alá az Ukrajna 
területén át Magyarország és Oroszország között törté-
nő nukleáris üzemanyag szállításról. A megállapodást 
hazánk képviseletében az Országos Atomenergia Hivatal 
főigazgatója, Dr. Rónaky József, Oroszország részéről a 
ROSATOM nemzetközi együttműködésekért felelős helyet-
tes-főigazgatója, Nikolai Spasskiy, ukrán oldalról pedig az 
Állami Nukleáris Szabályozási Főfelügyelet elnöke, Olena 
Mykolaichuk írták alá. 

Romániában két atomenergia blokk működik, 2011-ben 
az energiaellátás 11 százalékát adta. Cernavoda településen 
még további blokk üzembe helyezésével számolnak, de az 
ország egyelőre nem talált finanszírozási megoldást – véle-
kedett a szakember.

Az előadáson elhangzott, hogy Szlovéniában működik 
atomerőmű, amely az energiaellátásuk 38 százalékát adja. Je-
lenleg nem terveznek új atomenergia blokk építését, viszont 
azzal számolnak, hogy külföldön is értékesítetnének atomener-
giát. Spanyolországban párbeszéd folyik az atomenergia le-
építéséről. Az ország energiaellátásának 20 százalékát adta 
az atomenergia 2011-ben. A Garona erőművet 2013-ban be 
kívánják zárni. Spanyolországnak nincs szüksége további 
kapacitásra, mivel a jelenlegi meghaladja a keresletet.

Svédországban 10 atomenergetikai egység működik, az 
ország energiatermelésének 38 százalékát tette ki 2011-ben. 
Két blokkot idő előtt zártak be, mert közel volt Koppenhá-
gához. Jelenlegi jogszabályok alapján az országban adott a 
lehetőség új blokkok építésére, a legrégebbiek pótlására, 
illetve bővítésre. 

Svájcban öt blokk működik, az ország energiatermelés-
ének 38 százalékát adja, új blokkok építésével számoltak a 
fukhusimai balesetig, azt követően azonban viszont lemond-
tak újak építéséről.

Az Egyesült Királyságban működő valamennyi atomerőmű 
már régi, így igyekeznek ezeket újakkal helyettesíteni. Nagy a 
nyomás a nyilvánosság részéről is új atomerőművek építésére 
mielőtt teljesen leállnának a régiek – mondta Jukka Laaksonen.

A konferencián bemutatták azt a nemrégiben összeállított és 
folyamatosan bővülő elektronikus adatbázist, amelyet a Rosatom 
érdekeltségébe, partneri körébe tartozó vállalatok minőségbizto-
sítással alátámasztott információi alapján állítottak össze. Ebből 
lehetősége van a Rosatomhoz tartozó cégeknek kiválasztani, 
összeállítani a legmegfelelőbb megoldást a nemzetközi tende-
rezés során. Magyarországról az adatbázisban az Ganz EEG Kft. 
szerepel az atomerőművekben használatos szivattyúival, illetve 
a fűtőanyag-átrakó berendezések szállítására is lehetősége nyílt 
a cégnek. A Ganz EEG Kft-nél már tudják, hogy az aki az atom-
energetikai iparba beszállítóként be tud kerülni és helyt tud állni, 
teljesítve a nagyon szigorú minőségi előírásokat és a gyakran fe-
szes határidőket, jelentős növekedési pályára és fejlődésre számít-
hat. A Ganz EEG Kft. esetében a 40 millió eurós megrendelés-ál-
lományból 23 millióval részesedik az orosz atomenergetikai ipar. 
A cégnek sikerült meghétszereznie a megrendelés-állományát, 
illetve megháromszoroznia a bevételeit, amelyek mintegy 4,5 mil-
liárd forintot tesznek ki idén.  

                                                                                      P.E - T.É
Felvételek:  Tóth Éva

A megállapodás az Oroszország és Magyarország közötti, 
Ukrajna területén keresztül történő nukleáris üzemanyag 
szállítás főbb szabályait határozza meg, és a három ország 
által 1992. december 29-én kötött, eddig hatályos együtt-
működési megállapodást váltja fel. Az új megállapodás meg-
kötését a nemzetközi környezet változása, Magyarország 
Európai Unióhoz történő csatlakozása, az atomenergiát érin-
tő jogszabályi háttér fejlődése, valamint a szigorúbb nukleá-
ris biztonsági követelmények tették szükségessé.

Oroszország és Ukrajna a magyar megállapodáshoz 
hasonló egyezményeket kötött korábban Bulgáriával (2006) 
és Szlovákiával (2010).

Molnár András, főosztályvezető
Általános Nukleáris Igazgatóság Külkapcsolatok Főosztály)

Új típusú 1200 MW-os nyomottvizes erőmű makettje, fokozott aktív 
és passzív biztonsági megoldásokkal

Magyar, orosz, ukrán kormányközi 
megállapodás a nukleáris 

üzemanyagok szállításáról
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Október 11-14. között rendezte meg az Erdélyi Magyar Mű-
szaki Tudományos Társaság (eMT) 13. alkalommal együtt a 
Nemzetközi Elektrotechnikai Konferenciát (XIII. ENELKO) és 
a Nemzetközi Számítástechnikai és Oktatási Konferenciát 
(XXII. SzámOkt). A konferencia helyszínét évente más-más 
városban jelölik ki, hasonlóan a MEE Vándorgyűlésekhez. A 
konferencia szervezője az EMT Energetika-elektrotechnika és 
Számítástechnika Szakosztálya. A konferencia szervezőinek 
célja az erdélyi és a magyarországi szakemberek számára egy 
találkozási fórum biztosítása, az erdélyi szakemberek számára 
a műszaki nyelv, kifejezések megismerésének elősegítése, az 
új kutatási, műszaki eredmények bemutatása mindkét oldal-
ról. A konferencián számos egyetem és szakember képviselte 
Magyarországot. Az egyetemek közül külön ki kell emelni a 
Miskolci Egyetem Elektrotechnikai - Elektronikai Tanszékét, 
valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéket, ahonnan 
számtalan tanár és diák érkezett és tartott előadást a szekci-
ókban.  A rendezvény iránt évről évre nő az érdeklődés. Idén 
már 31 cikk érkezett az ENELKO konferenciára. 

A plenáris előadások vegyesen kerültek megtartásra a 
két párhuzamos konferencia résztvevői részéről. A plenáris 
előadáson elhangzott dr. Vajta László, a BME Villamos Kar 
dékánjának „Kutatási stratégiák a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen 2012-2020” című előadása. Az 
előadás bemutatta az intézmény kutatóegyetemként való 
működésének lehetőségeit és a kitűzött célokat. Második 
előadásként dr. Gál Zoltán a Debreceni Egyetemről 
„IP-technológiára épülő korszerű rendszerek ötlettől a megva-
lósításig” című előadása hangzott el.

A plenáris előadások után a két konferencia párhuzamo-
san folytatta a munkáját. Az ENELKO konferenciára érkezett 
31 előadás két párhuzamos szekcióban, szekciónként három 
blokkban hangzott el. Az első szekció első blokkjának címe 
„Villamos energia termelése és a főbb irányok”.  A szekció elő-
adásai közül ki kell emelni Szentirmai László – radács Lász-
ló „Környezetbarát villamos energia termelése az Európai Unió-
ban és Magyarországon”, Bihari Péter „Primer energiaigények 
előrebecslése”, korányi Zoltán „Erőművi befektetések esélyei a 
jelen gazdasági helyzetben”, illetve Lontay Zoltán – Bakoss 
Géza „Bioerőművek létesítésének lehetőségei Romániában” 
című előadásokat. 

A második blokk címe „Villamosenergia-termeléssel 
kapcsolatos CO2-kibocsátás” volt. A blokk előadásai ezt 
a kérdést próbálták körüljárni. Az előadások közül meg kell 
említeni Gács Iván „Szükség van-e a szén-dioxid-leválasztási 
technológiára”, Buzea klaudia – Gebhardt Gábor „A villa-

mosenergia-termelés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése 
szén-dioxid-leválasztási és tárolási technológiákkal” illetve 
Groniewsky Axel – Sándor Csaba „Tüzelés utáni szén-dioxid-
leválasztás hatásvizsgálata szénerőműben” című előadásokat.

A harmadik blokk címe „Villamosenergia-rendszer-
ben alkalmazott elemek elemzése” volt. A blokk előadásai          
között hangzott el Szandtner károly „Villámvédelmi kocká-
zatelemezés az MSZ EN 62305 szabványsorozat alapján”, Orlay 
Imre „Smart grid hatása a fogyasztói zavartatás csökkentésére 
és ennek lehetséges fejlesztési stratégiái,”, Bodnár Imre „A vil-
lamos vasútvonalak vezetőrendszerének árameloszlás és az 
okozott mágneses terének vizsgálata”, valamint Bagi Tamás 
Zoltán „Nagyfeszültségű párhuzamos kábelvonalak terhelésé-
nek vizsgálata a kábelparaméterek, a nyomvonaljellemzők és 
a kábel terhelő áramának tekintetbevételével” című előadások.

A második szekció témái között a villamos hajtások kérdései 
szerepeltek. A blokkok címei „Takarékos energiafelhasználó 
rendszerek elemzése”, illetve „Adatgyűjtés, mérés a villa-
mosenergia-rendszerekben”. Az utóbbi blokkban hangzott 
el Bencs róbert – Váradiné Szarka Angéla „Mérési adatok 
automatizált feldolgozó és dokumentumgeneráló szoftverrend-
szere villamos hálózat diagnosztikai alkalmazáshoz”, Unhauzer 
Attila „Saját fejlesztésű online flicker mérőmodul implementá-
lása és tesztelése komplex hálózatanalizátor szoftverrendszer-
hez”, Bodnár Bence – Misák Sándor „Mikrokontroller alapú 
egyfázisú villamos fogyasztásmérő” és kazup László „A villa-
mos hálózati feszültségtorzulás hatásainak vizsgálata” című 
előadása.

A szekció-előadások során a már évek óta megszokott han-
gulatot, érdeklődést tapasztalhattuk.

Köszönetet kell mondani a szervezőknek, akik a hagyomá-
nyokhoz híven érdekes, kulturális programmal kedveskednek 
minden évben a résztvevőknek. Ebben az évben Gyulafehér-
váron a vár és a könyvtár, Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kol-
légium megtekintése és Torockó volt a kirándulás helyszíne. 

Külön ki kell emelni a konferenciára elkészített, az előadá-
sokat tartalmazó, színvonalas kiadványt. Érdemes megemlí-
teni, hogy az előadók fontosnak tartják, hogy szerepeljenek 
ebben a kiadványban.

A búcsúestén immár hagyománnyá vált, hogy mind a 
két szakosztály azoknak, akik hosszú évek óta támogat-
ják az eMT munkáját, illetve a kárpátaljai műszaki értel-
miség szakmai fejlődését, oklevelet adományozott. Az 
eMT energetika-elektrotechnika Szakosztály oklevelét 
ebben az évben  Szandtner károly, Váradiné Szarka An-
géla és Gács Iván kapták. 

Orlay Imre
műszaki szakértő, ÉMÁSZ Hálózati Kft.

A konferencia ülésterme

Zarándy Pál a Magyar Mérnöki Kamara nevében üdvözli a konferenciát

EMT konferencia Gyulafehérváron
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Ezzel a címmel – és tartalommal – szervezett konferenciát 
az IIR Magyarország 2012. október 17-én és 18-án, Buda-
pesten.  

A konferenciát a szervezők részéről dr. Nagy Diána nyi-
totta meg, aki kiemelte, hogy a vállalatok tartós gazdasági 
sikerének kulcsfontosságú tényezője az emberi erőforrás 
képessége és képzettsége. Hosszú távon versenyelőnyt az a 
cég érhet el, amely lépést tud tartani a legújabb üzleti ten-
denciákkal, ismeri a szakma aktuális történéseit és más piaci 
szereplők gyakorlatát. 

A konferencia első napjának délelőttjén, dr. Hoós Éva elő-
adásából betekintést nyerhettünk az Európai Bizottság által 
készített legújabb EU direktívákba, előírásokba. Ezt követő-
en Füzi Ákos jóvoltából megtudhattuk, hogy az okos mérés 
energiakereskedelemben lévő üzleti lehetőségeit, illetve 
dr. Szabó endre Győző előadásából az okos mérés adat-
védelmi és adatbiztonsági oldalát. kovács Péter és Bakos 
Béla előadásaiban az okos hálózat és okos mérés az átviteli 
hálózati szempontjából fontos lehetőségei kerültek be-
mutatásra, melyek támogatják a Nemzeti Energiastratégia 
célkitűzéseit (Ellátásbiztonság, Versenyképesség növelése, 
Fenntarthatóság). Továbbá betekintést nyerhettünk, hogy 
a hazai rendszerirányító mekkora és milyen szerepet kíván 
betölteni az okos hálózatok kiépítésében (pl.: a Központi 
mérőoperátor modelljébe). Dr. Varjú György előadása be-
tekintést adott az okos hálózatok költség-haszon oldalára, 
hogy nagyságrendileg milyen költség előrejelzések vannak 
Európában és a tengerentúlon. A smart technológiák egyik 
nagy előnye lehet a decentralizált energiatermelők bizton-
ságos integrálása a hálózatba, a helyi szintű energiatermelés 
hasznosítása érdekében. Így jelentős megtakarítás érhető el 
a hálózatfejlesztés elkerülésével, eltolásával hangzott el 
dr. kiss Csaba előadásán. A nap délutánjának fókuszpontja 
az elektromos mobilitás volt. Az első előadó Petr Dolejsi, az 
európai autógyártók szemszögéből mutatta be az elektro-
mos autók jelenlegi kérdéskörét. Elmondta, hogy 2020-25-
re 3-10%-os elektromos autó részesedéssel számolnak, ami 
még az autógyártók szempontjából az áttöréshez szükséges 
kritikus tömeg alatt marad. A jelenleg elérhető technológiá-
kat figyelembe véve e-mobilitás elterjedésének három leg-
főbb gátja a korlátozott hatótávolság, a hosszú töltési idő és 
a magas ár. Az elmúlt időszakban fontos megegyezés szü-
letett az európai autógyártók részéről, hogy a jövőben egy-
ségesen a Combo töltőszabványnak megfelelően készítik 
autóikat. A második előadó, kollár Mátyás, az hazai e-mo-
bilitás kérdéskörét, elterjedésének lehetőségeit, korlátait és 
nehézségeit részletezte, majd betekintést adott az első ha-
zai E-mobility közösség, a Bükk-Mak LEADER projekt ered-
ményeibe, ahol a regionális fejlesztések elősegítését látják 
a smart grid alapú E-mobilitás megteremtésében. Az elő-
adásokat követő kerekasztal beszélgetés során egybehang-
zó vélemények fogalmazódtak meg, hogy az elektromos 
mobilitás már ma készen áll a városi igények kielégítésére, 
azonban rövidtávon belül, a kevés felhasználó miatt, még 
nem jelent üzleti potenciált a szolgáltatók számára. Mind-
három előadó, Horváth Dori Jenő, Pál Norbert, és Major 
György kiemelte, hogy biztosak az elektromos autók tér-
hódításában, a kérdés csak az időpontban van, illetve hogy 
nagyon fontos tapasztalatokkal szolgálnak a már ma futó 
pilot projektek a szakemberek számára (pl.: ingyenes köz-
téri töltési lehetőség).  

A második nap központi témája az okos mérés és a 
fogyasztói szokások befolyásolása volt. A nap első előadója, 
Veisz Imre bemutatta az E.ON területén az eddig csak ter-
vekben szereplő tiszavasvári, szolnoki és zirci okos mérési 
pilot projekt elindulásának tapasztalatait. Szász Lajos a Ma-
gyar Telekom szemszögéből mutatta a szolnoki pilot projekt 
indulását és az iparágak közötti együttműködést emelte ki, 
illetve, hogy az okos mérés segítségével új szolgáltatások 
nyújthatók az ügyfelek számára. Bognár Péter és Balogh 
róbert előadásaiból érdekes betekintést kaphattunk a 
víz- és távhőszolgáltatás okos méréssel kapcsolatos vára-
kozásara, illetve a multi-utility fontosságába, azaz, hogy az 
okos mérés minden közművet egyesítve a megterülési időt 
jelentősen csökkenti. Külön kiemelték a MEH okos mérés 
munkacsoportjának fontosságát az összes szolgáltató közös 
asztalhoz ültetésével, illetve hogy az okos mérésnek valódi 
igényt kell kielégítenie, hogy a rendszer kiépítése ténylege-
sen megérje. Nagy István az EDF DÉMÁSZ részéről a sze-
gedi pilot projekt telepítésének első tapasztalatait, mind 
technológiai, gazdasági és ügyfél oldalról. A kerekasztal 
beszélgetés során dr. Morva György vezényletével érdekes 
beszélgetés alakult ki a mérési adattovábbítás kérdésében, 
a PLC és GSM alapú kommunikáció összehasonlítása során. 
Végeredményben ár/érték arányban a PLC kommunikáció 
tekinthető jobbnak. Továbbá a fogyasztói visszajelzések 
egyszerűségének fontossága hangzott el, hisz a fogyasztó 
nem a kWh-ból hanem Forintból ért. A nap első felének üze-
nete talán az lehetne, hogy az okos mérés lényege nem a 
kinyert fogyasztási adatok, hanem az, hogy mit tudunk kez-
deni ezzel az információval. Az adatok rendelkezésre-állása 
önmagában nem csökkenti a fogyasztást, aktív részvétel 
szükséges ennek eléréséhez.

A nap második felében a nemzetközi smart tapasztalatok 
kerültek előtérbe. Elsőként a német RWE tapasztatait pre-
zentálta dr. Norbert Verweyen. Előadásának fő üzenete 
az volt, hogy energiaszolgáltatóként hogyan lehet üzletet 
csinálni a kitűzött EU-s energiacsökkentési irányelvek mel-
lett, illetve hogy ennek érdekében az RWE milyen új szolgál-
tatások vezetett, vagy tervez bevezetni (pl.: okos mérésen 
alapuló smart home szolgáltatást). Laura Panella az olasz 
Enel Distribuzione részéről bemutatta a már a 2000-es évek 
elején telepített okos mérők tapasztalatait. Kiemelte, hogy 
Olaszországban az okos mérők felszerelésének mozgatóru-
gója a jogtalan vételezés és a rossz fizetők visszaszorítása, il-
letve hogy a beruházás költségeit elismerték a hatóságok. A 
beruházások megtérülési ideje 5 év körül mozgott. dr. raisz 
Dávid osztrák, német és észak-amerikai okos mérés tele-
pítéseket követő tudatos fogyasztói energiafelhasználást 
vizsgáló felmérések eredményeit prezentálta. Előadásából 
kiderült, hogy a különböző árképzéseknek eltérő hatása van 
a fogyasztói szokásokra (legeredményesebb a CPP prizing 
stratégia bizonyult), és átlagosan 4-7%-os volt az energiafel-
használás csökkenése. A konferencia lezáró kerekasztal be-
szélgetése központjában maga a fogyasztó állt a különböző 
fogyasztóvédelmi szervezetek képviseletében. 

A beszélgetés legfontosabb üzenete a fogyasztói tájékoz-
tatás egyszerűsége és fontossága, hogy az emberek megért-
sék, hogy miért történnek a változások a közművek mérésé-
ben, és hogy ebből nekik milyen haszna lesz, ha lesz. 

A rendezvényen alkalom nyílt a tapasztalatok kicse-
rélésére, valamint a felmerülő kérdések megvitatására az 
előadókkal és a résztvevőkkel. 

Vereczki György, BME-VET

Smart Grid & Smart Metering 
Konferenciabeszámoló
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Az AMC törökbálinti telephelyén július 31-én ünnepélyes pro-
jektzáró rendezvényt tartottak a fejlesztési munkában részt-
vevő partnerekkel. Az AMC Europe Kft., a kaliforniai Advenced 
Motion Controls hajtás elektronikai cég magyarországi képvi-
selete 2009-ben az „Ipari koordinált mozgásvezérlés fejlesztése 
PLCopen alapon” című munkájával pályázott a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program „Piacorientált kutatás-fejlesztési 
tevékenység támogatása” (KMOP-1.1.1/2009) című kiírására. A 
projektet a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság 
támogatásra  érdemesre ítélte. Az AMC Europe Kft. az elmúlt 
években létrehozta a Click&Move nevű programrendszert, 
amely  ipari vezérlők fejlesztésére használható. 

Szoftver termékek
 Konfiguráló szoftver (DriveWare TM)
 Click&Move® Soft Motion fejlesztőrendszer
 Drive library Hardver termékek

Felavatták és üzembe helyezték a napokban a keleti or-
szágrész első elektromos töltőoszlopát Miskolcon, az 
Észak-magyarországi Áramszolgáltató NYrt. központjánál. 
A szerkezet az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felavatott töl-
tőoszlopa, az elektromos és tölthető hibrid autók töltésére 
alkalmas.

Az eseményen dr. kövesdi Zoltán, az eLMŰ-ÉMÁSZ Tár-
saságcsoport igazgatósági tagja hangsúlyozta, hogy a cég 
2010-ben indította el programját, amellyel az energiatuda-
tos gondolkodásmódot, ennek részeként pedig az elekt-
romos hajtású közúti közlekedést kívánja népszerűsíteni. 
A környezetvédelmi szempontok mellett az elektromos 
autók üzemeltetési költségei is kedvezően alakultak. 
A hagyományos belső égésű motorral szerelt járműhöz 
képest a 100 kilométerre vetített villamos áram felhasz-
nálási költsége mintegy 700 forintra tehető, ami negyede 
egy korszerű belső égésű motor üzemanyag-költségének. 
A terv egy olyan hálózat kiépítése, amelynek segítségé-
vel Budapesttől Kassáig lehet eljutni elektromos járművel. 
Az eseményen bemutatták a társaságcsoport  folyamatosan 
bővülő elektromosautó-flottájának legújabb tagját, a  köz-
elmúltban Miskolcon üzembe helyezett Citroen C-ZERÓt is. 
Jászai Tamás vállalatfejlesztési igazgató kiemelte, hogy 
az autót egyszerűen, alig több mint egy óra alatt lehet 

 DC-AC bemenetű szervohajtások
 Támogatott motor típusok: kefés, kefenélküli, aszinkron
 Támogatott vezérlő interfészek: +/-10V, Step-dir jel, 

CANOpen protokoll, DS402 Ethernet, Powerlink, EtherCAT
 Támogatott konfiguráló interfészek: RS232, USB
 Támogatott jeladók: encoder, Resolver, Sin-Cos 1Vpp, Endat 

2.2, Hiperface, Hall
 Tachogenerátor
 Kiegészítők: szűrők, tápegységek, fékcsopper, szerelőpanel

A program tartalmaz funkcióblokk-diagramot rajzoló, 
nyomkövető, valós eszközöket modellező és HMI készítő ré-
szeket. Ezenkívül a rendszer számos funkcióblokk könyvtárat 
is tartalmaz. A szokásos könyvtárakon kívül (logikai, matema-
tikai, kommunikációs, stb.)  egy független motortengelyek 
vezérlésére szolgáló funkcióblokk-könyvtárral is rendelke-
zik. A felhasználó készíthet saját funkcióblokk-könyvtárat is.  
Click&Move helye a mozgásvezérlésben:

A Click&Move egy Windows operációs rendszer alatt futó 
fejlesztőrendszer, amely különböző processzorokra, digi-
tális buszokra és operációs rendszerekre képes vezérlő 
(tipikusan mozgásvezérlő) szoftvert generálni funkcióblokk-
diagram alapján.

A fejlesztés az alábbi területeken hasznosítható: általá-
nos ipari gépek, szerszámgépek, orvosi berendezések, elekt-
romos járművek, robotika, automatikus raktárak, szimuláto-
rok, filmipar.

Tesztelés: A működést három ipari gépekhez nagyon köz-
elálló gépen vizsgálták és tesztelik a továbbiakban is. A há-
rom gép: X-Y asztal, háromtengelyes marógép, hat tengelyes 
MotomanSV3 ipari robot, a könyvtár működését az egyete-
mek két további roboton tesztelik, egy PUMA és egy KUKA 
roboton.

A fejlesztésben a BME Villamos Energetika Tanszéke és az 
Óbudai Egyetem Automatika Intézete is részt vett. 

Farkas András docens, Óbudai Egyetem

feltölteni, a kocsi ezután 130 kilométert képes megtenni. 
Az autót kipróbálta dr. kriza Ákos, Miskolc polgármestere is 
A városvezető hangsúlyozta, egyik fő céljuk a belváros teher-
mentesítése.

A társaságcsoport nyilvános töltőoszlopainál 2012 végéig 
ingyen lehet tankolni az elektromos autókat.

 
Vass László

MEE Megújuló Energia Szakosztály

Ünnepélyes projektzáró 
az AMC Europe Kft.-nél

Elektromos töltőoszlopot 
adtak át Miskolcon

Robotvezérlés

Dr. Kövesdi Zoltán és dr. Kriza Ákos
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karbantartási munkák tervezésén, végrehajtásán át a napi 
operatív beavatkozásokig. A tesztek sikerültek. szécsy ta-
más az EDF DÉMÁSZ ZRt-nél kifejlesztett beruházási folya-
mattámogatási rendszert mutatta be. 
A BERTA rendszer, mint teljes körű folyamat támogatás az 
ügyféligényre induló beruházási folyamat mintegy 60 rész-
feladatát és 100 részhatáridejét követi le. tari Attila a „tuda-
tos” megszakító karbantartás általuk kifejlesztett módszerét 
és annak tapasztalatait mutatta be. A műszeres diagnosztikai 
vizsgálatok eredményeit megszakító típusonként és alkal-
mazási területenként gyűjtik, elemzik és értékelik, a várható 
élettartam szempontjából. Hrivnyák gyula, lázár Ferenc, 
Móczár gergő és lendák imre bemutatták az ÉMÁSZ IDCS 
rendszerét. A bevezetett rendszert a kezelői felületen lé-
pésről lépésre nyomon követve mutatták be, majd néhány 
üzemzavari helyzet illusztrálásával kiértékelték annak első 
féléves működését.             

C4. szekció: Villamosenergia-rendszerirányítás
Levezető elnök: Oroszki lajos, MAVIR ZRt.

A szekcióban négy - az átviteli rendszerirányítással kapcsola-
tos - előadás hangzott el.
Dr. tomaj Balázs, a MAVIR ZRt. megfelelési ellenőre az ITO 
modell szerinti működés jogi feltételeiről, illetve a működés 
tapasztalatairól tartott átfogó, érdekes előadást.
A MAVIR diszpécserek által használt, adminisztrációs mun-
kájukat jelentősen megkönnyítő Digitális Diszpécseri Napló 
(DDN) fejlesztési lépcsőit és jövőjét a felhasználó részéről 
Kapás Mihály, a fejlesztő részéről Kelemen Ákos mutatta 
be. Az EU elhatározott célja az egységes piac működtetése 
a gáz- és villamosenergia-szolgáltatás területén 2014-es ha-
táridővel. 
Ennek alapvető feltétele a jogszabályokban rögzítettek szerint 
az ENTSO-k által kidolgozandó hálózati kódok megléte. Erről, 
az igen nagy többletterhet is jelentő munkafolyamatról és a je-
lenlegi helyzetről Kovács Péter adott számot. Végül, negyedik 
előadóként Kovács gábor a MAVIR hálózat fejlesztési eredmé-
nyeiről és a jövőben várható munkákról adott tájékoztatást. 
A négy, igen magas színvonalú előadással a hallgatóság 
képet kaphatott a MAVIR működéséről, kezdve a modell-
től, a diszpécseri adminisztrációs munkák digitalizálásán, 
a nemzetközi feladatokon át a hálózatfejlesztés területén elért 
eredményekig.

C5. szekció: Villamos gépek és berendezések 
Levezető elnök: Dr. Madarász györgy VGKBSZ elnök

A szekció tematikájában a nagy transzformátorokkal kapcso-
latos kérdések domináltak. A hallgatóság élénk érdeklődést 

Beszámoló a MEE 59. 
Vándorgyűlés  Konferenciáról 

2012. szeptember 5-7.    3. rész

C2 szekció: eszközgazdálkodás
 Levezető elnök: Orlay imre, ÉMÁSZ műszaki szakértő

A szekció előadásai jól egészítették ki az első nap azon 
témáját, hogyan lehet biztosítani a megfizethető energiát. 
Dunay András elmondta, hogy a vagyongazdálkodással 
kapcsolatban egyre fontosabb szerepet kap a kockázatke-
zelés a villamos hálózatok működésének vizsgálatakor. Ezt 
sugallja a Nemzeti Energiastratégia energiabiztonságról szó-
ló egyik fő alapelve is. Ez az alapelv áll a hátterében a MEH 
által kezdeményezett „A villamosenergia-ellátás kockázat- és 
sérülékenységelemzésének módszertana” egységesítésére 
létrehozott munkabizottság tevékenységének is. Németh 
B., Cselkó R. és Kiss i. bemutatta, hogyan támogatja az okos 
hálózatok kiépítését a Nemzeti Energiastratégia, és ehhez ho-
gyan kapcsolódik az eszközgazdálkodás. Patócs t.-Vas g. az 
E.ON SCADA-DMS rendszerfejlesztés állomásait mutatta be 
és kapcsolatát a nyilvántartási rendszerrel. Peller l.-lengyel 
l. arról beszélt, hogyan lehet támogatni a közműegyeztetés 
új lehetőségével azt az elvárást, hogy csökkentsük az ügyfél-
forgalmak fizikai jelenlétét és ezzel költségüket. Az e-közmű 
egy komoly lehetőség ennek elérésére. Zöld sándor rámu-
tatott arra, hogy a közművállalatok a várható piaci és tech-
nológiai változásoknak csak úgy felelhetnek meg, ha üzleti 
folyamataik működéséhez szükséges információk kezelését, 
az információmenedzsmentet újragondolják, megújítják.

C3. szekció: irányítási rendszerek 
Levezető elnök: schachinger tamás, a GA Magyarország 
igazgatója

Bakonyi Péter és Nagy lászló a Mobile Work Force 
Management rendszerüket mutatták be, mellyel a klasszikus 
üzemviteli tevékenységek hatékonyságát tervezik javítani, 
a vonali bejárások állapotfelmérésének dokumentálásától a 

A konferenciáról szóló sorozat második részében az 
A1, B1, C1 szekciók, illetve az A2-5 és a B2-5 szekciók 
munkáját ismertettük. A további szekciók előadásai-
ról röviden az alábbiakban számolunk be.
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mutatott. 765 kV-os transzformátorok új generációjának 
fejlesztéséről dr. Nádor gábor tartott előadást. A CG Trafó-
gyár jelentős indiai megrendelést kapott, 14 db 765 kV-os 
500 MVA-es transzformátor elkészítésére. A szerző három új 
konstrukciót ismertetett. Természetes észterek alkalmazása a 
villamosenergia-szolgáltatásban tárgyú előadásában Bocsi 
ildikó, a hazai viszonylatban még el nem elterjedt növényi 
alapú szigetelő (transzformátor) olajok alkalmazásának nem-
zetközi tapasztalatait és hazai alkalmazás lehetséges előnye-
it ismertette. Csépes gusztáv, Kispál istván, ivan Kudela, 
ladislav Kerestvey előadásukban a transzformátor olaj-pa-
pír szigetelés romlásáról, és élettartamuk kiterjesztéséről a 
helyszíni olajregenerálással tárgykörben tartottak előadást. 
A hallgatóság átfogó képet kapott a nagy transzformátorok 
élettartamát befolyásoló tényezőkről és a hazai gyakorlat-
ban előforduló hibákról. Ismertette továbbá a társelőadók 
által kifejlesztett olajregenerációs eljárás műszaki-gazda-
sági előnyei is. Atomerőművi villamos és irányítástechnikai 
berendezések környezetállósági vizsgálataival Ferenczi 
Zoltán foglalkozott.  Az előadó az atomerőművi berende-
zések biztonsági fogalommeghatározásán túlmenően a 
gyakorlati példák bemutatásán keresztül ismertette a lehet-
séges kockázatok elkerülésére tett legutóbbi intézkedéseket 
a paksi erőműben. 

A záró nap programja 2017. szeptember 7.
A6. szekció: Hálózatok üzeme megújuló 
energiatermelőkkel 
Levezető elnök: Dr. Dán András egyetemi tanár

A szekcióban elhangzott előadások (Kovács gábor – Pikler 
lászló – Zerényi József – Vokony istván – szabó Mihály 
– Hartmann Bálint – Barcza Ádám) a megújuló, valamint 
egyéb elosztott energiatermelő berendezések által okozott 
problémákkal foglalkoztak.
Életvédelmi kérdést vizsgált a visszatáplálást mérő és szimu-
láló előadás. Ezt követően a rendszerirányító szempontjából 
hallottunk előadást a HMKE-k frekvenciavédelmének hatá-
sáról a rendszermentés szempontjából. Rendszerintegrációs 
probléma vizsgálata következett a szélerőművek tartalékolá-
si kérdésével kapcsolatosan, majd egy szigetüzemben lévő 
smart hálózat feszültség-, meddő szabályozását szimuláló 
előadás hangzott el. Ezt követte egy inkább termékismertető 
jellegű érdekes előadás, majd a szakdolgozat pályázat egyik 
helyezettjének előadása a lendkerekes szélerőműhajtás sza-
bályozásáról. 
Összefoglalva, az előadások témái rendkívül aktuális témá-
kat érintettek, az előadók jól felkészültek, igen élvezetes elő-
adásokat hallhattunk.

B6. szekció: Villamos biztonságtechnika 
Levezető elnök: Kovács lászló MEE VET elnök

Okos mérők villám- és túlfeszültség-védelmével foglalkozott 
dr. Kovács Károly. Mint minden elektronikus berendezés, 
az okos mérők is rendkívül érzékenyek minden túlfeszült-
ségre. A védelemre vonatkozóan az MSZ EN 62305 szabvány 
részletes útmutatást ad. Az előadás részletesen foglalkozott 
a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés módszereivel és esz-
közeivel. Dr. Morva györgy, Darvas istván és tari Attila a 
villamos biztonsági audit fontosságával és eredményeivel 
foglalkoztak a szekció keretében megtartott előadásukban. 
Kiss József az ELMŰ-ÉMÁSZ cégcsoportnál 2009-ben indí-
tott munkavédelmi kampány egyes lépcsőiről és a kampány 
eredményéről adott számot előadásában. A szilárd eltökélt-

ség, a szigorú számonkérés, a rendszeres ellenőrzés és az 
esetleges felelősségre vonás meghozta a várt eredményt. A 
munkavédelmi helyzet jelentősen javult. Az egyszemélyes 
munkavégzés feltételeinek elemzésével és a rendszer kidol-
gozásával foglalkozik Czanik Zsolt. Az ELMŰ-ÉMÁSZ sziszte-
matikus munkával, kidolgozott módszertan segítségével, az 
Üzemi Tanáccsal és a cég biztonságtechnikai szakembereink 
bevonásával indították el az egyszemélyes munkavégzés 
pilot projektjét. A projekt eredményesen zárult, meghatároz-
ták azokat a területeket, ahol erre lehetőség van, sőt bizo-
nyos bővítési lehetőségeket is vizsgáltak. A szekció utolsó 
előadásában dr. Novothny Ferenc az új MSZ 1585 szab-
ványt ismertette.

C6. szekció: Diagnosztika 
Levezető elnök: szántó Zoltán, a Diagnostics ügyvezető 
igazgatója

Elsőként dr. szebeni Mária mutatta be a folyékony die-
lektrikum diagnosztika fontosságát. Ezután egyed Róbert 
ismertette a GA Magyarország Kft. nagyfeszültségű kábel-
diagnosztikai gyakorlatát, az ebben szerzett európai ta-
pasztalatokat. Majd dr. takács györgy és Bódis Krisztián 
ismertették a rendelkezésre álló online hibagáz-analízisre, 
részletörés és UV-vizsgálatára alkalmas rendszereket. Végül 
dr. Varga lászló és Fogarasi tiborné  ismertette a kifej-
lesztett diagnosztikai módszereket és eszközöket, amelyek-
kel hatékonyan végezhető a távvezetéki elemek diagnosz-
tikája. 
Érződött az előadások színvonalán, hogy a szekció előadói 
gyakorlottak. Az előadások jól érthetőek, összefogottak, 
lényegre törőek voltak. Némelyik előadás végén néhány 
kérdés, illetve hozzászólás indított rövid, érdemi párbe-
szédet. 

A záró plenáris ülés
Levezető elnök: Kovács András MEE-főtitkár 

A vándorgyűlés záró plenáris ülése sokszínű programot kí-
nált. Dr.Varjú györgy  tartott előadást  „Nemzetközi kitekintés 
az Okos hálózat irányokra” témában, majd Dr. Kádár Péter is-
mertetése a „Megújuló energiákhoz kapcsolódó technológiák 
laboratóriumi oktatásáról az Óbudai Egyetemen”. Ezt követően 
„Kooperációs tréning a Paksi Atomerőműben black-start újrain-
dításának gyakoroltatása” címmel hangzott el előadás, Kovács 
Attila és lakatos gábor előadásában. Végül dr. szunyogh 
istván érdekes előadása következett, „Ne kísérletezzünk a 

Záró plenáris ülés előadói
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lyettes mesél nekünk a gúlaépítés történetéről és a város vil-
lamosításáról beszélő partnerével, Hiezli József  vezérigaz-
gató-helyettessel.
A 45 méteres bajai gúlaoszlop építés teljes történetével a bajai 
üzemtörténeti múzeumban részleteiben is megismerkedhetnek 
az érdeklődők.
Az összefoglaló és zárszó után a Vándorkupa átadása követ-
kezett, amelyet Kovács András adott át Hans-günter Hogg 
úrnak az ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatóság tagjának, mert a 60.ván-
dorgyűlés fő szponzori és szervezői feladatait az ELMŰ-
ÉMÁSZ Társaságcsoport vállalta.

ezúton szeretném köszönetet mondani azon levezető 
elnököknek, akik segítséget nyújtottak e beszámoló 
elkészítéséhez.

Dr. Bencze János
Felvételek: Tóth Éva

villamos fogyasztásmérők mág-
neses befolyásolásával”, mert 
úgyis minden beavatkozás bi-
zonyítható. 
Már hagyomány, hogy a GA Ma-
gyarország kezdeményezésére 
és támogatásával technikatör-
téneti emlékeinkről film készül, 
amelynek bemutatása a ván-
dorgyűlés utolsó napjának záró 
eseménye. Ezúttal is kíváncsian 
vártuk a „titkot”, hogy miről szól 
a film, ugyanis ez csak itt derül 
ki.  schachinger tamás a GA 
Magyarország Kft. igazgatója, 
az ötlet gazdája vezette be a 
film elkészítésének történetét. 
Ez a magával ragadó film „Baja 

villamosítása és a 35 kV-os ideiglenes Duna átfeszítés 
története” címmel kísérte végig a kort és az eseményeket. 
A térségben eléggé köztudomású, hogy Baja várost a II. Világ-
háborút követő időszakig a komlói bányából látták el villamos 
energiával. A Dunán való átvezetést a vasúti híd konzoljain ol-
dották meg, így amikor 1944 szeptemberében bombázni kezd-
ték a hidat,  a híd háromszori bombázása, majd felrobbantása 
után az energiaellátás megszűnt.
Először cölöp és uszályhidakkal oldották meg az átvezetést, 
de 1945 tavaszán már látható volt, hogy a híd rövid időn belül 
nem fog újjá épülni, ezért, hogy elkerüljék az uszályhíd állandó 
szétbontásával kapcsolatos ellátási problémákat, meg kellett 
oldani a Duna átfeszítését. Vasanyag, vezetékanyag nem volt, 
leleményesség, akaraterő és segíteni akarás annál inkább.
A filmben a gúlaoszlop egyetlen élő szemtanúja a 2012-ben  
90 éves Petri Pál nyugalmazott műszaki vezérigazgató he-

Vándorkupa átadása 
Günthner Attila irodavezető, Kovács András főtitkár, Hans-Günter 
Hogg igazgatóság tagja és Béres József ügyvezető igazgató

az általa vezetett intézet oktatási tevékenységét. Ezt követő-
en dr. Kvasznicza Zoltán intézetigazgató is megköszönve a 
meghívást, bemutatta a látogató csapat tagjait és tájékoztat-
ta a részvevőket a pécsi intézetük helyzetéről. A megbeszélé-
sen részt vett dr. Ásványi József, a Pollack volt főigazgatója is.

A két intézet csapata 
megfogalmazta, közö-
sen kell fellépniük, hogy 
a műszaki felsőoktatás 
területén a szakmai ér-
tékek megítélése legyen 
az elsődleges szempont, 
és az oktatás finanszíro-
zásának csökkenése már 
a színvonalas képzést ve-
szélyezteti.

Az együttműködés 
lehetőségeit látják több 
területen is: oktatásban, szakmai munkában, szakmai-tudo-
mányos konferenciákon való részvételeken, valamint a dok-
tori képzés területén.

Lehetséges a tisztességes vetélkedés, de legyen közös 
szakmai együttműködés, és ne egymás ellenében érjünk el 
sikereket.

A megbeszélést az Óbudai Egyetem intézeti laboratóriu-
mainak megtekintése követte, majd közös ebéddel zárult az 
esemény.

Farkas András, docens 

Október 5.-én az Óbudai Egyetem Kandó Villamos Kar Au-
tomatika Intézet vezetésének meghívására látogatást tett  a 
Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informa-
tikai Kar, Műszaki Informatika és Villamos Intézet vezetése és 
oktatói csapata az óbudai telephelyen.

Dr. Vajda istván egyetemi tanár, az Automatika Intézet 
igazgatója vendégek üdvözlése után bemutatta kollégáit, és 

Együttműködés az egyetemi 
szakmai intézetek között

Partnerek fehér asztalnál

Látogatás az Óbudai Egyetem intézeti laborjában
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számos más szervezet, gazda-
sági társaság és magánszemély 
összefogásával.

A szobrot Hiezl József, a Ma-
gyar Elektrotechnikai Egyesület 
Dél-Alföldi Déri Miksa Koor-
dinációs Központ vezetője, az 
EDF DÉMÁSZ Zrt. vezérigazga-
tó-helyettese leplezte le, majd 
dr. Kiss-Rigó lászló szeged-
csanádi megyéspüspök avatta 
fel és adta áldását rá.

A szobor maradéktalanul el-
nyerte az avató ünnepségen 
igen nagy számban megjelent 
résztvevők tetszését.

Az alkotó szavai szerint pedig: 
„A szobor telepítésének hangsú-
lyos értéke, hogy a belváros pe-
remén, az ipari övezet határán, 
mintegy kitágítja a centrum kultu-
rális hatókörét.”

Arany László, Szeged
A képek a szerző felvételei

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Szegedi Szervezete 
az év elején határozott arról, 
hogy megalakulásának közelgő 
60. évfordulójára egy az utókor 
számára is maradandó emléket 
állít Jedlik Ányos magyar termé-
szettudósnak, feltalálónak, ben-
cés szerzetesnek, kiváló oktató-
nak. Nevéhez fűződik – többek 
között – az első elektromotor 
megalkotása, az öngerjesztés 
elve, a feszültségsokszorozás 
felismerése és a szódavízgyártás 
megvalósítása is. Sokrétű mun-
kásságának emlékére, az első 
magyar elektrotechnikus tisz-
teletére hirdette meg a 60 éve 
alakult MEE Szegedi Szervezete 
és az EDF DÉMÁSZ Zrt. meghí-

vásos pályázatát egy egész alakos szobor megalkotására. A 
pályázatot Bánvölgyi László szobrászművész, restaurátor a 
Tömörkény gimnázium művész tanára nyerte meg. A szo-
bor leleplezésére, avatására és megáldására 2012. október 
24-én került sor ünnepélyes keretek között, az EDF DÉMÁSZ 
Jedlik Ányos Képzési Központja előtti – méltó környezetté 
varázsolt – kis parkban. Az avató ünnepségen a Himnusz 
elhangzása után Juhász gyula önkormányzati képviselő, 
a városüzemeltetési bizottság elnöke méltatta Jedlik Ányos 
munkásságát, megemlítve nyelvújító szerepét és hazafias 
tevékenységét is.

Ezt követően – a szoborállítás kezdeményezője – tóth József, 
a MEE Szegedi Szervezetének elnöke, az EDF DÉMÁSZ Part-
ner Kft. ügyvezető igazgatója szólt Jedlik Ányos kiemelkedő 
munkásságáról. Elmondta többek között, hogy Jedlik felfe-
dezései a mindennapi életünk részévé váltak. Beszélt még a 
szoborállítással kapcsolatosan megnyilvánuló példaértékű 
összefogásról is. Ennek eredményeként valósulhatott meg 
a köztéri alkotás a MEE Szegedi Szervezetének kezdeménye-
zésére, az EDF DÉMÁSZ Zrt., a régió MEE-szervezeteinek és 

Szoboravatás 
az összefogás jegyében

Jedlik Ányos munkásságának emlékére

Jedlik Ányos szobra

A leleplezés utáni pillanat

 Tóth József ünnepi beszédét tartja

A MEE Dunaújvárosi 
Területi Szervezete és a 
DUNAFERR Szakközép- és 
Szakiskola Együttműkö-
dési megállapodást kö-
tött 2012. október 3.-án. 
A megállapodást ünne-
pélyes keretek közt írták 
alá egy szakmai klubnap 
keretében az iskola veze-
tői, valamint a területi szer-
vezet elnöke és titkára. A 
megállapodás többek közt 
a szakmai együttműködést, ez elektrotechnika alkalmazási szín-
vonalának emelését, tudományos-, oktatási- és szakmai gyakorlati 
tevékenység erősítését, továbbá a fiatal szakemberek egyesületi 
életbe való bekapcsolódásának elősegítését tartalmazza.   

    Rejtő János
    MEE Dunaújvárosi Területi Szervezet elnöke

Együttműködési megállapodás

Gombás Zsolt előadása a klubnap keretében

Csapó Gábor Dunaferr Iskola igazgatója és Páger László 
tagintézmény-vezető, valamint Rejtő János a MEE Dunaújvárosi 
Szervezet elnöke és Óhegyi Róbert titkár
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zárt rendszerben. A kémiai reakció utóhőkezelő kemencében 
fejeződik be. A technológiai paraméterek (nyomás, hőmér-
séklet, öntés) beállítása itt is automatizált, így kizárható az 
emberi tényező és az automatika helyes működésének ellen-
őrzése is biztosított a kijelző műszerek értékeinek folyamatos 
figyelemmel kísérésével.

2006-ban egy új szilikon kompozit termékcsaládot fejlesz-
tettek ki, mely a korábbi porcelán, epoxi és hibrid szigetelők 
tulajdonságait felülmúlja mind villamos, mind mechanikai és 
szereléstechnikai szempontból.

A kompozitszigetelők két 
technológiával is készülnek, 
HTV szilikongumi és LSR fo-
lyékony szilikon anyagokkal, 
automata gépsorokkal.

A társaság többször is ered-
ményesen pályázott, főként 
gépbeszerzési céllal, uniós fej-
lesztési forrásokra. Az üzem-
ben ma a világon a legmoder-
nebbnek számító, három telje-
sen automatizált, új gyártóbe-
rendezésen készülnek a HTV 
szilikon kompozitszigetelők. 
Legújabb műszaki fejleszté-
seik a sikeresen bevizsgált 
132 kV-os szilikon-kompozit 
függő-feszítő szigetelők és 
a 22 kV-os hálózatokon már 
próbaüzemben lévő, madár-
védelmi szempontból fontos, 
kompozit szigetelőkarok.

Minden termékük rendel-
kezik független akkreditált intézet által kiadott vizsgálati 
jegyzőkönyvvel (VEIKI-VNL, EGU Csehország), a szabványok 
szerinti design, villamos, valamint mechanikai vizsgálatokkal. 
A hazai villamos hálózati és vasúti megrendelések mellett 
jelentős lengyel, cseh, szlovák, román és bolgár exportot is 
lebonyolítanak. A gyártott szigetelőkre 35 év szavatosságot 
vállalnak.

A látogatások végeztével, a hazafelé úton módunk nyílt a 
tapasztalatok megbeszélésére. Többféle vélemény mellett 
abban mindenki egyetértett, hogy a két üzem fontos szere-
pet játszhat a jövőben is a hazai és környező országok szige-
telő igényeinek kielégítésében. Emellett nagyon fontos, hogy 
a műszaki fejlesztések és a gyártás is teljes egészében helyi 
munkaerővel történik.

Czövek Zoltán
MEE Debreceni Szervezet

A MEE Debreceni Szervezetének 
tanulmányútja két nyírségi 

szigetelőgyártónál

A MEE Debreceni Szervezete 2012. október 10-én jól sike-
rült tanulmányutat szervezett a térségben működő két, ma 
már meghatározó jelentőségű szigetelőgyártó céghez, a Le-
veleken található Villamosipari ISO-NET Kft.-hez és a Nyírte-
leken dolgozó NYÍR-MIX TRADE Kft.-hez. A tanulmányúton a 
debreceni és mátészalkai szervezet képviselői mellett meghí-
vásunkra részt vett a Debreceni Egyetemen hat villamosmér-
nök-hallgatója is.

Az autóbusz, 26 résztvevővel reggel fél kilenckor indult 
Debrecenből, és a délelőtti órákban a leveleki ISO-NET-nél 
kezdtük a látogatást.

Megismerkedtünk a cég történetével és megtekintettük 
a gyártási folyamatot. A cég fő gyártmányai a kis- és közép-
feszültségű, kültéri és beltéri hálózatokon és kapcsoló-be-
rendezéseken alkalmazott műgyanta és szilikonszigetelők, 
valamint villamos készülékek, mint például középfeszültségű 
biztosítóaljzatok és vasúti kapcsolókészülékek. 

A cég alkalmazottainak létszáma: 12 fő. Az üzem termelő 
kapacitása: 100 000 db szigetelő évente. Már közel egymillió 
darab, általuk gyártott hálózati és készülékszigetelő, illetve 
egyéb eszköz (pl. áramváltó) üzemel különböző energiarend-
szerekben és a villamos vontatásban. Termékeik több éve 
jelen vannak nemcsak hazánkban, hanem Olaszország, Szlo-
vákia, Horvátország, Románia, Lengyelország, Csehország és 
Bulgária területén is. 

A látogatás során érdekes részleteket ismerhettünk meg a 
szabadtéri műgyanta szigetelők, illetve az SLR (két-kompo-
nensű folyékony szilikon) technológiával készülő szigetelők 
gyártástechnológiájából. Ilyen volt például az utó-hőkezelé-
si eljárás és az egyedi röntgenes vizsgálat. Nagy érdeklődés 
kísérte a kompozitszigetelők egyedi azonosítására szolgá-
ló lézergravírozási eljárást, melynél a szigetelők ernyőjé-
re QR-kódként kerülnek fel a gyártási adatok és egyéb, a 
nyomonkövethetőséget szolgáló információk.

Tanulmányutunk következő állomása Nyírtelek volt, utun-
kat csak az "útba eső" Nyíregyházán egy rövid, közös ebéd 
szakította meg.

A nyírteleki gyártó üzemmel rendelkező NYÍR-MIX TRADE 
Kft. 1995-ben alakult, igazi családi vállalkozásként. Az üzem 
termelőkapacitása 170 ezer darab szigetelő évente, és a 
gyártás 1000 m2-es területen folyik. Nagy jelentőségű, hogy 
az üzem 35 helybéli embernek nyújt folyamatos munkát. Az 
epoxi szigetelők nyomás alatti automatikus öntéssel készülnek 

A tanulmányút résztvevőinek tájékoztatása

Az ISO-NET Kft. üzemcsarnokában

A NYÍR-MIX TRADE Kft. kompozit szigetelő 
termékének bemutatása
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Tisztelt Szerkesztőség!

Az elektrosztatikus porleválasztás alapgondolata igen egyszerű. 
Lássuk el az áramló közeg által szállított szennyezőanyag-szemcsé-
ket töltéssel és helyezzünk el az áramlásban egy vagy több földelt 
elektródot úgy, hogy a töltött szemcséket a rájuk ható Coulomb erő a 
földelt elektród felé hajtva kiragadja a gázáramból. A gyakorlatban 
ezt legtöbbször úgy valósítják meg, hogy a szennyezett gázt párhu-
zamos lemezek között ve-
zetik el, ekkor beszélünk 
utcás porleválasztóról. 
Egy utca két lemez között 
található, és az utca kö-
zepén nagyfeszültségre 
kapcsolt elektródsor he-
lyezkedik el. Az ábrán lát-
ható, amint az elektródok 
felületén a nagy villamos 
térerősség hatására koro-
nakisülés jön létre, ami a 
szemcsékre rakódó töltés-
hordozók keletkezéséért 
felelős. A leválasztott szemcsék a földelt gyűjtőelektródokon tölté-
süket elvesztik, összetapadnak, és az így felhalmozódó porréteget 
valamilyen mechanikus módszerrel, pl. kopogtatással távolítják el a 
gyűjtőelektródról.   

Üdvözlettel: Dobrán János, Villamosmérnök hallgató                   
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Már egy évtizede feléledt a vágy, hogy a világhálón is meg-
mutassuk magunkat, de csak 2008-ban jutottunk el odáig, 
hogy konkrét lépéseket tegyünk. Nagy áttörés volt, amikor 
elkezdtünk tárgyalni egy honlapkészítő szakemberrel és 
rendeztük elképzeléseinket. Több minta alapján tervezett, 
többször áttárgyalt koncepció után, 2010-re minden admi-
nisztrációt elintézve, elkezdett élni egy nyilvános honlap. 
Nagy sikerként éltük meg, de ekkor jöttünk rá, hogy amit 
létrehoztunk, az még csak egy szép csontváz, egy üres szer-
kezet, amit meg kell tölteni tartalommal. Bár úgy éreztük, 
nagyon jól működünk, jó dokumentációval rendelkezünk, 
pár lelkes lépés után mindjárt problémákba ütköztünk. 

A „régi kislemezek 
nem fértek be az új 
számítógépek beolva-
só egységeibe”, vagy 
amit úgy hittünk, 
hogy elektronikusan 
rendelkezésre áll, az 
éppen nem a végső 
verzió, vagy a rend-
szercserék kapcsán 
kiesett a levelezőkből. 
Ezenfelül meg kellett 
fogalmazni köszön-
tőt, célt, küldetést, s 
jó pár olyan elemet, 
melyekkel egyetér-
tünk, s bár tudjuk, sok 
helyen elmondunk, 

de ilyen összeszedett formában kevésbé áll rendelkezésre. 
Próbáltuk összegyűjteni a korábbi díjazottak, képviseleti 
vagy vezetőségi tagok névsorát, melyek szintén különböző 
fájlokban voltak eldugva vagy még az emlékezetekben él-
tek. Ezek után a formázások, s fájlformátumok konvertálása, 
hivatkozások beillesztése, s más ügyességi megpróbáltatá-
sok csak technikai játéknak tűnnek.  Közel kétéves munka 
után eljutottunk egy olyan szintre, amikor már talán érdekes 
lehet egy külső szemlélődő számára is az oldal. Nem volt 
cél a visszamenőleges teljes dokumentálás, de igyekszünk 
minden elérhető anyagot beilleszteni a struktúrába. Sikerült 
összerakni kb. 150 dokumentumot, és a sok ezer képből ki-
választani azt a pár százat, amit megjelenítünk a különböző 
rendezvényekről, reprezentálva azok tartalmát, s hangula-
tát. Egy ilyen munka sosem befejezett, csak ha jól csináljuk; 
megpróbál gyorsabban haladni, mint az idő, nehogy lema-
radjunk az aktuális események frissítésével, illetve új elemek 
beillesztésével, a rendszer, a struktúra alakításával. Van, amit 
szükséges törölni is. Például az elején nagyon örültünk, 
hogy napi szinten meghaladta az ötvenet  is a látogatottság, 
amikor a 200-at túlszárnyaltuk akkor kezdett gyanús lenni 
ez az elektrotechnika iránti hihetetlen érdeklődés, s kis nyo-
mozással derítettük ki, hogy egy vírusszerű alkalmazás, napi 
rendszerességgel ír a vendégkönyvbe intim keresési kulcs-
szavakat, s innen a nagy népszerűség.
 Sok tervünk van még, de ezeket az erőforrások figyelembe-
vételével kell terveznünk.
Minden érdeklődőnek ajánljuk, s várjuk az észrevételeket, 
javaslatokat:  www.meegyor.hu

Nemes László, MEE Győri Szervezet titkár

Hogyan készült?  
Bemutatkozik a győri szervezet honlapja

6. Rejtvény
Miért előnyösebb a volfrámszálas izzólámpa töltésére a 
kripton gáz, mint a nitrogén?  
MegOlDÁs 
B) Mert nagyobb az atomsúlya és ezért csökkenti a fém 
párolgását
Az izzólámpákban kezdettől fogva csak semleges gázt használ-
tak, mert akár a szén- akár a volfrám oxidálódna a levegőben és 
gyorsan tönkremenne. A kezdetben használt nitrogént felvál-
totta az argon, mert a nemes gázok semilyen kémiai reakcióba 
nem lépnek az izzószállal. A 2000 fokos volfrámszál azonban 
nemes gázban is párolog, és egyrészt gyorsabban tönkremegy, 
másrészt az üvegburára kicsapódva elsötétíti a lámpát. A pá-
rolgást csökkenti a nagyobb atomsúlyú gáz, ezért választotta 
Bródy Imre az argonnál nagyobb atomsúlyú kriptont. Ehhez vi-
szont meg kellett oldani a kripton kitermelését a levegőből.

A helyes választ beküldők:
Brenner Kálmán,  Balatonalmádi, [ brenner1@invitel.hu]
Dobrán János, Budapest,  [dobran@t-online.hu] 
Kajor Zsuzsanna, Vásárosnamény, [kajorzs@hotmail.com]
Varga Attila Konstantin,  Mátészalka [vargaa@hoya.hu]

Gratulálunk a helyes választ beküldőknek!
                                                                                  A Szerkesztőség
7. Rejtvény

Mi a célja a csúszógyűrűs indukciós motor forgórészé-
be beiktatott indító ellenállásnak?
A) Korlátozza a motor indítási áramfelvételét
B) Megnöveli a motor indító-nyomatékát
C) Mert rövidre zárt forgórésszel a motor nem tudna elindulni

Beküldési határidő: november 30. 
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

Az ESP működésének szemléltetése

Közreadjuk az egyik Megfejtő 6. Rejtvényre küldött 
válaszát a részletes magyarázattal



Magyar gyártó cég 
Villamosipari gyanták hazai és export 
értékesítéséhez
ambiciózus munkatársat keres

Elvárások:
 Felsőfokú műszaki és/vagy kereskedelmi végzettség
 Hasonló pozícióban, legalább 2 éves tapasztalat villamos-és/vagy festékipar területén
 Min. középfokú angol nyelvtudás
 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Előny:
 Hasonló termékkör értékesítésében szerzett tapasztalat 
 (villamos szigetelő anyagok, festék)
 Hasonló termékkör jelenlegi értékesítése
 Meglévő kapcsolat rendszer 
 lengyel vagy orosz nyelv ismerete előny

 
Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, Budapest

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz valamint motivációs levél megküldésével 
a penzugy@koraxbp.hu e-mail címre.

KIWANIS Budapest Alapítvány
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.
 Adószám:  18018514-1-41

A  NAV  2011-ben a  SZJA 1%-ként átutalt : 358 126 Ft-ot

Felhasználás:
Alapítvány az Idős Nyugdíjas Villamos Szakemberek Megsegítéséért, 

Budapest,Madách I. u. 5. : 180 000,- Ft,  
Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, 

Debrecen, Széchenyi u. 60. : 180 000,- Ft. 
A SZJA 1%-ból átutalt összeget az Alapítvány saját tartalékából 1 874,- Ft-tal 

kiegészítette. Kifizetése:  2011. december.

Ezúton is nagyon köszönjük támogatóink segítségét.

2012. október 16.           Balázs Péter
             A kuratórium elnöke s.k.



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


