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Lendületben az OMÉN 2021 szervezése
Az Országos Magyar Épületgépész
Napok 2021 zászlóbontása az offline
megszervezhetőség reményében már
tavasszal megtörtént. A szervezést
elkezdtük, a talalkozzunk.hu oldalon
meg is hirdettük. 

A járványügyi helyzetet elemezve, a
folyamatokat figyelve az a vélekedés
alakult ki, hogy ugyan ősszel a járvány
negyedik hullámára lehet számítani,
az azonban enyhébb lefolyású kell hogy
legyen. Erre azért is számíthatunk bi-
zakodással, mert országunkban az át-
oltottság szintje magas, ismétlő oltá-
sokra vakcina bőségesen rendelkezésre
áll. A korábbiakhoz hasonlóan fegyel-
mezett lakossági viselkedésre – szükség
esetén – továbbra is lehet számítani. 
Ami tehát a szakmai programokat illeti,
azok minden bizonnyal – a várható ne-
gyedik hullám ellenére – döntően sze-
mélyes részvétellel is megszervezhetők
lesznek. 

Az Épületgépészeti Egyeztető Fórumban
(ÉEF) tömörült szakmai szervezetek
vezetőivel közösen egy programváz ki-
dolgozását kezdeményeztük. A helyszíni
épületgépész szakemberekkel – területi
képviselőkkel, szakcsoportvezetőkkel,
az épületgépészeti képzésben résztvevő
intézményekkel – egy hétfő-kedd-
szerdai rendezvénysorozatot állítottunk
össze. Ebben a találkozások mellett a
képzés, a továbbképzés, a szakmai is-
meretek bővítése a hívószó! 

A középfokú intézmények bevonása az
OMÉN-programokba hagyományos
elem. 2018-ban teremtettünk azzal
hagyományt, hogy a szolnoki szakkö-
zépiskolában tartottuk meg az OMÉN
hivatalos megnyitóját. Így volt ez 2019-
ben is, debreceni helyszínnel, és ezt
terveztük 2020-ban – és tervezzük

most, Szegeden. Manapság különös je-
lentőségűek a szakképző iskolákba vitt
vagy a középfokú szakmai képzést végző
fiataloknak szervezett rendezvények,
hisz jelentős pályaorientáló hatásuk is
lehet. Álláspontunk szerint a képzési
rendszer elemeinek tekintendők a kö-
telező szakmai továbbképzéseken, a
projektlátogatásokon, üzemlátogatá-
sokon, márkakereskedések bemutatóin,
kerekasztal-beszélgetéseken szerezhető
gyakorlati ismeretek is.

Ha az OMÉN hetének első három napját
így „szerkesztjük”, akkor szerves foly-
tatásának tekinthető a Műegyetemi
Épületgépész Napok (MÉN) 2021 fel-
építése is. A MÉN saját szervezőbizott-
sága a munkát már megkezdte. Ha-
gyományos programszerkezetükkel –
szakmai partnerek kiállításaival, kötelező
kamarai szakmai képzéssel, pályázatok
lebonyolításával, szakmai előadásokkal
– kapcsolódnak a KÉPZÉS gondolat-
körhöz.

Visszatérve az OMÉN-t kezdő napok
programsorozatához:

1. november 22-én, hétfőn a SZEGEDI
NAP lesz. Az OMÉN 2021 hivatalos
megnyitása egybekötve az épületgé-
pész múzeumsarok avatásával csak
az első program lesz, ezen a napon
Szegedre további rendezvények is kon-
centrálódnak. Pl. kötelező MMK-ta-
gozati szakmai képzés és projektlá-
togatás megszervezése a szakközép-
iskolás fiatalok részvételével, illetve
MÉGSZ-rendezvény a megújuló ener-
giák témakörében,
2. 23-án, kedden lesz a PÉCSI NAP. Itt
a Pollack biztosítja a rendezvényhely-
színt. Lesz kamarai továbbképzés,
konferencia, aminek az ivóvíz, víztisz-
títás, víztárolás a fő témája, és szer-
vezzük az üzemlátogatást is megint,

elsősorban a Simonyi szakképző és a
PTE tanulóira gondolva,
3. szerdán lesz a DEBRECENI NAP.
Az előzőekben leírtak szerint állítjuk
össze a programot: kötelező kamarai
szakmai képzés, konferencia a nagy-
létesítmények témakörében, tanszéki
kerekasztal-beszélgetés és üzemlá-
togatás is.

Azt reméljük, hogy a felvázolt „szerke-
zet” inspiráló lesz az ország más terü-
letein is rendezvények, találkozások
szervezésére, amelyek a helyben élő,
dolgozó területi szakmai képviselők,
tagozati szakcsoportvezetők mozgósító
tevékenységével valósulhatnak meg.
A szervezéshez az OMÉN-t szervező
Koordinációs Bizottság (KB), és az Épü-
letgépészeti Egyeztető Fórum minden
segítséget megad. A tervezett progra-
mok kerüljenek fel a www.talalkoz-
zunk.hu oldalra!

Különös jelentősége van ebben az évben
az Épületgépész Bál díjátadó gálájának! 
Bízunk abban, hogy egy év kihagyás
után, 2021-ben megtarthatjuk ezt az
ünnepélyes zárórendezvényt is, ha a
járványügyi rendelkezések lehetővé te-
szik majd. 2021-ben is lesznek ugyanis
a szakmának díjazottjai, akik megér-
demlik az ünnepélyes és nyilvános díj -
átadást. Ugyanakkor az ünnepélyes
keretet biztosítani akarjuk a 2020-as
esztendő díjazottjai számára is! Idén
tehát dupla díjátadó gálára készülünk.
Remélem, hogy november 26-án, pén-
teken csak a zárórendezvény formája,
nem pedig a megszervezhetősége lesz
kérdéses!

Gyurkovics Zoltán 
elnök, OMÉN KB, elnök, ÉEF
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Már 30 éve dolgozunk együtt Önökkel, Önökért.

1991-es megalakulásunk óta a legfontosabb szempont, amelyre mindig, minden 
körülmények között figyelünk, a partnereink elégedettsége. Ez a szempont a fő 
sorvezetőnk legyen szó akár a termékpaletta fejlesztéséről, akár a logisztikai 
rendszerünk finomhangolásáról. 

Az idei egy számunkra kiemelten fontos év: 30 évesek lettünk! Ebből az 
alkalomból, egy egész éven át tartó, egyre gazdagabb akciós ajánlatcsomagot 
indítunk el. 

Ünnepeljen velünk! Figyelje minden hónapban az új ajánlatokat, érdeklődjön 
kollégáinknál! Ne hagyjon ki egy jó lehetőséget sem!

GIENGER HUNGÁRIA

MÁR 30 ÉVE...

WAVIN     K5 CSOMAG AKCIÓ

JUBILEUMI NEGYEDÉVES AKCIÓ

A PROMOPAKK CSOMAG TARTALMA:

K      

    

WAVIN TIGRIS K5 IDOMOKBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT PROMOPAKK 
termék csomag, amely 60 db járatos idomot tartalmaz és minden 
vásárlónak garantált aján  dék – 1 db HH póló –elérését teszi lehetővé 
(a termék csomagolásában található egyedi kódon ke resztül, ha 
vevő beregisztrálja magát a Wavin honlapján).

JUBILEUMI ÉVES AKCIÓ

PWHx ÉS WHBx KAZÁNOK MELLÉ, 3/4” VAGY 1” 
COSMO ISZAPLEVÁLASZTÓ KEDVEZMÉNYES ÁRON. 

Amennyiben PWHx vagy WHBx készüléket vásárol iszapleválasz-
tóval együtt, akkor csomagban kedvezményes áron kapja mellé 
az iszapleválasztót! 

PWHx
 + 3/4” +1”

BPWHC24CSOM20 BPWHC24CSOM25
BPWHC28CSOM20 BPWHC28CSOM25
BPWHC33CSOM20 BPWHC33CSOM25
BPWHS24CSOM20 BPWHS24CSOM25
BPWHS28CSOM20 BPWHS24CSOM25
BPWHS33CSOM20 BPWHS24CSOM25 

WHBx
 + 3/4” +1”

BWHBC24CSOM20 BWHBC24CSOM25
BWHBK24CSOM20 BWHBK24CSOM25
BWHBS14CSOM20 BWHBS14CSOM25
BWHBS22CSOM20 BWHBS22CSOM25

Már 30 éve dolgozunk együtt Önökkel, Önökért.
Az idei egy számunkra kiemelten fontos év: 30 évesek lettünk! Ebből az alkalomból, egy egész éven 
át tartó, egyre gazdagabb akciós ajánlat csomagot indítunk el. Ünnepeljen velünk! Figyelje minden 
hónapban az új ajánlatokat, érdeklődjön kollégáinknál! Ne hagyjon ki egy jó lehetőséget sem!

JUBILEUMI NEGYEDÉVES AKCIÓ

JUBILEUMI NEGYEDÉVES AKCIÓ

5db

ESBE     BLOKK AKCIÓ

5 db ESBE blokk vásárlása után egy vízhatlan hátizsákot adunk!

A   

HANSGROHE     I-BOX UNIVERSAL ALAPTEST

JUBILEUMI NEGYEDÉVES AKCIÓ

2 DB HANSGROHE 
I-Box  universal alaptest
Hansgrohe csavarhúzó bitkészlettel 
csomagban

KBN: HNGFSIBOXG301

5 DB HANSGROHE 
I-Box universal alaptest
Hansgrohe Crometta 100 Multi 
k  

 

2db

5db

SCHELL     AKCIÓ

JUBILEUMI NEGYEDÉVES AKCIÓ

   

1991–2021

CLIVIA TOP
FALI WC

Mélyöblítésű fali WC 
Teljes egészében mázazott felületű öblítő peremmel 
CE minősítéssel 
55x36 cm, fehér színben

Csomagban WC tetővel is elérhető készletről!

VIGOUR CLIVIA TOP FALI WC – CSOMAGBAN

KBN
CLTOPWWCKLT

CLTOPWWCKLTSQ

VIGOUR CLIVIA TOP FALI WC  KBN: CLTOPWWC
DARABOS ÁR: 7 990 Ft
RAKLAPOS ÁR (18 DB): 7 590 Ft

JUBILEUMI ÉVES AKCIÓ

TRINNITY     RADIÁTOROK

TRINNITY radiátorok vásárlása esetén az alábbi akcióval lepjük meg:

VÁSÁRLÁS ÖSSZÉRTÉKE AKCIÓBAN SZEREPLŐ TERMÉKEK

250 000 Ft -tól Racsnis lépcsős kulcs készlet

500 000 Ft -tól
Racsnis lépcsős kulcs készlet 
Conel bit készlet 26 részes

1 000 000 Ft -tól
Racsnis lépcsős kulcs készlet 
Conel bit készlet 26 részes 
Conel ABS szerelőko� er “S”

2 000 000 Ft -tól

Racsnis lépcsős kulcs készlet 
Conel bit készlet 26 részes 
Conel ABS szerelőko� er “M”  
Conel vízpumpafogó szett 

2 700 000 Ft -tól

Racsnis lépcsős kulcs készlet 
Conel bit készlet 26 részes 
Conel ABS szerelőko� er “M” 
Conel vízpumpafogó szett 
Conel csővágó

3 600 000 Ft -tól

Racsnis lépcsős kulcs készlet 
Conel bit készlet 26 részes 
Conel ABS szerelőko� er “L” 
Conel vízpumpafogó szett 
Conel csővágó 
Conel Care vízkőoldó 
koncentrátum 4x5l

JUBILEUMI ÉVES AKCIÓ

S: 460x355x170 mm
M: 470x365x185 mm
L: 485x375x200 mm 

ÉRVÉNYES: 2021. DECEMBER 17-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG.
Adott időszak alatt történő vásárlásokra vonatkozik! A képek illusztrációk. Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál!

UBILEUMI NEGYEDÉVES AKCIÓ

ESBE SZIVATTYÚS KERINGTETŐ EGYSÉGEK

ESGRF111C | ESBE GRF121 BLOKK VRG432 + ARA661 SZELEP ÉS MOTOR + COSMO CPH 6-25 KER. SZIVATTYÚ

    

CONEL DRAIN     HANGCSILLAPÍTOTT CSŐRENDSZER

CONEL DRAIN csőrendszer vásárlása esetén az alábbi akcióval lepjük meg:

VÁSÁRLÁS ÖSSZÉRTÉKE AKCIÓBAN SZEREPLŐ TERMÉKEK

30 000 Ft -tól Conel vízmérték 1m

50 000 Ft -tól
Conel vízmérték 1m 
Giengeres sapka

100 000 Ft -tól
Conel vízmérték 1m 
Giengeres sapka 
Giengeres póló

500 000 Ft -tól

Conel vízmérték 1m 
Giengeres sapka 
Giengeres póló 
Szerszámos öv

1 000 000 Ft -tól

Conel vízmérték 1m 
Giengeres sapka 
Giengeres póló 
Szerszámos öv 
Conel csőfogó

2 000 000 Ft -tól

Conel vízmérték 1m 
Giengeres sapka 
Giengeres póló 
Szerszámos öv 
Conel csőfogó 
Conel ABS szerelőko� er “L”

JUBILEUMI ÉVES AKCIÓ
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A szakma és a szövetség hírei

Új MÉGSZ-képviselő 
a Gázipari Műszaki Szakbizottságban
Mivel az Innovációs és Technológiai
Minisztérium mellett működő Gázipari
Műszaki Szakbizottságban a MÉGSZ
képviseleti helye Gyárfás Attila
ügyvezető elnökünk halálával
megüresedett, a MÉGSZ elnöksége
javaslatot tett a minisztériumnak
Murányi Sándor alelnök bizottsági
tagságára, amelyet a minisztérium
elfogadott. Alelnökünket kérdeztük a
szakbizottsági munkával kapcsolatos
elképzeléseiről.

Miért vállaltad a felkérést?
Rendkívül fontosnak tartom, hogy a
MÉGSZ éljen azzal a lehetőségével,
hogy részt vesz a szakbizottság mun-
kájában. Nagy kihívást jelent szá-
momra, hogy Gyárfás Attila munkáját
folytassam. A bizottságban való kép-
viselet megköveteli a szabályozott te-
rületekre vonatkozó előírások alapos
ismeretét, azokét is, amikkel ritkán
találkoztam az eddigi munkám alatt.
Jelenleg ezzel foglalkozom, bár jog-
szabályokat fejből felsoroló ember
sohasem leszek. Az a véleményem,
hogy a „nem szabad” és a „szabad”
önmagában is egyértelmű, ezekhez
maximum műszaki paramétereket kell
csatolni. Az egyértelmű, világos fo-
galmazás valahogy egyre kevesebb.
Természetesen a szabályok valamiféle
kategorizálása kell, nagyon jó irány a
Szakági Műszaki Előírások rendszere,
és meglepően jó néhány szolgáltató
technológiai szabályzata is.
Milyen támogatást vársz a MÉGSZ-
től?
A bizottsági tagságom lehetőséget
ad arra, hogy a MÉGSZ-tagok és a
többi szakmagyakorló problémáit, ja-
vaslatait tolmácsoljam úgy, hogy azok
lehetőleg egyértelműen és gyorsan
kerüljenek be a szabályok közé. Ezt
tekintem fő feladatomnak, és ennek
kapcsán kérem, hogy keressenek meg
azok, akik problémákat érzékelnek,
akiknek módosítási javaslatuk van.
Nyilván a „jelenleg így van, és ezt ja-
vaslom” típusú vélemények a hasz-
nosabbak az „ez így nem jó” tartalmú
megnyilatkozásokhoz képest, de ter-

mészetesen az utóbbiak is fontosak,
mert a cél a lehető legkorszerűbb, a
mindennapi szakmai munkát jól segítő,
hibáktól, elavult követelményektől men-
tes szabályrendszer. Tudni kell azonban,
hogy a szakbizottság példaértékű de-
mokratikus elvek szerint működik, így
minden módosítási javaslat szigorú
szűrőkön megy át, és meg kell szerezni
hozzá a többség elfogadását.
Véleményed szerint mik azok a prob-
lémák, amelyek gyors megoldást kíván-
nak?
Ma a legfontosabb feladat a jogszabályi
környezet ellentmondásainak feloldása.
Kettő ilyen nagyon jól ismert ellent-
mondásos témakör van, az égéster-
mék-elvezetések és az OTÉK (országos
településrendezési és építési követel-
mények) ellentmondása. A gázbizton-
sági szabályozás alkotói, köztük a
szakbizottság, igyekszik a saját terü-
letüket egyértelművé tenni, de ugyan-
erre a dolgokra más területek szereplői
szintén szabályokat hoznak. Kinek van
igaza? Mindenkinek.
Senki sem teheti meg, hogy a számára
jogszabályokban előirt feladatát nem
hajtja végre. Ezt nem is szabad elvárni.
Listázni kell, hol vannak ütközések,
ennek mi az oka. Meg kell ismerni,
hogy a másként értelmezésnek mi a
valódi oka. Egyszerű jogszabálykövetés,
esetleg félreértelmezés? Presztízs?
Pénz? Egzisztencia? Lehet, hogy ezek
együtt, vagy egyik sem! Fel kell tenni
a kérdést egymásnak, mi van, ha ezt
vagy azt a dolgot másképp csináljuk?
Fáj ez neked, vagy lehet, hogy a hátad
közepére sem kívánod. Folyik a vita, a
felek vitáznak, de nem lenne jobb hig-
gadtan egyeztetni?
Vannak olyan vélemények, hogy minden
tisztázott, nekünk van igazunk. Az a

baj, hogy vitapartnereink is ilyen vé-
leményen vannak, tehát kompromisz-
szumos megoldás kell. A helyzet nem
reménytelen, alakul a megoldás, persze
elkeserítő a folyamat lassúsága.
Az érdekelt szakmák közös megálla-
podása esetén a jogszabályok alkotói
örömmel fognak változtatni, amin kell.
Ezen a témakörön túl hol van még
szükség a gázipari jogszabályok, sza -
bályzatok fejlesztésre? 
A következő műszaki előrelépés le-
hetne a kompozit hajlékony csövek
alkalmazásának engedélyezése gáz-
szerelésre. 
A gázszerelési jogosultságok rendszere
jelenleg fenntartja a jogosultságokkal
történő visszaélés módszerét, a bér -

Mi a Gázipari Műszaki Szakbizottság feladata?
A bizottságot létrehozó jogszabály szerint: csatlakozóvezetékek, telephelyi
vezetékek és felhasználói berendezések tervezésével, létesítésével és
üzemeltetésével kapcsolatban műszaki megoldásokat dolgoz ki úgy, hogy
azok elégítsék ki az egészségvédelem magas szintjét, és álljanak
összhangban a mindenkori legkorszerűbb műszaki-tudományos színvo -
nallal, a megvalósítható gyakorlattal, és legyenek gazdaságosak.

Közel 40 éves biblia Murányi Sándor
könyvespolcáról. Benne a gáztörvény,
az 1/1977-es NIM-rendelet (ős-
GOMBSZ) és a 11/1982-es IpM-ren-
delet egységes szerkezetben – és még
nagyon sok minden más
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átadást. Ez a terület nem tartozik
szorosan a szakbizottság hatáskörébe,
azonban erősen érinti a műszaki biz-
tonságot. Ezen a területen is meg kell
találni a megoldást, ha nem megy,
akkor legalizálni ezt az állapotot.
Rendkívül igazságtalan, hogy szak-
képzetlen fusizók fillérekért átadatják
a munkájukat bérátadókkal, a jogkö-
vetőknek pedig egy csomó költséges
jogosultságot kell szerezniük. Ez így
nem jó.
Érdemes lenne áttekinteni a szolgál-
tatók ellenőrzési kötelezettségének
gyakorlatát. Ezekben történelmi elő-
relépés volt az egyszerűsített és a
gázkészülékcsere-eljárások beveze-
tése. Vizsgálni kell, lehetséges-e de-
finiálni azt, hogy a szolgáltató mű-
szaki-biztonsági szempontból ellenőrzi
a terveket. Fel kell eleveníteni a néhány
éve megalkotott, majd igazából nem
használt felelősségi mátrix elvét. Je-
lenleg indokolatlan a teher a szolgál-
tató tervellenőrein, műszaki ellenőrein,
és ezzel együtt a tervezői tevékenység
egyszerű szabályalkalmazássá vált a
felelőségteljes szakmai munka he-
lyett.

Murányi Sándor 
Murányi Sándor 1956-ban született, a kö-
zépiskolát Pécsett végezte, majd a Pollack
Mihály Műszaki Főiskolán szerzett diplo-
mát. Néhány évig építésvezető volt, majd
1987-től önálló vállalkozó Pécsett.
A MÉGSZ alapító tagja, jelenleg a szövetség
egyik alelnöke. Hat éven keresztül volt a
Gázközösség Egyesület elnöke. Középisko-
lában tanított óraadóként. Saját vállalkozá-
sában folyamatosan képez tanulókat,
jelenleg duális képzésben épületgépész
technikusokat. 
Megszerezte a műszaki átvevői jogosultsá-
got, az E.ON területén jogosult saját munkáit átvenni és üzembe helyezni.
Több gyártó (jellemzően gázkészülékgyártó) garanciális tevékenységét is
ellátja részben országosan, részben a környező megyékben.
Szerkesztője a www.gmbsz.hu oldalnak, létrehozta a www.nehaljmeg.hu
oldalt, amely a szén-monoxid-mérgezések megelőzésével foglalkozik.

1979 Pollack Mihály Műszaki Főiskola, épületgépész szak
1982-től épületgépész-tervező
1984 központifűtés- és csőhálózatszerelő mester
1988 gázvezeték- és készülékszerelő mester
2003 műszaki ellenőri végzettség
2003 gáz- és olajtüzelőberendezés-felülvizsgáló
2008 Ipari és kereskedelmi hűtőgépszerelő
2011 Épületenergetikai tanúsító

tagbelepes.megsz.hu

tájékozottságot kedvezményeket

szakmai
közösséget

az érdekvédelem
támogatását

Mit jelent a MÉGSZ-tagság?
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Kolarovszki László

Több diskurzus is folyik arról, hogy
az egyetemi oktatás és a piaci igények
milyen módon tudnak találkozni a
leghatékonyabban. Különösen üd-
vözítő és előremutató, amikor egy
vállalkozás támogat fiatal, pályakezdő
szakembereket, egyetemistákat.
A Körös Campus idestova tíz éve
fordít kiemelt figyelmet a tehetséges,
fiatal mérnökökre.

A Körös Consult Kft. ügyvezető-tu-
lajdonosa által alapított nonprofit
szervezet deklarált célja „a felsőok-
tatásban tanuló tehetséges, fiatal
épületgépész-hallgatók anyagi és
szakmai támogatása annak érdeké-
ben, hogy Magyarországon biztosítva
legyen a szakmai előmenetelük, az
anyagi lehetőségek már az egyetemi
vagy főiskolai évektől”.
A Körös Campus Alapítvány – amely
2015-től közhasznú – megalapítá-
sától, 2012-től kezdve pályázatokat
írt ki épületgépész és energetika sza-
kos hallgatóknak, majd a témájukat
sikeresen prezentálók számára az
alapítótól független kuratórium szak-
mai döntése alapján egy adott tan-
évben tíz hónapon át nyújtott 30-50
ezer forintos havi támogatást. 
– Idősebb, már tapasztalt szakem-
berek is tudják, hogy a pályájuk elején
meghatározó lehetett, ha kaptak se-
gítséget szakmailag vagy akár em-
berileg is, hiszen a későbbi munka-
végzés során megszerzett tudás egé-
szíti ki, bővíti az egyetemi tananyagot
– mondta lapunknak az alapító. Ko-
larovszki Lászlónak a pénzbeni és
szakmai támogatás mellett fontos
szempont a fiatal mérnökök itthon
tartása.
A jelentkezés során a hallgatóknak
esetenként ki kell lépniük a kom-
fortzónájukból, hiszen az általuk vá-
lasztott tematikát a kuratórium ta-
pasztalt tagjai előtt kell bemutatniuk.
– Ezt különösen fontosnak tartom –
emelte ki Kolarovszki László –, hiszen
a piaci igények, működés során na-
gyon fontos a „kiállás”, az, hogy a fi-

atal mérnök a saját témáját, munkáját
hogyan tudja elfogadtatni, ha úgy
tetszik, „megérvelni”. Márpedig ez a
tulajdonság a munkaerőpiacon is ki-
emelten fontos.

Új irány: elsősorban ingyenes
képzések a friss diplomások-
nak
Egy friss döntés alapján az eddigi
ösztöndíjas támogatás mellett – ame-
lyet 2020-ig már több mint ötven
hallgató kapott meg – a jövőben a
képzésekre helyezik a hangsúlyt a
felsőoktatásból frissen kilépők szá-
mára. – Úgy tapasztaltuk, hogy a hoz-
zánk csatlakozó szakemberek haté-
konyan tudják átadni a fiatal mérnö-
köknek azt a tudást, elsősorban pl.
informatikai szoftveralkalmazást (BIM,
Revizto stb.), amelynek teljes körű
ismerete ma már elengedhetetlen a
stabil szakmai munkához – érvelt a
változások mellett Koralovszki László,
aki azt is elmondta, a támogatások

Gyakorlatias szakmai és piaci tudás
tehetséges, fiatal mérnököknek

során már több fiatal szakember is
csatlakozott a Körös Consult szer-
vezetéhez, ugyanakkor az is tény,
hogy a piac felszívó hatása a jó szak-
emberek irányában jelenleg kiapad-
hatatlan.
Az ingyenes képzéseket az alapítvány
és a vállalkozás Karolina úti köz-
pontjában tartják, az ottani, kifeje-
zetten oktatásra fejlesztett helyisé-
gekben. A képzés sikeres elvégzéséről
a résztvevők igazolást kapnak, amely
segítheti őket a karrierjük során.

Biztosított az alapítvány
anyagi háttere
Mint azt Kolarovszki László elmondta,
a saját vállalkozásán kívül pénzügyi
támogatást ad jelenleg a Grundfos,
a Geberit és az NGBS is. Az alapítvány
jelenlegi tőkéje legalább 4-5 évre
biztosítja az ösztöndíjak és képzések
finanszírozását.
– Az alapítvány támogatása – köz-
hasznúsági jogállásunk miatt – adó-

A szakma és a szövetség hírei
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kedvezményt is nyújt a vállalkozások
számára – tette hozzá az alapító, aki
egyúttal hangsúlyozta, további vál-
lalkozások támogató csatlakozására
is nyitottak, hiszen a több pénz több
fiatal magyar mérnök támogatását
és képzését, ha úgy tetszik, itthon
tartását teszi lehetővé.
Az adókedvezményen túl, persze, van
egy „lelki” szempontja is, ha egy szak-
mai vállalkozás csatlakozik a támo-
gatók köréhez, ugyanis az együttmű-
ködéssel hosszú távra szóló hatást
lehet gyakorolni a hazai szakember-
képzésre. – Hiszem azt, hogy az ér-
dekelt vállalkozásoknak érdemes ösz-
szefogniuk ezen a területen is, mert a
józan piaci logika mellett tehetséges
fiatalembereket tudunk úgy elindítani
a pályájukon, hogy abból az egész
szakma meríthet, az egész ágazat
márkaértékét növelve, emberi, segítő
szándékunkat megvalósítva – tette
hozzá végül Koralovszki László.

Katona Ádám és Maszlik Zoltán alapítványi támogatásban részesült, később
a Kőrös Consult Kft. munkatársai lettek

Kéményeink múltja, jelene, jövője
A Kéményjobbítók Országos Szövetsége 2022-ben 
rendezi meg a XII. Országos Kéménykonferenciát

Veszteség érte idén az alapítvány kuratóriumát
A kezdetektől volt tagja a kuratóriumnak Vinkler Károly, akit sajnálatos módon idén búcsúztattunk. A Kertészeti
és Élelmiszeripari Egyetemen végzett okleveles hűtőipari mérnökként, és nevéhez kötődik egy új hidraulikai mé-
retezőprogram „honosítása”, melyet cseh szoftverfejlesztő kollégákkal közösen készített.
– Az alapítvány kurátoraként előszeretettel tanulmányozta a pályázók munkáit, és szakmai segítséget nyújtott a
fiatal hallgatóknak – emlékezett vissza Koralovszki László. – Mondhatjuk úgy, hogy Karcsi számunkra a nagy tu-
dással bíró tanárunk volt, akitől mindenki tudott valami hasznosat tanulni. Halála nagy veszteség számunkra, hi-
szen a kuratórium egyik legkiemelkedőbb tagja volt.

A szakma és a szövetség hírei

A nemzetközi részvételű konferenciát a hagyományoknak megfelelően márciusban
a „hírös városban”, Kecskeméten rendezzük meg, remélve, hogy a vírushelyzet
megengedi majd a személyes részvételt. A konferencia tervezett témakörei átfog-
ják az égéstermék-elvezetés aktuális kérdéseit, a jogszabályi háttér bemutatásától
és megvitatásától kezdve az európai rendeletek követelményeinek megfelelő tü-
zelőszerkezetek kialakításáig, égéstermék-elvezetéséig és elhelyezésének felté-
teleiig. Nagy figyelmet fordítunk a jogszabályalkotás és a jogszabályalkalmazás
ellentmondásainak vizsgálatára, különös tekintettel a szakemberek napi munkáját
érintő eljárásrendekre. Napirenden lesznek a tüzelőberendezések fejlesztésével
kapcsolatos új energiahatékonysági és környezetvédelmi előírások, bemutatjuk az
ennek megfelelő tüzelőberendezéseket és az ezekhez alkalmazható korszerű
égéstermék-elvezető berendezéseket. Kiemelten foglalkozunk a tüzelőberende-
zések okozta környezetterheléssel és ennek csökkentésével. A konferencián a
szakemberek és lakossági érdeklődők számára bemutatókat szervezünk, együtt-
működve a konferencián megjelenő gyártókkal és forgalmazókkal, valamint az Or-
szágos Katasztrófavédalmi Főigazgatósággal.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, kísérje figyelemmel rendszeres tá-
jékoztatásunkat hírleveleinkben és a www.kemenyjobbitok.hu honlapon.
A KÉOSZ Elnöksége nevében Netoleczky Károly elnök
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Faelgázosító kazánok:
központi fűtés fával
(Forrás: www.haustec.de, 
2020. augusztus 6.) 

A hasított fával üzemelő faelgázosító
kazánok az elmúlt években sokat fej-
lődtek, részben a konkurens fapellet-
kazánok fejlesztési újdonságai miatt. 
A mai, korszerű faelgázosító kazánok
automatikus teljesítmény- és tüze-
lés-szabályozással rendelkeznek,
amely a kazánteljesítményt a hőigé-
nyekhez illeszti.  A teljesítményt a pri-
merlevegő révén korlátozzuk, amelynek
térfogatáramát a ventilátor fordulat-
száma határozza meg. A teljesítmény-
csökkentés révén megnő az az inter-
vallum, amelynek a végén a kazánt
újra meg kell rakni fával. Tehát a kazán
korántsem üzemel mindig „teljes gőz-
zel”. Ezeknek a kazánoknak a hatás-
foka 88 és 95% között van.  

A korszerű faelgázosító kazánok mi-
nimális szennyezőanyag-emisszióval
rendelkeznek. A tüzelésszabályozás
döntő szerepet játszik az égés minő-
ségében. A szabályozás méri annak a
fagáznak a minőségét, amely az első
fokozatban keletkezett, és úgy sza-
bályozza a szekunderlevegő mennyi-
ségét, hogy a 2. fokozat után se éghető
komponensek ne maradjanak vissza,
se a lánghőmérséklet ne csökkenjen
a kívánatos érték alá. Az első jelenség
a tökéletlen oxidáció eredménye lenne,
a második pedig a túlzott légfelesle-
gé.
A rendszeren belüli intelligens vissza-
csatolás, amely hőmérsékletérzékelők
vagy lambdaszondák révén valósul
meg, lehetővé teszi, hogy a puffertárolót
kisebbre méretezzük.  A szakirodalom
a puffertárolók méretére irányértékként
minden 1 kW kazánteljesítményre 50
liter tárolóvíz-térfogatot ad meg.

Egycsöves fűtések be -
szabályozása
(Forrás: BZ, 2020. július)

Egycsöves fűtések esetén konstans
térfogatáramú rendszerekről van szó,
amelyeknél a vízmennyiség a strang-
ban – eltérően a kétcsöves fűtésektől

– állandó marad. Ez a következő szi-
tuációhoz vezethet: ha az egyik fel-
használó egy fűtőtest vízbevezetését
egy termosztatikus szeleppel lefojtja
vagy teljesen lezárja, akkor a bypass-
vezetéken keresztül nagyobb vízmeny-
nyiség áramlik. Ezáltal megnő a kö-
vetkező fűtőtest előremenő hőmér-
séklete, ami túlfűtést okoz. Ez gyakran
ahhoz vezet, hogy a felhasználó itt is
lefojtja, illetve lezárja a termosztatikus
szelepet. 
Egy további problémát az okoz, hogy
a fűtőberendezésekben a fűtési időszak
alatt minden csővezetékben állandóan
fűtővíz áramlik. Ezért a fűtési vezetékek
még zárt termosztatikus szelepek
esetén is folyamatosan hőt adnak le.
Emiatt nem csak a szivattyúzási mun-
ka nő meg feleslegesen, hanem a he-
lyiségek túlfűtése, és ezzel együtt a
komfort csökkenése is előfordul. 
Mindezen problémák megoldására a
nyomásviszonyoktól függetlenül mű-
ködő szabályozószelepek kínálkoznak,
amelyek gyorsan és egyszerűen be-
szerelhetők. Például az IMI Hydronic
Engineering cég TA-Compact-P típusú
szelepe lehetővé teszi az egyedi tér-
fogatáramok beállítását, megakadá-
lyozza a túl nagy térfogatáramokat,
és így egzakt hidraulikai szabályozást
biztosít. Ez a szelep különösen a kis
és közepes méretű fűtőberendezések
beszabályozásához és szabályozásá-
hoz alkalmas. 

Vízenergia-hasznosítás
(Forrás: erneuerbare-energie.at)

A folyóvizes, szivattyús-tárolós és ár-
apály erőművek esetén a víz mozgási

(kinetikai) energiáját hasznosítjuk, és
a turbinák vagy mozgólapátok tenge-
lyén levett mechanikai energiát ge-
nerátorokkal alakítjuk át elektromos
energiává.
A megújulóenergia-termelés egyik leg-
nagyobb részét 2016-ban Ausztriában
a vízenergia adta a maga 36,4%-os
részarányával. 2008-ban világviszony-
latban az elektromosenergia-termelés
15,8%-át nyerték vízerőművekből, Eu-
rópában (EU27) ez a szám 9,7%, Né-
metországban pedig 3,4%. Az európai
éllovasok közül Ausztriában a teljes
áramtermelés 56,6%-át, Svájcban 52,2%-
át szolgáltatják a vízerőművek.
Világviszonylatban a teljes áramter-
melésben az USA az első, amelyet Ja-
pán és Oroszország követ. A teljes vi-
lágra vonatkoztatva az éves áramter-
melés nagysága 12 141 milliárd kWh,
amelyből 2149,7 milliárd kWh-t, vagyis
17,7%-ot vízenergiából nyernek.

Az erőművi szakma Ausztriában rend-
kívüli erőfeszítéseket tesz annak ér-
dekében, hogy a vízenergia-haszno-
sítás ökológiai fenntarthatóságát fo-
lyamatosan javítsa. Ausztriában a víz-
energia-hasznosításnak széles telje-
sítménytartományban régi hagyomá-
nyai vannak. Nagy és kis teljesítményű
erőművek már nagy számban léte-
sültek. A nagy teljesítményű vízener-
gia-hasznosítás potenciáljai már mesz-
szemenően ki vannak használva. Ezért
a figyelem középpontjába egyre inkább
a kis teljesítményű erőművek (10 MW-
nál kisebb névleges teljesítményű be-
rendezések) és a régi erőművek fel-
újítása kerül.  
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Egyszerűen intelligensebb 
Egyszerűen sokoldalúbb 
Egyszerűen energiatakarékosabb
Egyszerűen testreszabhatóbb
Egyszerűen evohome

A továbbfejlesztett evohome hőmérsékleti zónaszabályozó rendszer mostantól még 
sokoldalúbban és még jobban igazodik az ingatlantlanok egyedi igényeihez.

• Hőszivattyú kompatibilitás – A hőszivattyú vezérlésnek köszönhetően a fűtés mellett már 
az ingatlanok hűtését is lehet szabályozni.

• Fűtési és hűtési hőmérséklet szabályozása – Egyszerű átváltás a fűtési- és hűtési 
üzemmódok között.

• Továbbfejlesztett hőforrás-szabályozás – A hőmérsékletet nagy pontosságal tartja  
és megtanulja az ingatlan „szokásait” hogy pontosan a kívánt hőmérsékletet biztosítsa, 
a megfelelő időben.

• Internetes időjárás-követés – Az evohome központ időjárásfüggő kényelmi funkciói  
az interneten elérhető időjárás adatok figyelésével növelik a felhasználók komfort érzetét  
és energiát takarítanak meg.

evohome – Az egyetlen okos zónaszabályozó rendszer, amelyre ügyfeleinek szüksége van.  
Tudjon meg többet: homecomfort.resideo.com/evohome

evohome – az intelligens hőmérsékleti zónaszabályozó rendszer most még okosabb lett.

Hőszivattyú-
kompatibilitás

Fűtési és hűtési 
hőmérsékletszabályozás

Továbbfejlesztett 
hőforrás-szabályozás

Internetes 
időjárás-követés

TOVÁBBFEJLESZTETT

            12:03
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Fűtőberendezések és fűtési rendszerek

Szakcikkünkben a jogi háttér is-
mertetése után megadjuk a szakem-
berek által már használt hatékonysági
mutatók definícióját, és ismertetjük a
fűtési keringető szivattyúk terhelési
profil alapján történő osztályba
sorolásának módját.  

Jogi háttér
A 2005/32. számú európai uniós öko-
dizájn-irányelv a nedves tengelyű ke-
ringető szivattyúkra vonatkozik, amely
rögzíti az 1 és 2500 W teljesítmény-
tartományba eső szivattyúkra vonat-
kozó követelményeket.
Az irányelv a teljesítménytartományon
belül többfajta alkalmazási célú ter-
méket érint. Vonatkozik a fűtési ke-
ringető és HMV-cirkulációs szivattyúkra,
a szolárberendezések és a talajkollek-
toros, valamint a talajszondás hőszi-
vattyús rendszerek keringető szivattyú-
ira és a klímaberendezések hideg vizet
keringető szivattyúira. Az irányelv a
fentieken túlmenően különbséget tesz
a kész termékekbe, készülékekbe, mo-
dulokba épített és az önállóan a rend-
szerbe telepített, külső keringető szi-
vattyúk között.
A követelmények alapját az EEI ener-
giahatékonysági mutató képezi. A leg-
kevésbé energiahatékony keringető
szivattyúk energiahatékonysági mu-
tatója EEI ≈ 1 vagy ennél nagyobb.
A követelményeket eddig két lépcsőben
vezették be és szigorították. 2013. ja-
nuár 1-től a külső keringető szivattyúk
energiahatékonysági mutatója
EEI ≤ 0,27 kell legyen, 2015. augusztus
1-től pedig – egy bizonyos kivételtől
eltekintve – minden keringető szi-
vattyúnak (beleértve a beépített szi-
vattyúkat is) teljesítenie kell az
EEI ≤ 0,23 követelményértéket. Meg-
jegyezzük, hogy 2022. január 1-től
újabb szigorítás lép életbe, EEI ≤ 0,20
követelményértékkel.   

Hatékonysági mutatók
IE (nemzetközi hatékonysági mutató)
A nemzetközi hatékonysági mutatóra
vonatkozó adat közvetlenül a villany-
motor hatásfokára vonatkozik. Ez a

hatásfok az elektromos energiának
mechanikai energiává történő átala-
kítását, illetve az eközben jelentkező
veszteségeket veszi figyelembe. A vil-
lanymotor besorolásának alapja az IEC
60034-30-2 szabvány. A skála IE1-től
(legrosszabb érték) IE5-ig (legjobb érték)
terjed. Rendeletileg előírt, hogy bizonyos
hatékonysági osztályba sorolt moto-
rokat mely időponttól kezdődően nem
szabad forgalmazni. Így például a 0,75
és 375 kW közti elektromos teljesít-
ményű villanymotoroknak 2017. január
1-től kezdve el kellett érniük az IE3
szintet vagy frekvenciaváltóval felsze-
relve az IE2 szintet.   

MEI (minimális hatékonysági mutató)
A minimális hatékonysági mutatóra
vonatkozó adat a vízszivattyúk hidra-
ulikai hatásfokára vonatkozik (-10 és
+120 °C közti közeghőmérsékletek ese-
tén). A különböző szivattyútípusok ha-
tásfokát a normálpontban, részterhe-
lésen és túlterhelésen egy olyan kép-
lettel határozzák meg, amely az
547/2012 EU-rendeletben van meg-
adva. 
Ez a képlet tartalmazza a jellemző for-
dulatszámot, a szállított térfogatáramot,
továbbá a szivattyú típusától, fordu-
latszámától, valamint a MEI-értéktől
függő (MEI = 0,10 vagy MEI = 0,40)
konstanst. Maga a jellemző fordulat-
szám (ns) 1/perc dimenzióban kifejezett,
a vízszivattyú-járókerék alakjára jel-
lemző, a szállítómagasságtól, a térfo-
gatáramtól és a fordulatszámtól függő
érték. A jellemző fordulatszám szá-
mítási képlete az egy tengelyen több
járókerékkel rendelkező, többlépcsős
gépek esetén: 

ahol: 
H: a szállítómagasság (a jelleggörbe
adott pontjában a vízszivattyú által a
víz hidraulikus energiájában előidézett
növekmény méterben kifejezve [m]), 
n:a fordulatszám (a tengely által egy

perc alatt megtett fordulatok száma
[ford./perc]), 
Q: a térfogatáram (a vízszivattyún idő-
egység alatt átáramló víztérfogat
[m3/s]),
i: a fokozatszám (a vízszivattyú-járó-
kerék sorszáma az egymással sorba
kötött járókerekek között),
BEP: a BEP-index a normálpontra utal,
amely a jelleggörbe azon pontja, amely-
ben a vízszivattyú – tiszta hideg vízzel
mérve – a maximális hidraulikai ha-
tásfoka mellett működik.
Megjegyezzük, hogy a radiális átömlésű
járókereket (ns=10-38) a folyadékszál-
lításhoz képest nagy szállítómagasság,
az axiális átömlésű járókereket (ns=100-
400) pedig a folyadékszállításhoz képest
kis szállítómagasság jellemzi.   
A jellemző fordulatszám segítségével
meghatározott MEI-érték az adott szi-
vattyún végzett mérési eredményeket
jellemzi a 2010-ben a piacon rendel-
kezésre álló, leginkább energiahatékony
gyártmányhoz képest. Minél nagyobb
a MEI-érték, annál energiahatékonyabb
az adott szivattyú. A MEI = 0,4 azt
jelenti, hogy a piacon kínált többi, ha-
sonló szivattyú 40%-a rosszabb hid-
raulikai hatásfokkal rendelkezik.
A MEI ≥ 0,7 pedig azt jelenti, hogy a
többi rendelkezésre álló szivattyú több
mint 70%-a rosszabb hidraulikai ha-
tásfokú.    

EEI (energiahatékonysági mutató)
Az energiahatékonysági mutató a szi-
vattyúk hatékonyság szerinti besoro-
lására alkalmazott legreálisabb érték.
Ezt azonban jelenleg csak a nedves
tengelyű keringető szivattyúkra alkal-
mazzák. Ennél a mutatónál az elekt-
romosteljesítmény-felvételt határozzák
meg a hidraulikai szállítóteljesítmény-
hez képest. Az energiahatékonysági
mutató számításánál figyelembe veszik
a részterhelésen jelentkező változó
igényeket. Az energiahatékonysági mu-
tató ugyanúgy, mint a minimális ha-
tékonysági mutató egy viszonyszám,
nem pedig egy abszolút, mért jellemző.
Az EEI = 0,27 értékkel rendelkező szi-
vattyú az EU által alapul vett referen-

A keringető szivattyúk hatékonysági mutatóiról,
osztályba sorolásáról és terhelési profiljáról
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Az ábrán látható, hogy a fűtési szi-
vattyúk üzemidejének részaránya ala-
csony térfogatáramok esetén különö-
sen nagy. Ezt a százalékos adatokkal
jellemzett terhelési profilt minden eu-
rópai országra lehet alkalmazni.
Az abszolút üzemidőben azonban kü-
lönbségek adódnak, amely például Né-
metországra nézve 5-6 ezer, Olaszor-
szágra nézve viszont csak 1-2 ezer
óra lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy
az 1. ábrán megadott terhelési profil
fűtéstechnikai alkalmazásra vonatkozik.
Más alkalmazások (pl. HMV-cirkulációs
szivattyúk) esetén eltérő terhelési pro-
filok adódhatnak ki.  Az 1. táblázatban
családi ház fűtési rendszeréhez illesz-

ciaértékhez képest csak 27% elektromos
teljesítményt vesz fel, EEI ≤ 0,20 esetén
pedig 20%-nál is kevesebbet. Tehát
minél kisebb a szivattyú energiahaté-
konysági mutatója, az annál energia-
hatékonyabb. Megjegyezzük, hogy egyes
gyártóknál már léteznek EEI ≤ 0,19 ér-
tékkel rendelkező szivattyúk is.  

Osztályba sorolás
A fűtési keringető szivattyúk energetikai
hatékonyságának osztályba sorolása
egy méréstechnikai eljárás alapján tör-
ténik. Ennél az eljárásnál a szivattyú
terhelési profiljának (1. ábra) megfe-
lelően négy különböző üzemi pontban
mérik a szivattyú teljesítményfelvételét.
Ezeket a teljesítményfelvétel-értékeket
ezután súlyozzák a terhelési profilból
származó üzemidő-arányokkal. A szi-
vattyú így meghatározott közepes tel-
jesítményfelvételét összehasonlítják
azonos hidraulikai teljesítményű fűtési
keringető szivattyúk tipikus teljesít-
ményfelvételével, amely ún. referen-
ciateljesítményként szolgál. A referen-
ciateljesítményt a kereskedelmi for-
galomban kapható számtalanféle szi-
vattyún végzett mérések alapján ha-
tározzák meg. Az osztályba sorolandó
szivattyú teljesítményfelvételének és
a referenciateljesítménynek a hánya-
dosa adja az EEI energiahatékonysági
mutatót, amely alapján az adott szi-
vattyú besorolható valamelyik ener-
giahatékonysági osztályba.   

Terhelési profil
A fűtési keringető szivattyúk tipikus
üzemi viselkedése fűtési rendszerek
összegyűjtött adatai alapján, szimu-
lációk és mérések segítségével hatá-
rozható meg. A szimuláció során az
év minden időpontjára a fűtési hőigény
alapján meghatározható a berendezés
hidraulikai igénye, vagyis a szükséges
térfogatáram és szállítómagasság.
Ezeket a szimulációkat különböző épü-
lettípusokra: családi házakra, társas-
házakra, kommunális épületekre, va-
lamint különböző hőszigeteltségi ál-
lapotokra és berendezésfeltételekre
végezték el. Az adatok megfelelő, tér-
fogatáram-osztályokba való besorolása
révén az elemzés eredményeiből le-
vezethető a fűtési keringető szivattyúk
tipikus üzemi viselkedése, illetve ter-
helési profilja (1. ábra). 

kedő fűtési keringető szivattyúkat ha-
sonlítunk össze azonos üzemidő (kb.
hét hónap) feltételezésével. A táblá-
zatból látható, hogy egy régi, jelenleg
tizenhét éves, szabályozatlan szivattyú
nagy hatékonyságú szivattyúra való
cseréje révén az éves áramfelhasználás
és az éves áramköltség az eredeti érték
16%-ára csökken.  
A táblázat adatai meggyőzően bizo-
nyítják, hogy egyedül a régi fűtési ke-
ringető szivattyúk cseréjével is jelentős
energia- és energiaköltség-megtaka-
rítást tudunk elérni.

Dr. Vajda József 

Fűtőberendezések és fűtési rendszerek

Nagy hatékonyságú Szabályozott Szabályozatlan
szivattyú szivattyú szivattyú (2004.)

Teljesítmény 13 W 45 W 80 W

Éves üzemidő 5000 h 5000 h 5000 h

Éves 
áramfelhasználás 65 kWh 225 kWh 400 kWh

Éves áramköltség
(28 eurócent/kWh 
áron számolva) 18,2 euró 63 euró 112 euró

Éves áramköltség
(38 Ft/kWh hazai 
lakossági áramáron 
számolva) 2470 forint 8550 forint 15 200 forint

1. ábra – A fűtési keringető szivattyúk terhelési profilja

1. táblázat – Fűtési keringető szivattyúk összehasonlítása 
(Forrás: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.: Energieverbrauch von
Heizungspumpen, 2014.)
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Fűtőberendezések és fűtési rendszerek – PR
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Fűtőberendezések és fűtési rendszerek– PR
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Az üzemeltetési tapasztalatok, valamint
a termálvíz energetikai célú hasz -
nosítása előnyeinek, hátrányainak és
javítási lehetőségeinek ismertetése
teszi teljessé az idei 3. lapszámunkban
megjelent cikket. 

A termálvizes rendszer
üzemeltetési tapasztalatai
A rendszer beüzemelését követően
számos mérésre került sor. Többek
között a VIKUV (jelenleg Vízkutató és
Fúró Zrt.) 1988-ban elvégzett kútvizs-
gálati eredményei szerint ekkor 9,5%-
kal maradt el a vízhozam a kút meg-
nyitásakori, vagyis az 1972-ben mért
maximális vízhozamtól. A vizsgálat
alatt a kút üzemszerűen 1,15 bar kút-
fejnyomás mellett, csatlakozó szerel-
vényeken keresztül a 10 m3-es gyűj-

tőtartályba termelt. A vízhiány 1988-
89-ben erősebben jelentkezett. A mé-
rések azt igazolták, hogy a kút szabad
kifolyása +1,00 m-en még mindig 1330
l/perc, de a nyomása csökken, és a
gáztalanítón alig halad át a termálvíz.
Ennek kiküszöbölésére a kútfej után
két búvárszivattyúból álló egységet (az
egyik tartalék) építettek be. Ezt köve-
tően, néhány év múlva a termálkút
pozitivitása annyira lecsökkent, hogy
a termelés biztosítása érdekében
-13 m-re egy további búvárszivattyút
építettek be a kútba. A kútfejen kilépő
víz nyomása 1,5 bar, amelyet a felszerelt
szerelvényen ellenőriznek. 

Az üzemeltetés második évében igen
sok gondot okozott a termálvíz magas
CaCO3-tartalma, amelynek hatásaként
vízkőkiválás jelentkezett. A hatás ki-
küszöbölésére vegyszeradagolással
próbálkoztak. Ennek ellenére változat-
lanul szükséges volt a szivattyúkat
hetente sósavval tisztítani. A Budapesti
Műszaki Egyetem kísérleti célból egy
vízmágnesező készülék beépítését ja-
vasolta. Az 1985. évi beépítést követően
a vízkőkiválás egyrészt csökkent, más-
részt a szerkezete is megváltozott.
(A kivált vízkő már háztartási ecettel
is oldhatóvá vált.) A vízjogi előírások
miatt beépített áramlásmérő pl. a víz-
kőkiválás miatt közel két hónapos üze-
meltetést követően használhatatlanná
vált. A gáztalanító üzemeltetési ta-
pasztalatai kedvezőek voltak. Az 1989.
évi karbantartás alkalmával azonban
jelentős vízkőmennyiséget távolítottak
el a felületeiről. A gáztalanítót és a
10 m3-es felszíni előtározót összekötő
hőszigetelt csővezetéket – több mint
húszévnyi üzemeltetést követően – a
vízkőkiválás által okozott jelentős ke-
resztmetszet-csökkenés miatt 2004-
ben kicserélték. A szivattyúkat a víz-
kőkiválás miatt kb. másfél hónaponként
szétszerelték annak érdekében, hogy
egyes részeiről, a házról, a forgó részeiről
stb. el tudják távolítani a vízkövet.
Az 1988. évi felülvizsgálatkor tapasz-
talták, hogy az I. számú szivattyúház
DN50 méretű csővezetékeinek szabad
keresztmetszete a vízkőkiválás miatt
az egyharmadára csökkent. Ezért teljes
csőcserét hajtottak végre, DN65-re nö-
velve az átmérőt. Majd néhány év
múlva a szivattyúház után a vízkőki-
válás miatt ismét csőcserére került
sor kb. 100 fm hosszon. 
A jászkiséri termálvíz az alumíniumra
nézve nem agresszív hatású. A központi
fűtési rendszerekben az eredeti acél-
lemez radiátorokat még az üzemelés
kezdetén RADAL típusú hőleadókra
cserélték ki, ugyanis az acéllemez ra-
diátorokon lyukképződés jelentkezett.
A termálvízzel fűtött épületekben fel-
szerelt Radal radiátorok „bírják” a ter-
málvizet.

A termálkutat évente egy hónapra, a
karbantartási időre lezárják. A kút –
kis teljesítménnyel – nyáron is üzemel,
ekkor az I. jelű szivattyúházban lévő,
kisebb teljesítményű szivattyú továb-
bítja a hévizet a település központjába,
az iskolai tanmedence feltöltésére.
A tanmedence fölé már több mint tíz
éve épületet emeltek, ezzel a megol-
dással „téliesítették” a medencét.
Az épület tetőzetét napelemekkel bo-
rították be, ebben az évben pályázati
támogatás segítségével a napenergi-
ából villamos energiát fognak termelni. 
Az üzemeltető adatai szerint a beru-
házásra fordított költség közel öt év
alatt megtérült. 

A termálvíz energetikai célú
hasznosításának előnyei,
hátrányai és javítási
lehetőségei 
A geotermikus energia fűtési célú hasz-
nosításának előnyei, hátrányai és ja-
vítási lehetőségei a teljesség igénye
nélkül a következőkben foglalhatók
össze:
– a homogén energiahordozó felhasz-
nálása a szállítási költségeket (szén,
koksz, tüzelőolaj, tűzifa) megszüntette,
a személyzeti költségeket pedig je-
lentősen csökkentette,
– a hévíz a fűtött helyiségek radiáto-
raiban keringve adja át a hőjét, és ez a
közvetlen jellegű hőhasznosítás többek
között üzemviteli szempontból is szá-
mos hátránnyal jár, 
– a hasznosított, lehűlt termálvíz el-
helyezésére a környezetvédelmi szem-
pontok miatt fokozottabb figyelmet
szükséges fordítani,
– a meglévő (90/70 oC-os) központi
fűtési rendszerek kedvezőbben üze-
melnének, ha a hévíz által adott, ala-
csonyabb belépő hőmérsékletszint fi-
gyelembevételével alakították volna ki
az egyes intézmények hőfogyasztó
rendszereit,
– a szivattyúházakban, hőközpontokban
lévő osztók, gyűjtők és a vezetékek
hőszigetelés nélküliek. A hőveszteség
csökkentése érdekében a hőszigetelés

Az elkövesedett szállítóvezeték

Jászkiséren geotermikus energiával fűtik
az intézményeket – 2. rész

Fűtőberendezések és fűtési rendszerek
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elvégzése célszerű lenne,
– az egyes helyiségek hőmérsékletét
az időjárás függvényében jelenleg
nem tudják szabályozni,
– a termálvíz összetétele miatt a víz-
kőkiválás folyamatát a rendszer ele-
mein állandóan figyelemmel kell kí-
sérni, és az abból adódó tevékenysé-
gekre technikailag fel kell készülni,
– a kútfejnyomás csökkenése búvár-
szivattyú beépítését kívánta meg, mely
újabb villamosenergia-fogyasztóként
jelentkezik az I. és a II. jelű szivattyú-
házak szivattyúi mellett,
– a termálvíz felhasználása a globális
üvegházhatást csökkentette, mert
nem kerül sor a tüzelőanyagok elé-
géséből keletkező SO2-, CO2- és NOx-
gáz kibocsátására. A geotermikus pro-
jekt megvalósulása következtében az
intézmények energetikai berendezé-
seinek szennyezőanyag-kibocsátása
megszűnt. Ennek következtében a te-
lepülés évenként kb. 725 t szén-dioxid,
kb.  949 kg kén-dioxid és kb. 682 kg
nitrogén-oxid megtakarításával járult
hozzá az ökomérleg javításához.
(1. ábra)
– a termálvízből leválasztott kísérő
metángáz (0,18 m3 gáz/m3 termálvíz)
hasznosítás nélkül a levegőbe kerül,
amely környezetszennyezésnek te-
kinthető. A hasznosítás lehetőségét
célszerű lenne megvizsgálni. Például
2004-ben a kútból 237 986 m3 ter-
málvizet termeltek ki, ezzel tizenhét
épület fűtését biztosította a föld mé-
lyéből kinyert geotermikus energia.
Ezzel összhangban a gázleválasztás
során a levegőbe jutó metángáz
mennyisége 42 837 m3, azaz –
Hi =  35 949,1 kJ/m3 figyelembevéte-
lével – 1539,95 GJ/év. Ez a metán-
mennyiség kb. harmincöt háztartás
éves földgázigényét elégíthetné ki.
Az egyes hőközpontok Δt = 20 K hő-
foklépcsővel dolgoznak. A városházán
például a hőközpontba belépő ter-
málvíz hőmérséklete 55 oC, míg a
kilépő 35 oC. Ennek figyelembevételével
a település intézményeiben közel
20 000 GJ/év geotermikus energiát
használtak föl fűtési céllal, amely min-
tegy 588 000m3 földgázegyenértéknek
felel meg. Természetesen a kazán-
hatásfok figyelembevételével ezen
hőmennyiség előállításához még több
földgázra lenne szükség.

Visszatekintés és további 
tervek
Az elmúlt közel harminckilenc év üze-
meltetési tapasztalatai igazolták a
geotermikus energiával történő fűtés
kedvező voltát. Talán ennek a pozití-
vumnak is köszönhető, hogy ugyan
az 1990-es évek közepén a településre
bevezették a földgázt, de az intéz-
mények fűtési rendszereit nem állí-
tották át fölgázra. Szerencsére, mert
úgy tűnik, hogy joggal bíztak a hazai
energiahordozóban, a geotermikus
energiában. Az elmúlt időszakban új
intézményeket nem kapcsoltak rá a
távfűtési rendszerre, de a meglévő
épületek bővítése kapcsán a fűtött
légköbméter növekedett.
A termálkúton legutóbb öt éve vé-
geztek kútvizsgálatot. A vizsgálat so-
rán többek között ún. mélységi és
felszíni kapacitásgörbék felvételére is
sor került. (2. ábra)
A mérések alapján megállapították,
hogy a kút mélységi nyomása alig
függ a hozamtól, és 2013-hoz képest

kisebb mélységi nyomás mellett érik
el ugyanazt a hozamot. 
Ebben az évben a Gazdaságélénkítő
Program keretében „Üvegházas primőr
termesztés megújuló energiaforrás
használatával” elnevezésű pályázat
benyújtásához megtörténik a kút ál-
lapotának a felmérése.
Az üzemeltetők úgy vélik, hogy célszerű
lenne a termálvízzel fűtött épületeknél
a fűtési hőmérséklet időjárásfüggő
szabályozását megvalósítani, másrészt
a gerinc- és a leágazóvezetékek fel-
újítását is indokolt lenne elvégezni.
A termálkútban újabban nem tapasz-
talnak vízkőkiválást. Ezért nem is ada-
golnak semmilyen szert a vízkőkiválás
megakadályozására.
A termálvizes fűtésű rendszer nagy
értéke a városnak, és az évtizedek
igazolták a geotermális energia hasz-
nosításába vetett hitet.

Dr. Barcsik József
aranyokl. gépészmérnök
A fotó a szerző felvétele
Irodalomjegyzék a cikk 1. részében. 

1. ábra – Emisszió megtakarítás Jászkiséren a geotermikus energia
hasznosítása révén

2. ábra – A mélységi  kapacitásgörbe 100 m- en

Fűtőberendezések és fűtési rendszerek
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Szivattyúcsere és hid -
raulikai beszabá lyo zás
(Forrás: haustec.de, 2021. június 15.) 
A németországi HAPT-projekt kere-
tében 945 fűtési keringető szivattyút
cseréltek ki, és 555 hidraulikai besza-
bályozást végeztek el, így az elérhető
megtakarításokkal kapcsolatban egy
eddig egyedülálló adatbank jött létre.
A projekt célja az volt, hogy a baden-
württembergi tartományi evangélikus
egyház tulajdonában álló óvodákban,
templomokban, bérházakban és pap-
lakokban hidraulikai beszabályozáso-
kat és szivattyúcseréket végezzenek
el. A szakemberek azt kívánták be-
mutatni, hogy ezzel a két beavatko-
zással a meglévő fűtési rendszerek
energetikai hatékonysága és gazda-
ságossága hogyan javítható. Az épü-
letekben a legkülönbözőbb fűtési rend-
szerek voltak képviselve: földgáz-, tü-
zelőolaj- pelletfűtés, távhőellátás, ala-
csony hőmérsékletű kazánok és kon-
denzációs kazánok, valamint radiátoros
fűtés, padló- és falfűtés.
A szivattyúcserével elért átlagos meg-

takarítás 79%-ra adódott ki, amely az
összes épületet tekintve évente
465 MWh energiamegtakarítást és
116 310 euró költségmegtakarítást
eredményezett. A statisztikai megté-
rülési idő (kamatok nélkül) 4,7 évre
adódott ki. 
A tökéletesen és hibamentesen elvégzett
hidraulikai beszabályozások évente ösz-
szesen 2754 MWh energiamegtakarítást
és 220 357 euró költségmegtakarítást
eredményeztek. Ebben az estben a sta-
tisztikai megtérülési idő 9 év volt.

A hálózatba kötött fűtési
rendszerek előnyei
(Forrás: sbz, 2021. 9. szám)

Németországban évek óta egyre ked-
veltebbé válnak az okosotthon-meg-
oldások. Ezek a megoldások felölelik a
világítást, a videofelügyeletet és az
energiamenedzsmentet. 
A hálózatba kötött fűtési rendszerek
állapota a jelzőfény alapján egy pillan-
tással leellenőrizhető, és megállapítható,
hogy a berendezés tökéletesen műkö-
dik-e. Ha a webportál zavart jelez, akkor

a karbantartással megbízott cég azon-
nal kap egy részletes hibadiagnózist,
a hiba lehetséges okainak és azok va-
lószínűségének megadásával. A web-
portál információkat közöl arról is, hogy
hogyan kell a hibát elhárítani, előre-
láthatólag mennyi ideig tart a javítás,
és milyen pótalkatrészekre van szük-
ség. 
Létezik olyan digitális megoldás is,
amely egy előzetesen definiált időtar-
tamra vonatkozóan jegyzőkönyvezi,
és jól áttekinthetően ábrázolja a min-
denkori fűtési rendszer üzemállapotait.
A karbantartással megbízott cég a
jegyzőkönyvből kiolvashatja a hőmér-
sékletértékeket és az üzemállapotokat,
így a helyiség-, az előremenő- és a
HMV-hőmérsékleteket, valamint az
égő és a fűtési keringető szivattyúk
be- vagy kikapcsolt állapotát. Ezek az-
tán egy hosszabb időtartamra vonat-
kozóan precízen elemezhetők. Ezen-
kívül lehetséges az is, hogy egyes pa-
ramétereket célzottan az adott fűtési
rendszerhez illesszünk annak érde-
kében, hogy javítsuk a fűtőberendezés
üzemi viselkedését.

A legjobb szerelőnek a legjobbat! 
Idén ősszel duplán megjutalmazzuk
a Partner Program tagokat!

A 2021.08.16 – 2021.12.10. között regisztrált kazánok most 
több pontot érnek, amelyek beválthatóak akár a képen látható 
ajándékokra is. Ráadásul versenyt hirdetünk, melynek 20
nyertesét egy különleges élménnyel is megjutalmazzuk:
részt vehetnek a decemberi VIP rendezvényünkön!

▶ Az 5 legtöbb kazánt regisztrált szervizpartner
▶ Az 5 legtöbb kazánt regisztrált kivitelező
▶  Az 5 legtöbb hőszivattyút regisztrált Partner Program tag
▶  A 2021-ben regisztrált tagok közül 5 legtöbb kazánt

regisztrált Partner Program tag

www.boschfutes.hu

A Bosch Partner Programban kivitelezéssel foglalkozó vállalkozások vehetnek részt.
* A feltüntetett ajándékok és pontszámok tájékoztató jellegűek, az aktuálisan elérhető ajándékokat és azok pontértékét
a Partner Program felületén, a www.boschfutes.hu címen regisztráció után találja.

Condens 2300i12 pont helyett30 pont*

Apple AirPods
147 pont

Condens 2200 kazán
300 pont

Bosch GBH 2-28
Professional
fúrókalapács

233 pont

Ipad 64GB
(8. generáció)

357 pont

OMV
üzemanyagkártya 

20.000 Ft
69 pont

Fűtőberendezések és fűtési rendszerek – Kitekintő
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„Öntsünk tiszta vizet a kéménybe!
Befejező rész?” címmel jelent meg
írás a Magyar Installateur 2021. évi
4. számában. A cikkben ismét
napirend re került a gázipar és a
kéményseprőipar határterületének
sajátos értelmezése. A cikk írója az
elmúlt év elején megjelent cikkében
„kísérletet tett arra, hogy az égéster-
mék-elvezetőkre vonatkozó és a
kéményseprőipart érintő feladatokat
tisztázza”, de érvelése továbbra is
több vitatható állítást tartalmaz. Jelen
szakcikk szerzője ezekre kívánja fel-
hívni a figyelmet.

Kérdésre a válasz
A cikk címében kérdésként szerepel:
„Befejező rész?” Érintettségem okán
még egyszer és utoljára „tiszta vizet
öntök a kéménybe”, de előtte gróf
Széchenyi István, a „legnagyobb ma-
gyar” mondását idézem: „Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent, és mun-
kálkodhass a jövőn.” Kérem, hogy az
érintett cikkre adott reagálásaimat –
azok ellenkezője bizonyításáig – szí-
veskedjenek elfogadni.
A földgázfelhasználók, így a lakossági
fogyasztók földgázellátásának meg-
tervezése – tetszik vagy nem tetszik
– a mindenkor hatályos gáztörvény
(jelenleg a 2008. évi XL. törvény, a
GET) hatálya alatt több mint fél év-
százada egyértelműen és rend-
szerszemléletben, piaci érdekeltségtől
függetlenül, következetesen szabá-
lyozott. Rendszer alatt a GET a fel-
használói berendezés fogalmat hasz-
nálja: 
„a fogyasztói vezeték a gázfogyasztó
készülék1 és a gázfelhasználó tech-
nológiai rendszer, valamint az azok
rendeltetésszerű és biztonságos hasz-
nálatához szükséges tartozékok2 ösz-
szessége.” 
A „tiszta vizet megzavarók” egyike-

ként, aki „jogi számok, és paragrafusok
felsorolását, ismételgetését, szajkó-
zását” rendre elkövetem, azért teszem
mindezt, mert a tervezőnek szakma-
gyakorlóként személyes felelőssége
van. A tervező tervezési feladatait már
1969-től törvényi felhatalmazás alap-
ján közzétett korm. rendeletek, mi-
niszteri rendeletek, műszaki-biztonsági
szabályzatok, az EU-csatlakozást
(2004. május 1.) megelőzően, 1999.
januárjától miniszteri rendelettel be-
vezetett EU-irányelvek, majd EU-ren-

deletek rendelkezéseinek, előírásainak
megfelelően köteles végezni. 
Gondoljunk bele, hogy milyen lenne
a közlekedési morál, ha a KRESZ
[1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet] ismerete nem lenne kötelező
a vezetői engedély megszerzéséhez,
és milyen következménye lenne a
szabályváltozások naprakész ismerete
hiányában, vagy ha mindenki azt ér-
tené a KRESZ szabályai alatt, amit
szeretne. Például: irányváltoztatás
járművel.

„Öntsünk tiszta vizet a kéménybe!
Befejező rész?” – Hogy tisztuljon a víz…

1 Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint PB-gázzal üzemeltetett készülék. 
2 Tartozék: a gázfogyasztó készülék tanúsított típusától függő, de nem minden esetben szükséges tartozék, pl. az égéstermék-elvezető, a nem
fokozott légzárású nyílászáró, készülék-nyomásszabályozó stb.

Szabálytalan irányváltoztatás járművel 

(A sötétkék jármű vezetője megszegte a KRESZ 29. § (1) előírásait)

KRESZ 29. § (1) Aki járművel* irányt változtat (terelővo nalat*, az úttest szélét*
vagy képzeletbeli felezővonalát* átlépi, forgalmi sávot* változtat, másik útra
bekanyarodik, főútvonalról* vagy szilárd burkolatú útról letér stb.) köteles az
azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek
elsőbbséget adni.

*A járművezetőnek valamennyi fogalom KRESZ szerinti mögöttes tartalmát
ismernie kell.
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A hazai és uniós jogszabályok és az
azokkal bevezetett alapvető fogalmak
tényszerű ismerete hiányában szü-
lethetnek a tervezők, tervfelülvizsgálók,
kivitelezők, feljogosított gázszerelők,
földgázelosztók tisztességes mun-
káját elítélő és félrevezető cikkek.
Ilyen a cikkben hibásan, felületesen
használt, a gáztörvénnyel és annak
hatálya alatt kiadott jogszabályokban,
műszaki-biztonsági szabályzatokban
definiált fogalmak megtévesztő, sa-
játos használata és értelmezése, a
tájékoztatás, amely az Alkotmánybí-
róság gyakorlata alapján a bíróság
és a hatóságok előtti eljárásban nem
bír kötelező erővel. 

A 2020. március 13. napjától hatályos
1/2020. (I. 13.) korm. rendelet, a 2020.
március 14. napjától hatályos 3/2020.
(I. 13.) ITM-rendelet – az annak 1.
mellékletét képező „A csatlakozóve-
zetékek, a felhasználói berendezések
és a telephelyi vezetékek műszaki
biztonsági szabályzata”, azaz a
GMBSZ – is, figyelemmel a bürokrá-
ciacsökkentés és a tartalmi deregu-
láció jogalkotásban történő érvénye-
sítéséről szóló 1113/2019. (III. 13.)
kormányhatározat rendelkezéseire,
nem tartalmaz a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI.
törvényben és annak hatálya alatt
kiadott jogszabályokkal ellentétes
előírásokat és fogalmakat. A fent hi-
vatkozott jogszabályok következete-
sen „gázfogyasztó készüléket” és
„égéstermék-elvezetőt” nevesítenek,
tiszteletben tartva más szakterület
szabályozásait. 

A kéményseprő-ipari tevékenységről
szóló 2015. évi CCXI. törvény (Kstv.)
1. § 2. pontja értelmében az égéster-
mék-elvezető: az épített kémény, az
épített vagy szerelt, héjból vagy hé-
jakból álló szerkezet, amely egy vagy
több járatot képez, és a tüzelőberen-
dezésben keletkezett égésterméket
a tüzelőberendezés égéstermék ki-
léptetésre szolgáló kivezetésétől a
szabadba vezetheti. Kérdésként ve-
tődik fel, hogy mit kell érteni tüzelő-

berendezés alatt, és hol van a gázfo-
gyasztó készülék mint tüzelőberen-
dezés égéstermék kiléptetésre szolgáló
kivezetése? 
A Kstv. 1. § 15. pontja értelmében tü-
zelőberendezés: szilárd, cseppfolyós
vagy légnemű energiatermelő anyaggal
üzemelő berendezés, amelyben a mű-
ködés során égéstermék keletkezik.
A Kstv. – amint az a címéből is követ-
kezik – a kéményseprő-ipari tevékeny-
séget szabályozza, mely törvényben
a tüzelőberendezés fogalma gyűjtő-
fogalomként definiált, de rendelkezései
általános érvénnyel nem vonatkoz -
(hat)nak a földgázellátásról szóló 2008.
évi XL. törvény (GET) hatálya alá tartozó
felhasználói berendezésre. Általános
érvénnyel azért sem vonatkozhatnak,
mert a GET célja többek között: 1. § g)
a vezetékes gázellátásra vonatkozó
európai közösségi jog átültetése és
végrehajtása, a magyar földgázpiacnak
az Európai Unió egységesülő földgáz-
piacaiba történő integrációjának elő-
segítése. Igaz, hogy a gázfogyasztó
készülék is tüzelőberendezés, de azok
Magyarországon történő forgalomba
hozatalát az alábbi előírások szabá-
lyozzák.

a)1998. december 31. napjáig az 1969.
évi VII. törvény (Gt.) és az annak vég-
rehajtására kiadott 1/1977. (IV. 6.)
NIM-rendelet (Gt. Vhr.) szabályozta.
A gázfogyasztó készülék égésterméket
elvezető elemeire – az épített kémény
kivételével – az MSZ 7044 Égéster-
mék-elvezetők és tartozékaik gázfo-
gyasztó készülékekhez kötelező szab-
vány3 előírásai vonatkoztak, és a még
üzemelő gázfogyasztó készülékekre
mint létesítéskor hatályos előírás, a
mai napig vonatkozik.

Figyelem!
1.Az MSZ 7044 szabvány címoldalán:
„A szabvány a gázenergiáról szóló
1969. évi VII. törvény (Gt.) hatálya alá
tartozó közszolgáltatású gázt (váro-
si- föld- vagy PB-gázt) hasznosító,
legfeljebb 50 kW névleges hőteljesít-
ményű készülék 250 °C-nál nem na-
gyobb hőmérsékletű égéstermékét el-

vezető csövek, idomok (a továbbiak-
ban: égéstermék-elvezetők), valamint
tartozékaik műszaki követelményeit
és vizsgálata elvárásait tartalmaz-
za.”
2.Gt. Vhr. 67. § (4) „Ha e rendelet ha-
tályba lépését követően hatályba lépő
állami szabvány a Gáz- és Olajipari
Műszaki Biztonsági Szabályzatban
(GOMBSZ-ban) foglalt előírástól eltérő
előírást tartalmaz, az állami szab-
ványban foglalt előírást kell alkal-
mazni.”
3.Az MSZ 845:2012 Égéstermék-el-
vezető berendezések tervezése, ki-
vitelezése és ellenőrzése szabvány
visszamenőleges hatállyal történő al-
kalmazása nem megengedett, mert
a nemzeti szabványosításról szóló
1995. évi XXVIII. törvény az alábbiak
szerint rendelkezik:
6. § (1)3 A nemzeti szabvány alkal-
mazása önkéntes.
Megjegyzés: az önkéntes alkalmazás
lehetősége a tervezőre nézve önkén-
tes.

6. § (2)4 Műszaki tartalmú jogszabály
hivatkozhat olyan nemzeti szabványra,
amelynek alkalmazását úgy kell te-
kinteni, hogy az adott jogszabály vo-
natkozó követelményei is teljesül-
nek.
Megjegyzés: nem ismert egyetlen
olyan kéményseprő-ipari műszaki
tartalmú jogszabály sem, amely az
MSZ 845:2012 szabványra hivatkozna.  

A visszamenőleges hatállyal történő
alkalmazás nem megengedett to-
vábbá azért sem, mert sem szabvány,
sem jogszabály visszamenőleges al-
kalmazása egyrészt nem megenge-
dett, másrészt amennyiben a gázfo-
gyasztó készülék égéstermékét el-
vezető elemét annak részeként ta-
núsították, az MSZ 845 szabványra
történt hivatkozással kikényszerített
átalakítással a gázfogyasztó készülék
elveszti jótállását is, mert nem felel
meg a CE-jel elhelyezésére vonatkozó
követelményeknek sem, és ettől a
ponttól kezdve fogyasztóvédelmi kér-
déssé válik. 

3 Megállapította: 2001. évi CXII. törvény 4. § (1). Hatályos: 2002. I. 1-től.
4 Megállapította: 2001. évi CXII. törvény 4. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től.
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b)1999. január 1. napjával hatályba
lépett az egyes gázfogyasztó készü-
lékek kialakításáról és megfelelősé-
gének tanúsításáról szóló 22/1998.
(IV. 17.) IKIM-rendelet (IKIM-rendelet),
amely a gázüzemű berendezésekről
szóló, 2009. november 30-i
2009/142/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (Gázkészülék irány-
elv – Gas Appliances Directive [GAD])
való megfelelést szolgálta 2018. április
20. napjáig. 
Az IKIM-rendelet 2001. július 1. nap-
jától megfelelt a 84/2001. (V. 30.)
korm. rendelet „Az Európai Megálla-
podáshoz kapcsolódó, a megfelelőség
értékeléséről és az ipari termékek el-
fogadásáról” szóló 84/2001. (V. 30.)
korm. rendelet 2. § ,,Jegyzőkönyv egy-
részről a Magyar Köztársaság, más-
részt az Európai Közösségek és azok
tagállamai között a társulás létesíté-
séről szóló Európai Megállapodáshoz
a megfelelőségértékelésről és az ipari
termékek elfogadásáról” (angol rövi-
dítés: PECA) előírásainak is.

c) 2018. április 21-től kell teljes egé-
szében alkalmazni a gázhalmazálla-
potú tüzelőanyag égetésével üzemelő
berendezésekről és a 2009/142/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti
és tanácsi rendeletet (GAR). 
Ez a rendelet közvetlenül és kötelezően
alkalmazandó valamennyi európai uni-
ós tagállamban, ezért nincs a nemzeti
jogba történő átültető nemzeti ren-
delkezése, ellentétében a korábbi irány-
elvvel, mely a fenti dátummal hatályát
vesztette. Ezért a 2009/142/EK irány-
elvet átültető magyar jogszabály a
22/1998. (IV. 17.) IKIM-rendelet is ha-
tályon kívül lett helyezte.
(Forrás: https://mkeh.gov.hu/piacfel-
ugyeleti_muszaki/Gazfogyaszto_ke-
szulekek_GAD)

Az égéstermék-elvezető „Az Európai
Parlament és a Tanács 305/2011/EU
rendelete az építési termékek forgal-
mazására vonatkozó harmonizált fel-
tételek megállapításáról (2011. március
9.) és a 89/106/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről építési-
termék-rendelet (Építésitermék-ren-

delet – Construction Products Regu-
lation, azaz CPR) hatálya alá tartozik. 
A CPR-rendeletet a magyarországi
jogrendbe az építési termék építmény-
be történő betervezésének és beépí-
tésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól
szóló 275/2013. (VII. 16.) korm. rendelet
(építésitermék-rendelet) vezette be
2013. július 1. napjától: 13. § (1). E
rendelet 7. §-a az építési termékek
forgalmazására vonatkozó harmonizált
feltételek megállapításáról és a
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2011. március
9-i 305/2011/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 5. cikkének végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg. Az építési termék megfe-
lelőségét annak gyártója teljesítmény-

nyilatkozattal5 igazolja.

Gázfogyasztó készülékre vonatkozó-
an:
– a tanúsító EU-típusvizsgálati ta-
núsítványt ad, amely nem jelenti a
termék sorozatgyártásának értéke-
lését,
– a gyártó EU-megfelelőségi nyilat-
kozatot és nem teljesítménynyilat-
kozatot ad, amelyben arról nyilatkozik,
hogy a szóban forgó gázfogyasztó
készülék megfelel a GAR hatálya alatt
kiadott EU-típusvizsgálati tanúsít-
ványában leírtaknak,
– a gyártó a készüléket forgalomba
hozatal előtt CE megfelelőségi jelö-
léssel és feliratokkal köteles ellátni
már az IKIM-rendelet 19. § (1) szerint
is. A készüléken a CE-jel kizárólag

5 Építésitermék-rendelet 1. § 15. teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék tel-
jesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja.

C33 típusú gázfogyasztó készülék égési levegőt bevezető és a készülék
égéstermékét elvezető elemeit a tanúsító a gázfogyasztó készülék részeként
tanúsította, azokra a gázkészülék-rendelet (GAR) és nem az építési termék-
rendelet (CPR) előírásai vonatkoznak. A készülék nem csatlakoztatható
égéstermék-elvezetőhöz, mint tartozékhoz. Azok a gázfogyasztó készülék
részei!
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akkor tüntethető fel, ha a készülék a
rá vonatkozó, az áruk biztonságossá-
gával összefüggő és megfelelőségi je-
lölés alkalmazását előíró összes jog-
szabály előírásainak megfelel [már az
IKIM rendelet 19. § (2) szerint is].
Fentiekből következik, hogy amennyi-
ben a GAD/GAR hatálya alatt tanúsított
gázfogyasztó készülék rendeltetéssze-
rű és biztonságos használatához égés-
termék-elvezető mint építési termék
nem szükséges, arra kizárólag a GET
hatálya alatt kiadott jogszabályok ren-
delkezései alkalmazhatók. Annak el-
döntése, hogy a kéményseprő-ipari
tevékenységet ellátó
– tervköteles létesítés GET 89. § (1),
(3) és az 1/2020. (I. 13.) korm. rendelet
2. § 4. esetén érintett-e vagy nem, a
tervező,
– gázfogyasztó készülék egyszerűsített
eljárásban történő cseréje 1/2020. (I.
13.) korm. rendelet 7. § esetén a fel-
jogosított gázszerelő joga, felelőssége
és kötelessége.

Minden olyan esetben, amikor a fel-
használói berendezés vonatkozásában
a kéményseprő-ipari tevékenységet
ellátó érintett, a GET 89. § (6) bekezdése
függetlenül a felhasználó, lakossági
fogyasztó Kstv. által előírt kötelezett-
ségeitől, az alábbiak szerint rendelkezik:
„A csatlakozóvezeték és a felhasználói
berendezés – melynek a gázfogyasztó
készülék tanúsított típusától függően
kötelező tartozéka lehet az égéster-
mék-elvezető – üzemképes és biz-
tonságos állapotban tartására az in-
gatlan tulajdonosa köteles. Ennek
megfelelően köteles gondoskodni azok

rendszeres karbantartásáról, javításáról
és szükség szerinti cseréjéről.” Ezen
rendelkezés adott esetben értelem-
szerűen kötelezettséget jelent az égés-
termék-elvezető vonatkozásában is.
Ezt a fogyasztói vezeték üzembe he-
lyezője az üzembe helyezés alkalmával
köteles a felhasználóval ismertetni:
GET 89. § (4)-(5). 

A tervező és a feljogosított gázszerelő
döntését segítik a 3/2020. (I. 13.) ITM-
rendelettel újjá alakult, és a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság delegáltjával kiegészült Gáz ipari
Műszaki Szakbizottság (GSZMB) által
elfogadott, és a termékinformációs
pont honlapon közzétett gázipar szak -
ági műszaki előírások (SZME-G) is,
melyben a gázfogyasztó készülék(ek)
tanúsított típusához rendelten egyér-
telműen eldönthető, mely esetben kö-
teles a tervező, illetve a feljogosított
gázszerelő a kéményseprő-ipari tevé-
kenységet ellátót bevonni a folyamat-
ba.

Ami az érintett cikkben megjelent fo-
tókat illeti, ismerős képektől van szó.
Az érintett cikk szerzőjétől a mai napig
nem kaptunk választ arra vonatkozóan,
hogy a tervköteles létesítés szerint il-
letékes kéményseprő-ipari tevékeny-
séget ellátó(k) a konkrét esetek ki-
vizsgálása során ki(k)nek a felelősségét
állapította(ák) meg az égéstermék-el-
vezetők létesítése folyamatában részt-
vevők közül, mely jogszabály mely
konkrét előírásait szegték meg, és tör-
tént-e a hasonló esetek megelőzése
érdekében megelőző intézkedés, fe-

lelősségre vonás, és ha igen, milyen
szankciókkal. 

A folyamatban résztvevők:
tervező 266/2013. (VI. 6.) korm. ren-
delet → a tervezett vagy a tervezéssel
érintett égéstermék-elvezető műszaki
megoldásának megfelelőségével ösz-
szefüggő szakmai nyilatkozatot kiadó
kéményseprőmester 21/2016. (VI. 9.)
BM-rendelet → tervfelülvizsgáló ter-
vező - 266/2013. (VI. 6.) korm. rendelet
→ kivitelező 42/2017. (XII. 11.) NGM-
rendelet → az égéstermék-elvezető
helyszíni műszaki vizsgálatát végző
21/2016. (VI. 9.) BM-rendelet →mű-
szaki-biztonsági ellenőrzést végző
[16/2018. (IX. 11.) ITM-rendelet → a
fogyasztói vezeték üzembe helyezője
2008. évi XL. törvény] → gázfogyasztó
készülék garanciális üzembe helye-
zését végző 42/2017. (XII. 11.) NGM-
rendelet → ingatlantulajdonos 2008.
évi XL. törvény 89. § (6) → „fekete-
szerelés”  történt-e → ingatlantu-
lajdonos 2008. évi XL. törvény 89. §
(6).

Mint olvasót, érdekelne továbbá az a
„jogi szám” vagy paragrafus, amely
az érintett cikk utolsó bekezdésének
„Legyen tehát egyszerűsített vagy
bonyolult készülékcsere, a készülék
részének tekintendő égéstermék-el-
vezető vagy sem, ha az a tető fölé
való égéstermék-elvezetéssel mű-
ködik, ma Magyarországon a tulaj-
donosnak, használónak meg kell ren-
delnie a kéményseprő-ipari műszaki
vizsgálatot!” állítását a készülék ré-
szeként tanúsított és égésterméket

Az égéstermék-elvezető (Kstv. 1. § 2. – épített kémény) mint a felhasználói
berendezés rendeltetésszerű és biztonságos üzeméhez szükséges tartozék
igénybevétele bizonyos típusú gázfogyasztó készülékek esetén kifejezetten
tiltott. Ilyen típusok esetében a felhagyott égéstermék-elvezető már nem
tölt(het)i be eredeti funkcióját. 

A gázfogyasztó készülék égési levegőjét (kék körrel és nyíllal jelölt) és a
keletkezett égéstermék elvezetését (piros ponttal és nyíllal jelölt) a felhagyott
égéstermék-elvezetőben elhelyezett, a gázkészülék-rendelet (GAR) hatálya
alatt tanúsított gázfogyasztó készülék részeként tanúsított elemek biz-
tosítják. (Például: C(11)2, C(11)3 típusok.)

Ezen elemek nem helyettesíthetők a Kstv. 1. § 2. szerinti épített vagy szerelt,
héjból vagy héjakból álló szerkezetekkel, mert azok az építésitermék-rendelet
(CPR) hatálya alá tartoznak. 
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elvezető elemeire vonatkozóan vissza-
igazolja. Előrebocsátom, hogy a Kstv.
5. § (1) bekezdés a) pontja előírásának
meghivatkozása – „Az ingatlan hasz-
nálója köteles a kéményseprő-ipari
szerv vagy kéményseprő-ipari szol-
gáltató e törvényben meghatározott
ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé
tenni, ha a) olyan tüzelőberendezést
üzemeltet, amely égéstermék-elve-
zetővel van felszerelve …” – nem fo-
gadható el, mert ha a gázfogyasztó
készülék égéstermékét annak tanú-
sított típusa szerint részét képező
eleme vezeti el, tilos égéstermék-el-
vezetőhöz mint tartozékhoz csatla-
koztatni. Tréfás megfogalmazásban
talán jobban érthető: ha egy ló kan-
tárral van felszerelve, az nem jelenti
azt, hogy a kantár a ló részét képezi,
vagy nem a kéménynek van mozdo-
nya, hanem a mozdonynak van ké-
ménye…    

A GAR hatálya alatt tanúsított gáz-
fogyasztó készülék egyes elemei nem
helyettesíthetők CPR hatálya alatt
tanúsított építési termékkel (pl.

MSZ 7044 szerinti égésterméket el-
vezető elemek MSZ 845 szabvány sze-
rinti elemekre történő cseréjének ki-
kényszerítése), mert azzal a gázfo-
gyasztó készülék elveszti CE-jel szerinti
tanúsítását. Minden ilyen jogszabály-
ellenesen elrendelt átalakítás már fo-
gyasztóvédelmi hatósághoz (pl.: Pest
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvé-
delmi Hatósági Osztályához) tartozik. 

Más megközelítésben, a kikényszerített
átalakítással kapcsolatban a felhasz-
náló/lakossági fogyasztó egyidejűleg
élhet a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi
XXII. törvény 3/B. Közérdekű igény -
érvényesítés c. fejezetében biztosított
lehetőségével is. A teljesség igénye és
paragrafus nélkül idézve a rendelkezést:
„A Hivatal a földgázellátásról szóló tör-
vényben meghatározott feladatkörében
pert indíthat a felhasználók polgári jogi
igényeinek érvényesítése iránt az ellen,
akinek tevékenysége a földgázellátásról
szóló törvény vagy az azok végrehaj-
tására kiadott jogszabályok rendelke-
zéseibe ütközik, és a jogsértő tevé-

kenység a felhasználók széles, a jog-
sértés körülményei alapján megha-
tározható körét érinti.”

Összefoglalás
Tudom, cikkemmel zavart okoztam.
Szándékosan tettem. Tudom, nem
könnyű olvasmány. Vállalom, hogy
„jogi számokat és paragrafusokat so-
roltam fel, ismételgettem”. Tettem
azért, mert a latin mondás szerint
„Repetitio est mater studiorum”, „Is-
métlés a tudás anyja”. És ez vala-
mennyi szakmagyakorlóra, beleértve
érintettsége esetén a kéményseprő-
ipari tevékenységet ellátót is, és rám
is érvényes. Van mit ismételni, és
nem utolsósorban a meglehetősen
gyakran változó „jogi számok és pa-
ragrafusváltozások” miatt az össze-
függéseket rendszerszeméletben,
naprakészen meg kell érteni, és tudni
kell alkalmazni is. Megszokásból nem
érdemes dolgozni! 

Blazsovszky László 
Gázipari Műszaki Szakbizottság 
elnök
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Szakcikkünkben két olyan jellemző
problémát fejtünk ki, amely a hőszi-
vattyús rendszereket tervezők
számára sem minden esetben ismert,
illetve nem egyértelmű. Ismertetjük
továbbá, hogy az érezhető klímavál-
tozás, az erőteljes és gyors
hőmérsékletemelkedés milyen hatás-
sal lehet a fűtő-, illetve aktívhűtő-
rendszerekbe épített hőszivattyúk
hűtési munkájára.

A hőszivattyúk szerepe 
Amennyiben figyelembe vesszük a
prognosztizált éghajlatváltozást, a
szélsőségesen meleg nyári hőmér-
sékletet, a hideg téli időjárást, az
egyre gyakrabban jelentkező termé-
szeti katasztrófákat, valamint az ener-
giaellátáson túl az alapvető komfort-
igényünket is, a magán-, a közösségi
és az ipari épületekben az épületek
fűtésén túl a nyári hűtés energiaigé-
nyével is számolnunk kell.
Emiatt alapvető érdekünk a magas
hatékonyságú, reverzibilis hőszivaty-
tyúk alkalmazása, amellyel jelentős
megújuló energiamennyiséget tudunk
a rendszerbe vinni, s így jelentős
mennyiségű CO2-kibocsátást tudunk
megakadályozni.
Írásunkban ezt a gondolatmenetet
folytatva mutatjuk be, hogy milyen
elvek alapján kell egy rendszerhez a
hőszivattyú-kapacitást megválasztani,
valamint milyen hatása van annak,
ha nem vagyunk tisztában a hőszi-
vattyúk működési határaival, s ezzel
összefüggésben a beépített hűtő-
kompresszorok működési tartomá-
nyával.

A hőszivattyús rendszer ele -
mei, kiválasztásának szem-
pontjai
A hőszivattyús rendszer elemei: a hő-
szivattyú, a hőnyerési rendszer, a
belső hőleadók és a szabályozás. Ah-
hoz, hogy egy hatékony, a megrendelő
igényeit kielégítő hőszivattyús rend-
szerre előzetes árajánlatot tudjunk

adni, a fenti elemek hőszivattyús szem-
pontból történő kiválasztására, össz-
hangjára van szükség.

A hőszivattyú kiválasztásának szem-
pontjai:
– a számított maximális fűtési-hűtési
teljesítményigény,
– az alkalmazni kívánt hőfokszint,
– az ellátandó funkciók, 
– a HMV-termelés esetleges igénye és
– a hőszivattyú szabályozása.

A kiválasztás legfőbb eleme
a ma ximális fűtési-hűtési
telje sítményigény megha tá -
rozása
A hőszivattyús rendszerek kiépítésénél
a beépített anyagok, költségek mini-
malizálására van szükség, a lehető
legmagasabb SCOP-érték elérése mel-
lett. A legmagasabb környezeti elő-

nyöket csak ilyen módon tervezett
hőszivattyús rendszerekkel lehet el-
érni. A hőszivattyúra számítandó ki-
sebb beruházási költségek miatt a
monoenergiás üzemmód a monova-
lens működésű hőszivattyúval szem-
ben jelent gazdaságossági és kör-
nyezeti előnyt.
Általános rendszerkonfiguráció esetén
a hőszivattyú fűtőteljesítményét az
MSZ EN 12831-1:2017 (Épületek ener-
getikai teljesítőképessége. Hőszük-

séglet-számítási módszer. 1. rész:
Helyiségfűtési terhelés, M3-3 modul)
szabvány szerint az épület maximális
hőszükségletének kb. 70-85%-ára cél-
szerű méretezni. Ebben az esetben a
hőszivattyú éves fűtési fedezeti
aránya kb. 97-99% (1. ábra). 
A kiegészítő fűtést célszerű egy, a
puffertartályba épített elektromos
fűtőbetéttel megoldani, amelyet au-

Hőszivattyús rendszerek alapvető 
tervezési, kivitelezési követelményei

1. ábra – Fedezeti görbe

SZAKma
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tomatikusan a hőszivattyú szabályo-
zója indít szükség esetén. Így sok be-
épített anyagot, s ezzel párhuzamosan
beruházási költséget lehet a rend-
szerek kialakításánál megtakarítani.
Az évi futási idő 1-3%-ában (16-48
óra) alkalmazott kisegítő elektromos
fűtés költsége a hőszivattyú fogyasz-
tásához viszonyítva egészen mini-
mális költségtöbbletet jelent. A tel-
jesítmény megfelelő megválasztásával
a rendszer megtérülési ideje jelentő-
sen csökkenthető.

Hőszivattyúk aktív hűtésre
A klímaváltozás kapcsán mindinkább
egyértelmű, hogy az aktív hűtésre
lassan nagyobb igény jelentkezik,
mint a fűtésre. A szélsőségesen meleg
nyári napok száma növekszik, s az
előrejelzések alapján a nyár hossza
is növekedni fog hazánkban. 
A hirtelen beköszöntő 30 oC-feletti
meleg azonban a tapasztalatok alap-
ján a beépített hőszivattyúk üzemében
is zavarokat okozhat abban az eset-
ben, ha a beépített szabályozó beál-
lítása vagy a hőszivattyú üzemen
kívül helyezése miatt nem történik
meg időben az aktív hűtésre való át-
kapcsolás, és bekövetkezik a puffer-
tartályok felmelegedése.

A téli fűtési üzem után a szondák
körüli talajhőmérséklet viszonylag
alacsony, azaz 6-10 oC-os. A talaj az
eredeti hőmérsékletét hőbevitel nélkül
csak több hónap regeneráció után éri
el, ugyanis a regeneráció közel annyi
ideig tart, amennyi ideig a hőkivétel

tartott. Amikor egy fűtési szezon után
egy hirtelen nappali felmelegedés tör-
ténik, de az éjszakák még hűvösek, a
beépített szabályozó az átlaghőmér-
séklet alapján úgy érzékelheti, hogy
nem szükséges a hűtés. A puffertároló
azonban az elhelyezése függvényében
25-28 oC-ra is felmelegedhet. Ugyanez
történhet az esetben, ha a fűtési szezon

után a hőszivattyút kikapcsolják, és
csak akkor szándékoznak hűteni, ami-
kor már a puffertároló felmelegedett.

Milyen problémát okoz a talajhős hő-
szivattyús rendszerekben, aktív hűtési
üzemmódban a puffertárolóban lévő
víz felmelegedése? Minden hőszivaty-
tyúba épített hűtőközeg-kompresszor-
nak van egy adott alkalmazhatósági
tartománya (2. ábra). Itt a vízszintes

tengelyen az elpárolgási hőmérsék-
letek, a függőleges tengelyen pedig a
kondenzációs hőmérsékletek vannak
feltüntetve.
A hőszivattyúk üzemét úgy kell ter-
vezni, hogy a kompresszorok e tar-
tományon kívül a lehető legrövidebb
ideig üzemeljenek. A tartományon
kívüli üzem teljesítménycsökkenést,

olajhiányt, kompresszortúlterhelést,
a nyomásvédelmek letiltását okozza,
amely a kompresszor idő előtti meg-
hibásodását idézi elő.

Példaként alább egy konkrét
hőszivattyútípus para méterei
alapján történik a probléma
bemutatása
A 2. ábrán egy megadott típusú komp-

2. ábra – Copeland ZH15 típusú kompresszor alkalmazhatósági tartománya

1. táblázat – A hőszivattyú paraméterei aktív hűtési üzemmódban, 15–22 oC-os hűtési hőfokszinten
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resszorral szerelt hőszivattyú elpá-
rolgási hőmérséklete13,4 oC. A hőszi-
vattyú sugárzó hűtésnél 15/22 oC-on
működik (1. táblázat első számsora).
Ez esetben a kondenzációs hőmér-
séklet 32 oC – amennyiben a talajból
feljövő folyadék hőmérséklete 20,5 oC
–, a visszatérő hőmérséklet pedig 28,7
és 32 oC közötti. (A paraméterek ala-
kulása az elpárologtató és kondenzátor
méretezésének függvénye, így azok
értékei a fenti példától eltérőek le-
hetnek.)

A fenti példából látható, hogy amennyi-
ben a puffertárolóban lévő víz hő-
mérséklete max. 22 oC, a talajszondából
visszatérő víz hőmérséklete pedig
min. 20,5 oC, akkor a kompresszor ép-
pen a működési határán belül képes
üzemelni a folyadék- és vízhőmér-
sékleti adatokhoz tartozó 13,4 oC-os
elpárolgási és 32 oC-os kondenzációs
hőmérsékleteken. (1. táblázat)

A probléma azonban a hűtési idény
kezdetén még ilyen pufferhőmérséklet
esetén is fennáll, hiszen ilyenkor a
szondákból feljövő víz hőmérséklete
max.15-18 oC. Ekkor a földoldali hő-
mérséklethez max. 13 oC-os puffer-
hőmérséklet tartozhat ahhoz, hogy a
kompresszor az alkalmazhatósági tar-
tományon belül üzemeljen! Ekkor a
párolgási/kondenzációs hőmérséklet

5,5-27 oC. (2. táblázat) A fenti példából
látható, hogy semmiképp nem célszerű
megengedni, hogy a fűtési szezon kez-
detén a puffer hőmérséklete 25-26 oC-
ra felmelegedjen.

Természetesen ha egyszer sikerült a
pufferhőmérsékletet a tervezett 7 vagy
15 oC-ra lehűteni, akkor a hőszivattyú
bekapcsolt üzemállapotában további
problémák a tartományon kívüli üzem
vonatkozásában nem lépnek fel.

Az  1. és 2. táblázatban lévő
rövidítések magyarázatai:
ELT: bemenő folyadékhőmérséklet
LLT: visszatérő 

folyadékhőmérséklet
EWT: fűtési visszatérő hőmérséklet
LWT: fűtési előremenő hőmérséklet
COP: a hasznos hőteljesítmény és 

a felvett teljesítmény hányadosa 
fűtés esetén 

EER: a hasznos hűtőteljesítmény 
és a felvett teljesítmény 
hányadosa hűtés esetén

Az üzemzavar elhárítása 
Látható, hogy tervezéskor mindenkor
ismerni kell a tervezett hőszivattyú
működési határait, amelyet a beépített
kompresszor működési tartománya
határoz meg.
A fennálló üzemzavar elhárítása az

alábbi módokon lehetséges.
– A fűtési szezon elmúltával időben
átkapcsolni a hőszivattyús rendszert
aktív hűtési üzemmódba, amikor az
átlagos külső hőmérséklet még nem
indokolná a hűtést, és amikor a puf-
ferhőmérséklet még túlzottan nem
melegedett fel. A puffer hőmérséklete
pedig nem melegebb 17-18 oC-nál.

– Passzív hűtéssel kombinált aktív
hűtés. Ez ugyan költségesebb, de mind
üzembiztonságban, mind hatékony-
ságban a legjobb megoldás. Ez esetben
a túlmelegedett puffertárolót a hűtési
szezon kezdetén, amikor még a talaj
is alacsony hőmérsékletű, passzív hű-
téssel 18-20 oC-ra lehet hűteni. Amikor
a tartály hőmérséklete megfelelő, és
a talaj hőmérséklete a beállított értékre
melegedett, a szabályozó átvált aktív
hűtésre.

– A hőszivattyú és a puffertartály
közé termosztatikus fejjel vagy mo-
toros szeleppel ellátott, háromjáratú
keverőszelepet célszerű beépíteni. Ez-
zel a kondenzátor vízhőmérsékletét
gyorsan meg lehet emelni, és értéken
tartva a puffert, le lehet az üzemi ér-
tékre hűteni.

Fodor Zoltán
fejlesztőmérnök

2. táblázat – A hőszivattyú paraméterei aktív hűtési üzemmódban 7–13 oC-os hűtési hőfokszinten

talalkozzunk.hu
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Kezdjük azzal, hogy mesélj maga-
tokról egy kicsit! Mivel foglalkoztok, 
milyen nagyobb munkáitok vannak?

Pécsett a Pollack Mihály Műszaki Főis-
kola Épületgépész szakán végeztem. 
Tanulmányaim utolsó két évében a 
Mohácsi Építőipari Szövetkezet-nél 
voltam ösztöndíjas, így ez lett az első 
munkahelyem. Először előkészítőként 
dolgoztam, majd a kivitelezésben 
mű ve zető lettem. Innen vonultam be 
katonának. Miután letöltöttem a sor-
katonai szolgálatot a Bóly Rt.-ben 
az épületgépészeti részlegnél, mint 
előkészítő vállaltam munkát, később 
a víz- és fűtésszerelők irányítása lett a 
feladatom. Akkoriban nem volt sok be-
ru házás, így a vezetőség cégen kívüli 
munkákat is vállalt.
Ez adta vállalkozásom alapját. Azok-
kal a kollégákkal, akikkel együtt dol-
goztam a napi munkavégzés után, a 
hétvégéken „maszekolni” jártunk. Első 
tevékenységeink között volt a Mohác-
si Buszpályaudvar, illetve a Mezőbank 
Székház gépészetének kivitelezése. Az 

egyre több magán vállalkozásban vég-
zett munka, illetve Bóly- és környéke 
gázvezeték hálózata kiépítésének 
lehetőségét jól ki tudtuk használni. 
Ebben az időben már tervezői jogo-
sultságom is volt, tehát nem csak a 
megépítésben, hanem a tervezésben 
is kivettem részemet.
Először Cserfai Tiborral, majd a Har-
mat testvérekkel alakult ki nagyon 
jó kapcsolatom. Én végeztem a ter-
vezői te vékenységet, ők a kivitelezést.  
A kör nyező falvakban rengeteg ily-
en ház készült ebben a felállásban. 
Egyszer a főnököm feltette azt a 
kérdést, hogy ha ilyen jól megy ez a 
másodállás, a maszek, akkor ezt az en-
ergiát miért nem fordítom bele a cégbe 
és hozom be ezeket a munkákat.
Tehát el kéne döntenem, hogy me-
lyik lovat akarom megülni. Utána 
döntöttük el a fiúkkal, hogy mi masze-
kok leszünk. Gyakorlatilag a fiúk fel-
mondtak, megalakítottuk a Kft.-t. Ez 
1991 – ben volt, tehát mi is 30 évesek 
vagyunk, mint ti. Én még maradtam 
egy kicsit a cégnél, de ők már akkor 

a Kft.-nél dolgoztak. Először négyen 
kezdtünk, úgy gondoltam, hogy majd 
én irányítgatom meg vezetgetem a 
céget, hárman pedig e�ektíve kivi-
teleztek, dolgoztak. Jól be is indult, 
akkor már gázt is szereltünk meg 
ugye a hagyományos értelemben vett 
gépészetet. Nagyon sok munkánk lett 
ebből és bővülnünk kellett. Szépen, 
lassan felfejlődtünk és most már régó-
ta ezt a 16 – 18 fős állományi létszá-
mot tartjuk. Azt is elmondhatom, hogy 
nem nagyon van fluktuáció, nem át-
járóház a cég. Nagyon kevesen mentek 
el és azok is külföldre, tehát nem volt 
ide – oda ugrálás. Ennyit rólunk.
 
Mi volt az, ami 30 évvel ezelőtt arra 
ösztönzött Titeket, hogy a Gienger – t 
válasszátok?

Ahogy azt említettem, nekem a 
Cserfai Tibi volt a mentorom. A Ti-
bor ugyan úgy a Gázműből indult el, 
mint a Gienger vezetése. Bemutatott 
engem a Toncsinak (Hauk Antal), a 
Bayer Pistinek. Akkor még én jártam 
anyagbeszerzőként a Gienger-be, na-
gyon szerettem ezeket az embereket. 
Miután nagyon hűséges típus vagyok 
és jó a Gienger-rel együtt dolgozni, 
ezért még ma is itt vásárolok. Azóta 
sok másik kereskedés is próbált több-
ször meggyőzni, hogy náluk vá sá rol-
jak, a válaszom az volt, hogy több ez, 
mint egyszerű anyag vásárlás. Más 
üz letek hiába jöttek jobb árral, nekem 
ez többet jelent, ha drágább is, mert 
bár  mikor problémám van, odamehe-
tek, mögöttem állnak. Így marad-
tam. A cégvezetés több alkalommal 
is megtette, hogy kisegített, amikor 
ne héz pénzügyi helyzetbe kerültem. 
Amíg tudta, tartotta a hátát, bíztunk 
egy másban és mindig kilábaltunk.  
Ilyen szempontból nagyon sokkal 
tarto zom nekik. Akkoriban az adott szó  
erősebb volt, mint a mai szerződések.

EGYÜTT AZ ÚTON...
BACHESZ GYULA    B&T ÉPÜLETGÉPÉSZ KFT., BÓLY
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Emlékszel az első projektetekre/
mun ká tokra, ahova innen vittétek az 
anya got?

A legelső projekt egy akkor induló 
Bólyi Pékség kivitelezése, gépészeti 
szerelése volt.
 
Arra emlékszel, hogy milyen anya go-
kat vittetek milyen mennyiségben?

Éppen akkor épült Bóly központjában, 
egy 4 üzletes blokk, melynek az alag-
sorában alakították ki ezt a pékséget. 
Gyakorlatilag a teljes gépészetet mi 
szereltük, mely magába foglalta a víz-
, szennyvíz-, a központi fűtés- és a 
technológiai gázszerelést. Ha jól em-
lékszem, készen volt már az épület, 
egy hagyományos 20 – 30 radiátoros, 
vascsöves fűtést szereltünk.
 
Általában mik azok a termékcsopor-
tok, amiket szoktatok vásárolni?

Nagyon szeretjük az Uponor termékeit, 
különösen a távvezetéket. Bólyban 
a termálvíz hasznosítása miatt több 
intézmény állt át termálvizes fűtés-
re. Ezen intézmények padlófűtése és 
távvezetéke is Uponor termékekkel 
készült. Az újonnan épülő ipari csar-
nokokban is előszeretettel használjuk. 
Szintén gyakran vásároljuk tőletek a 
Viessmann 100-as sorozatát, amiről 
azt gondoljuk, hogy ár – érték arány-
ban jó termék. A fent említett márkák 
mellett a Vogel&Noot radiátorokból is 
sokat vásárolunk.
 
Saját márkás radiátorainkat ki pró bál-
tátok már?

Igen, és gyakran be is építjük.
 
Milyen előnyöket tudnál felsorolni a 
Gienger mellett?

Például az előkészítésnél nagyon jó 
a szá mítógépes rendszer, a GC-On-
line. Nem kell zaklatnunk az itteni 
kollégákat, mert a munkatársaim az 
oldalról azonnal be tudják szerezni 

a szükséges információkat és a ter-
mékek aktuális árát. Ez egy jó dolog. 
Nagyon jó az online rendelési lehetőség 
is, de mi ezt kevésbé használjuk, mert 
a beszerző kollégánk a személyesen 
vásárol nap, mint nap az üzletben.
 
Mennyire használjátok ki, hogy orszá-
gos lefedettségünk van?

Ritkán járunk más megyébe dolgozni. 
Pécs és inkább Baranya a célpontunk.

Mik azok a kihívások, amikkel szem-
be kell néznetek?

A legnagyobb kihívás a kollégák meg-
tartása, sajnos nincs utánpótlás.

A Covid-helyzet mennyire befolyásol-
ta a munkátokat?

Munkánk folyamatosan volt. Nagyon 
figyeltünk egymásra, lépcsőzetes 
mun ka kezdéssel indítottuk a napot. 
A feladatokat úgy osz tottuk el, hogy 
más szakmákban dol gozó kollégák-
kal az építkezéseken ne találkozzunk, 
fertőtlenítőt osztottunk.

Te hogy látod azt, hogy a vásárlások 
alkalmával az ár számít jobban, vagy 
az, hogy legyen?

Amikor lazább és jól fel tudunk készül-
ni az előkészítéssel, akkor az ár számít. 
Ha sűrű, nagyon feszített a tempó és 
sok munka folyik párhuzamosan, akkor 
az a fontos, hogy legyen anyag.  
Amikor olyan dolgokba is bele kell áll-
nunk, ami nincs kellően előkészítve, 
akkor általában nincs idő arra, hogy 
begyűjtsünk több ajánlatot, hanem 
azt kell megnézni, honnan tudjuk 
leghamarabb beszerezni a terméket. 
Talán régebben nem volt ez így. Nem 
volt ilyen feszített, jobban kivárták a 
technológiai időket.

Köszönöm szépen, hogy időt szántál 
rám, remélem a következő 30 évre is 
megmarad ez a jó kapcsolat Köztetek 
és a Gienger között!

Az interjút készítette:
Halmi Krisztina
Területi képviselő | Marketing kampány menedzser
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Egy korábbi cikkben röviden tettünk
már említést erről a konkrét esetről
– amit sajnos nem sorolhatunk a
ritkaságok kategóriájába, ezért
érdemes elemezni a rendszerhibák
okait. Jelen szakcikkben azt mutatjuk
be, hogy egy hűtési rendszerben mi-
lyen problémát okozhat a túl kicsi
tágulási tartály és a gyakori vízután-
pótlás.   

A probléma jelentkezése és
tünetei
Egy meglehetősen nagy méretű köz -
épület rekonstrukciója során a helyi-
ségek hűtésére négycsöves fan-coil
készülékeket építettek be, amelyeket
egy osztott folyadékhűtő látott el hű-
tött folyadékkal. A beüzemelés az
előző év hűtési szezonjának végén,
kora ősszel történt, és a szezonból
hátralévő néhány hűtött nap során
kisebb-nagyobb fennakadásokkal, de
működött a hűtési rendszer. Néhány-
szor légteleníteni kellett, mert a hű-
tőgép áramlási hibát jelezve leállt, de
ennek nem tulajdonítottak nagyobb
jelentőséget az egyébként nagy szak-
mai tapasztalattal rendelkező üze-
meltetők, hiszen ez megszokottnak
mondható jelenség újonnan beüze-
melt rendszereknél.
A problémák azonban szaporodni
kezdtek a következő évi hűtésindítás
után, egyre többször állt meg a fo-
lyadékhűtő „áramlási hiba” kóddal.
A légtelenítések/rátöltések egyre gya-
koribbá váltak, ezért komolyan keresni
kezdték a közvetítőközeg (etilénglikol
vizes oldata) szivárgásának jeleit,
azonban sehol sem találtak beázási
nyomokat. A szennyfogó szűrő el-
lenőrzésére is sort kerítettek kétszer,
ugyanis joggal gondolhatták, hogy a
szerelvény eltömődése is okozhatja
az áramlási elégtelenséget. Az első
tisztítás alkalmával inkább építési
eredetű szennyeződéseket távolítottak
el a szűrőkosárból, a következő alka-
lommal iszapszerű, fekete, illetve vö-
röses színű lerakódást távolítottak
el a szűrőből. Tehát rendszeresen tá-

vozott folyadék a csőhálózatból, bár
ezt nem lehetett „tetten érni”, a szűrő
pedig „gyanús” anyagot választott le
a keringetett közvetítőközegből.
A helyszíni szakértői bejárás alkalmával
először a fent vázolt előzményeket
ismertette az üzemeltető cég képvi-
selője, majd a gépház és a rendszer
elemeinek megtekintése következett.
Kérésemre kiszakaszolták a szenny-
fogó szűrőt, és megtekinthettük a szű-
rőbetét állapotát. A ragacsos, néhol
vöröses, inkább fekete lerakódás lát-
ható volt a perforált lemezből készült
kosár felületén.

A probléma megoldása 
Gyanússá vált, hogy bár a légtelenítések
alkalmával, napi rendszerességgel rá-
töltöttek valamennyi folyadékot a rend-
szerre, az pár órán belül látszólag el-
tűnt, hiszen a közvetítőközeg nyomása
a környezeti nyomásra (vagy az alá)
csökkent. Ez rendszeresen látható volt
a nyomásmérőn, amely zéró túlnyo-
másértéket mutatott. Amint említet-
tem a bevezetőben, ilyen tüneteket

már más esetekben is tapasztaltam,
ezért leellenőriztem a gyári hidraulikai
blokk tágulási tartályát, ami mind-
össze 8 liter névleges űrtartalmú volt.
Gyors számolás után kiderült, hogy
a hűtöttfolyadék-rendszer térfogata
nagyságrendben másfél köbméter(!).
Ez a körülmény egy csapásra ma-
gyarázatot adott a fennálló probléma
alapvető okára: a kényszerű leállások
után a rendszerben felmelegedett a
közvetítőközeg, és a felesleges fo-
lyadék távozott a biztonsági szelepen
keresztül. A lefúvató műanyag cső
egy padlóösszefolyó fölé volt vezetve,
ezért nem találtuk nyomát a szö-
késnek.
További egyszerű (és közelítő) szá-
mítások után kiderült, hogy egy me-
legebb napon történt leállás utáni
reggelen akár 25 oC hőmérsékletű
közvetítőközeg is lehetett a rend-
szerben. A reggeli újraindításnál a
folyadékhűtő átlagosan 9 oC-ra hű-
tötte le ezt a folyadékmennyiséget –
ekkor a közvetítőközeg térfogata 4,87
literrel csökkent. A tágulási tartály

Rejtélyesen viselkedő hűtési rendszer  
Esettanulmány egy folyadékhűtő „használhatatlanságáról”

A gyári tágulási tartály nem mindig elegendő az adott rendszerhez
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Október első hétvégéjén pótolta a
MÉGSZ a tavasszal elmaradt köz-
gyűlését, amely köré kétnapos prog -
ramot szerveztek a szövetség
munkatársai.

Egy cserkeszőlői hotelben zajlott a
MÉGSZ-tagok találkozójaként meg-
hirdetett program, amelynek első
hivatalos eseménye az elnökség
ülése volt. A testület tagjait az
ügyvezető tájékoztatta a 2021-es
év munkájáról, gazdálkodásáról.
Mint elmondta, a járvány ellenére a
szövetség stabilan működik, a ter-
vezett programok többsége meg-
valósítható, és az óvatos gazdálko-
dásnak köszönhetően a pénzügyek
is a tervezetteknek megfelelően ala-
kulnak. Fontos napirend volt a Ma-
gyar Épületgépészeti Egyeztető Fó-
rum (ÉEF) tevékenysége, mint Golyán
László elnök hangsúlyozta, a MÉGSZ
humán erőforrásai, stabilitása, ki-
számítható, elvszerű magatartása
lehetővé teszi, hogy az ÉEF mun-
kájának hatékony támogatója le-
gyen. Az elnök szerint az egyeztető
fórumot ismert, kiszámítható, je-
lentős tagsággal és támogatással
rendelkező szervezetek alkotják, és
ez alkalmassá teszi arra, hogy a

szakma átfogó ügyeinek, problémá-
inak megoldásában hatékony legyen.
Az Országos Magyar Épületgépész
Napok tervezett eseményeit is tár-
gyalta az elnökség, az OMÉN első
három napjára a MÉGSZ az ÉEF szer-
vezeteivel is együttműködve Szege-
den, Pécsen és Debrecenben komplex
szakmai napokat szervez, amelyben
kiemelt figyelemmel lesznek a szak-
mát tanuló fiatalok megszólítására.
Az elnökségnek a korábbi, online al-
kalom után személyesen is bemu-
tatkozott Biró Gábor, a Gebo SEE kö-
zelmúltban nyugdíjba vonult ügyve-
zető igazgatója, aki műszaki szak-
értőként a MÉGSZ Gyártói és Már-
kaképviselői Tagozatában jelzett ter-
mékminősítési ellentmondások fel-
oldása érdekében fog dolgozni.

A másnapi közgyűlésen elfogadták
a tagok a szövetség 2020. évi tevé-
kenységi és pénzügyi beszámolóit,
majd a 2021–22-re vonatkozó ter-
vekről hallgattak meg tájékoztatást.
Ezek közül kiemelkedett Murányi
Sándor előadása. Az alelnököt a kö-
zelmúltban delegálta a MÉGSZ el-
nöksége a Gázipari Műszaki Szakbi-
zottságba, és ő lesz a MÉGSZ képvi-
selője a szeptember során megala-

kuló Kéményseprő-ipari Műszaki
Bizottságban is. Murányi Sándor
szemléletes előadásban mutatta be
a gáztervezési és -szerelési terület
azon megoldatlan problémáit, ame-
lyek megoldása érdekében dolgozni
kíván. A közgyűlés erős támogatást
kifejezve elfogadta Murányi Sándor
szakmai programját, de arról elis-
merően szólt a közgyűlés két ven-
dége, Gyurkovics Zoltán, az MMK
Épületgépészeti Tagozatának elnöke
és Netoleczky Károly, a Kéményjob-
bítók Országos Szövetségének el-
nöke is. 

A kellemes és hasznos hétvége
egyesületi közéleti programjait sok
baráti, szakmai beszélgetés, well-
ness, borkóstoló és bowlingparti
egészítette ki.

hasznos térfogata csak 4 liter, tehát
a rendszer nyomása a légköri nyomás
alá süllyedt, és az automatikusan lég-
telenítő szelepeken keresztül a lét-
rejövő vákuum környezeti levegőt szí-
vott a csővezetékekbe. Ez a jelenség
játszódhatott le a „rejtélyes” leállások
alkalmával, a gyakoriságot befolyá-
solta a külső levegőhőmérséklet min-
denkori alakulása.
A közelítő zárójeles kitétel azért sze-
repel fentebb, mert a köbös hőtágulási
adatok tiszta vízre vonatkoznak, míg
a valóságban fagyálló folyadékkal al-
kotott vizes oldat volt a rendszerben.
A konkrét számok eltérhetnek a pél-
dában szereplőktől, de az elv nem
változik: alapvetően a szükségesnél
kisebb űrtartalmú tágulási tartály
okozta a működésbeli anomáliákat.

Tekintve, hogy a mindenkori közvetí-
tőközeg hőtágulási együtthatója is
változik a környezeti hőmérséklet függ-
vényében, arra a jelenségre is magya-
rázatot kapunk, hogy a késő nyári be-
üzemelés után miért nem vagy csak
elvétve jelentkeztek a leállások: 20 oC
alatti közeghőmérsékleteknél csak tíz -
ezrednyi nagyságrendű a köbös hő-
tágulási együttható, tehát elegendőnek
bizonyulhatott a gyári tágulási tartály
térfogata. Ezzel szemben a nyári ká-
nikulában jócskán megnőhetett a tér-
fogat (pl. 30 oC-nál, tiszta víz esetében
már 5 ezrelékre nő az együttható).
Ezért válhatott napi gyakoriságúvá a
hibajelenség bekövetkezése.
Nem tértünk még ki az iszapszerű
szennyezőanyag keletkezésének kér-
désére. Kémikusokkal folytatott kon-

zultáció eredményeképp a legvaló-
színűbb az, hogy a sűrű friss vizes
utántöltéssel jelentős mennyiségű
oldott oxigén került a rendszerbe, ami
reakcióba lépett a jelen lévő vasato-
mokkal (acélcsövek felülete, valamint
a víz vastartalma), és vas-hidroxid-
molekulák keletkeztek. A két vegy-
értékű kapcsolat, azaz Fe(OH)2 esetén
fekete színű, míg a három vegyértékű,
azaz Fe(OH)3 esetében rozsdabarna
színű a keletkezett iszapos állagú
anyag. 
Az ominózus tartályt kicserélték egy
nagyobbra – ezzel meg is szűnt a
probléma.

Várkonyi Nándor

MÉGSZ-tagok találkozója:
fontos témák, fontos kapcsolatok
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Mi a különbség a statikus beszabályozó szelep és a di-
namikus szelep között? Megtudhatja szakcikkünkből.
Ezenkívül megismerkedhet a hőleadók tervezett térfo-
gatáramának számításmódjával, a mérőperemekkel,
valamint a partnerszelepekkel és a PIBCV-szelepekkel is.  

A hőleadók térfogatáramának
meghatározásáról
Mint ismeretes, egy adott hőleadó szükséges térfogatáramát a 

Egyes tervezők azonban nem a hőleadó hőteljesítményéből,
hanem az adott helyiség hőigényéből számítják az adott
hőleadó szükséges térfogatáramát, megtartva a tervezési
hőfoklépcsőt. Ezzel kapcsolatban adódik egy kis probléma,
amelyet egy személyes tapasztalattal kívánok ismertetni.
Egy létesítmény hidraulikai beszabályozásával bíztak meg,
amely munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt
a megrendelőtől megkaptam. Feltűnt, hogy a beszabályozási
terven, táblázatos formában kétszer akkora térfogatáram
szerepelt, mint a rajzokon. Mint kiderült, a hőleadók két-
szeres biztonsági faktorral kerültek kiválasztásra, azonban
a tervezett térfogatáram (és minden más) a hőszükséglet
alapján. A szoftver azonban a beépített hőleadók hőtelje-
sítményét vette alapul számításkor, helyesen. Nézzünk
egy példát:

helyiség hőszükséglete: 1000 W,
beépített hőteljesítmény: 2000 W (80/60/20°C  tervezési
paraméterek mellett),
tervezett hőfoklépcső: 80/60 °C,
hőleadó hatványkitevője: n=1,35,
méretezési belső léghőmérséklet: 20 °C,
tervezett térfogatáram a helyiség hőszükséglete alapján,
80/60 °C mellett: 44 l/h,
szükséges térfogatáram 80/60°C hőlépcső mellett: 
88 l/h.

Az 1. ábrán láthatjuk ennek a hőleadónak a fojtási jelleg-
görbéjét.

Látható, hogy 50%-os térfogatáram-csökkenés mellett a
hőteljesítmény 19,6%-kal csökken. Ezzel a vizsgált hőleadó
hőteljesítménye 2000 W-ról 1608 W-ra, a fűtési hőfoklépcső
pedig 80/60 °C-ról 80/48 °C-ra csökken. 

Tehát amennyiben a tervezett térfogatáramot a helyiség
hőszükséglete alapján határozzuk meg, és figyelmen kívül
hagyjuk a hőleadó szerkezeti adottságaitól függő para-
métereket, akkor hibás eredményre jutunk, illetve a
tervezési hőfoklépcső nem lesz megfelelő.

Térfogatáram ellenőrzése mérőperemekkel
A mérőperem az egyik legegyszerűbb konstrukciójú, tér-
fogatáram-mérésre szolgáló szerelvény. Egy ilyen sze-
relvényt ábrázoló sematikus metszetet láthatunk a 2.
ábrán. Kialakításuk alapvetően igen sokféle lehet, amelyről

a szakirodalomban részletesen olvashatunk, illetve fontos,
hogy ezeknek a mérőszerelvényeknek a felépítését, az
ezekkel történő mérést stb. az MSZ EN ISO 5167-2:2003
szabvány tartalmazza. A térfogatáram-mérés itt is nyo-
máskülönbség elvén történik, amelyet a 2. ábrán jelölt
p1 és p2 nyomáskivezető furatoknál tudunk megmérni.
Ezen nyomáskülönbség és az adott gyártó által megadott
kvs átfolyási tényező birtokában meghatározható a
csőben áramló közeg térfogatárama. Fontos, hogy a
mérőperemeknél is szükséges beépíteni egyenes cső-
szakaszokat a megbízható mérés érdekében. Ez az érték
a mérőperem kialakításától, a helyi adottságoktól függően
eltérő, de alapvetően a mérőperem beáramlási kereszt-
metszete előtt 10D, míg a kiáramlási keresztmetszet
után 5D egyenes csőszakaszt kell biztosítani. Jellemzően
ezeket a mérőszerelvényeket az adott rendszer összes
térfogatáram-mérésére igen jól lehet alkalmazni.

Hidraulikai beszabályozás – 2. rész
A térfogatáram meghatározása, alkalmazott szerelvények

1. ábra – Hőleadó fojtási jelleggörbéje (példa)

2. ábra – Mérőperem elvi felépítése
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Hidraulikai beszabályozás statikus 
beszabályozó szelepekkel

A hidraulikai beszabá-
lyozás legrégebbi, mai
napig alkalmazott sze-
relvénytípusai az ún.
statikus beszabályozó
szelepek. Mint a ne-
véből is kiderül – sta-
tikus – a szelep nem
tartalmaz olyan szer-
kezeti elemet, amely
az adott rendszerben
létrejövő áramlástech-
nikai változások hatá-
sára a szelep hidrau-
likai tulajdonságait (át-
folyási tényező, áram-
lási ellenállás) változ-
tatná, azaz adott sze-
lepállás rögzítését kö-
vetően a szelep rögzí-
tett átfolyási tulajdon-

ságokkal bír. A 3. ábrán láthatjuk egy általános felépítésű,
ún. egyenes ülésű beszabályozó szelep elvi metszetét.
Az ilyen típusú beszabályozó szelepek esetében a nyo-
máskivezető furatoknál tudjuk mérni az adott szelepen
létrejövő nyomáskülönbséget, így lehetőségünk adódik a
térfogatáram mérésére. Összenyomhatatlan közegek
áramlásakor olyan pontokban, ahol az áramlási sebesség
markánsan megnövekszik (pl. kicsi áramlási keresztmetszet
a szeleptányér és a szelepülés között), kavitáció fordulhat
elő. A kavitáció jelensége az alábbi: a nagy áramlási se-
bességből adódóan a kinetikus nyomás markánsan megnő,
melynek következtében a statikus nyomás a közeg adott
hőmérsékletéhez tartozó telítési gőznyomás alá csökken,
majd ennek hatására lokális forrás jön létre, gőzbuborékok
keletkeznek. Ezek a gőzbuborékok az áramló közeggel
tovább áramlanak, majd amikor olyan helyre érkeznek,
ahol a statikus nyomás újra az adott hőmérséklethez
tartozó telítési gőznyomásnál nagyobb, összeroppannak.
Ennek következtében a folyadék ütést mér a szilárd
felületre, így felületi erózió jön létre, ezt nevezzük kavitációs
eróziónak. Ilyen, a szelepekben létrejövő felületi erózió
eredményét láthatjuk a 4. ábrán. Annak érdekében, hogy
ezt megakadályozzuk, a szelepen csak akkora fojtást
szabad alkalmaznunk, hogy a statikus nyomás mindig
nagyobb legyen, mint a közeg adott hőmérsékletéhez
tartozó telítési gőznyomás. Tehát a 3. ábrán lévő pg1 gőz-
nyomás meglétéről kell gondoskodnunk, illetve arról, hogy
a szelepen létrejövő statikus nyomás sehol ne essen ezen
érték alá. pg2 esetében kavitáció alakul ki, míg pg3 esetében
a folyadék forrásba jön, mivel pst<pg3 a szeleptányér utáni
teljes hossz mentén.
Bizonyos gyártmányok mérőperemmel (vagy Venturi-
csővel) vannak kombinálva. Ilyen esetben a nyomáskivezető
furatok a beépített mérőperemnél vannak elhelyezve, így
ilyenkor gyakorlatilag a beépített mérőperem átfolyási té-

nyezője és az azon lét-
rejövő nyomáskülönb-
ség birtokában hatá-
rozható meg a rajta át-
áramló térfogatáram.
Előnye az ilyen típusú
beszabályozó szerelvé-
nyeknek, hogy a hely-
színi műszeres besza-
bályozást meggyorsítja,
tekintve, hogy a mű-
szerben csak egyszer
kell betáplálni az átfo-
lyási tényezőt. Gyakor-
latilag úgy is felfoghat-
juk az ilyen szerelvé-
nyeket, hogy egy mé-
rőperem után sorba van
kötve egy beszabályozó
szelep. Nagy hátrányuk
viszont, hogy hibadiag-
nosztizálásra nem al-
kalmasak. A mérőpe-
rem nélküli mérőcson-
kos beszabályozó sze-
lepek esetében, ha a
szelepet teljesen elzár-
juk, akkor az adott helyen tudjuk mérni a rendelkezésre
álló csomóponti nyomáskülönbséget, amely igen hasznos
tud lenni, ha egy beszabályozási munkálatkor az adott
mérőhelyen nincs megfelelő térfogatáram.

Partnerszelepek alkalmazása
A partnerszelepek szintén statikus beszabályozó szelepek,
amelyek nagyobb kiterjedésű hidraulikai hálózatok cso-
móponti beszabályozására, ellenőrzésére szolgálnak.
A partnerszelep alkalmazása a mai korszerű vízszállítási
technológiák mellett sem elhanyagolható. Alapvetően
azért van szükség partnerszelepre, mert a folyadékszállító
berendezések jellemzően nem fokozatmentesek, valamint
a hidraulikai beszabályozás elvégzéséhez ez egy szükséges
szerelvény, illetve szükséges, hogy tudjuk mérni a rendszer
össztérfogatáramát. A partnerszelep kiváltható mérőpe-
remmel (amennyiben a szivattyún a szállítómagasság
közel fokozatmentesen állítható), amelynek oka általában
a létesítési költség csökkentése. Fontos megemlítenem,
hogy a szivattyú esetleges meghibásodását (pl. a szivattyú
nem tudja produkálni a beállított alapjelet, azaz szállító-
magasságot) partnerszelep esetében diagnosztizálni lehet,
ha a szelepet teljesen elzárjuk és mérjük, hogy a szi-
vattyúnak mekkora az üresjárási nyomáskülönbsége. Ezt
mérőperemmel nem tudjuk megtenni. A szivattyúgyártók
közel fokozatmentesen (a szállítómagasság 0,05 :– 0,1
méterenként módosítható) állítható szállítómagasságú
szivattyúkat gyártanak, és ezen belül amelyek kijelzik a
becsült térfogatáramot, azoknál javasolják a partnerszelep
mellőzését, hivatkozva arra, hogy a szivattyú kijelzi a tér-
fogatáramot, valamint a partnerszelep elhanyagolása

3. ábra – Statikus beszabályozó szelep 4. ábra – Szelepbetét (szeleptányér) 
a felületi erózió előtt és után
(Forrás: https://www.emerson.com/nl-nl/
automation/valves-actuators-regulators/
control-valves/control-valve-flashing, 
2021. 06. 08.)
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esetén a rendszer áramlási ellenállása jelentősen csökken.
Az egyik dolog, hogy a partnerszelepen mérési okokból
legalább 3,0 kPa-t kell biztosítanunk (mint fojtást), de leg-
feljebb 5,0 kPa-t engedünk meg, ez a szelepgyártótól függ.
A fűtési/hűtési rendszerek csőhidraulikájával foglalkozó
szakemberek számára ismeretes, hogy egy csőhálózatban
a ~3,0 kPa nyomásesés igen elenyésző érték, ami gyakorlati
szempontból villamosenergia-többletfogyasztást alig okoz.
Problémát okozhat, ha a partnerszelepet (vagy mérőperemet)
elhanyagoljuk olyan esetben, ha a tervezett térfogatáram
kevesebb, mint az adott szivattyú által kijelzett minimális
térfogatáram értéke. A szivattyúk által kijelzett becsült
térfogatáram azért becsült érték, mert a betáplált jelleggörbe
alapján határozza meg, hogy hol van a munkapont.  Ameny-
nyiben víz és etilénglikol vagy víz és propilénglikol valamilyen
arányú keveréke a hőhordozó közeg, akkor a kijelzett
becsült térfogatáram további pontatlanságot hordoz ma-
gában, tekintettel arra, hogy a szivattyúk jelleggörbéi vízre
vannak megadva.   

Hidraulikai beszabályozás dinamikus
(membrános meghajtóval szerelt) szelepekkel
A dinamikus szelepek gyakorlatilag segédenergia nélküli
arányos (proporcionális) szabályozók. A fűtés- és hűtés-
technikában alkalmazott dinamikus szelepek az 5. ábrán
láthatók.

Nyomáskülönbség-szabályozók
A strangszabályozók fix nyomáskülönbség-szabályozási
értékkel készülnek, valamint olyan kivitelűek, amelyeken
bizonyos tartományon belül a nyomáskülönbség-alapjel
állítható (pl. 5÷30 kPa vagy 20÷80 kPa stb.). Kiválasztásuk
függ a szabályozott szakasz (strang) térfogatáramától és
az ahhoz tartozó nyomásveszteségtől (szükséges nyo-
máskülönbségtől). Funkcióját tekintve a nyomáskülönbség
stabilizálását teszi lehetővé, de fontos megemlíteni, hogy
ennek köszönhetően gyakorlatilag a térfogatáram korlá-
tozásának funkcióját is ellátja.

Mennyiségszabályozók
A mennyiségszabályozók készülhetnek mérőperemmel (5.
ábrán lévő bal oldali szelep) vagy a szelepházba épített
fojtóelemmel (5. ábrán lévő jobb oldali szelep). Ez utóbbi a
jellemző a kereskedelmi forgalomban kapható térfogat-
áram-korlátozó szelepekre, hiszen ezzel oldható meg, hogy
a szerelvényen különböző beállítást alkalmazzunk. Ennek
okául előszeretettel alkalmazzák végponti (hőfogyasztói)
szelepként, de még régebben használják távfűtőhálózatok
primer oldalának mennyiségszabályozására is.

Túláramszelep
Túláramszelepek jellemzően régi típusú, fix fordulatszámú
szivattyúknál kerültek alkalmazásra, változó tömegáramú
rendszereknél. Ennek oka, hogy pl. a termosztatikus radi-
átorszelepek zárásakor a munkapont balra és felfelé
tolódik el, így a szivattyú szállítómagassága nő, míg  nem
az összes hőfogyasztói szelep zárásával a folyadékszállító

berendezés az ún. üresjárási nyomáskülönbséget hozza
létre. Ez erősen kihatással van az ilyen típusú áramlás-
technikai berendezések élettartamára, valamint ilyen eset-
ben a termosztatikus radiátorszelepeknél a megnövekedett
nyomáskülönbség hatására nem kívánatos áramlási zajok
keletkeznek. A túláramszeleppel egy meghatározott alap-
jelet beállítva bizonyos mennyiségű fogyasztó kizárásával
járó szállítómagasság-megnövekedéskor egy bypasságban
beépített túláramszelep ezt érzékelve kinyit, ezzel a
szivattyú valamennyi térfogatáramot gyakorlatilag mindig
szállít, ezzel megnövelve az élettartamát. A fordulat-
szám-szabályozott szivattyúk esetében a különböző sza-
bályozási módok tekintetében ennek a szerelvénynek
napjainkra gyakorlatilag megszűnt a létjogosultsága.

Nyomáskülönbség-szabályozó (strangszabályozó)

Mennyiségszabályozó (térfogatáram-korlátozó)

Túláramszelep

5. ábra – Dinamikus szelepek elvi felépítései a működési
mechanizmusuk szerint

PIBCV-szelepek (PICV-szelepek) 
Alapvetően ez a szelep is a dinamikus szelepek családjába
tartozik, de megérdemel egy külön fejezetet. Bizonyos
gyártók úgy „hirdetik” az ilyen típusú szelepeiket, hogy
nincs szükség műszeres hidraulikai beszabályozásra. De
mielőtt az ezzel kapcsolatos okfejtésemet levezetem, rö-
viden nézzük meg a szelep tulajdonságait. 
A PIBCV az angol pressure independence balancing and
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control valve kifejezés rövidítése. Magyarul nyomásfüggetlen
beszabályozó és szabályozószelep. Az ilyen típusú szelepek
funkciójukat tekintve három részszelepre bonthatók fel,
amelyet a 6 b) ábrán láthatunk. Tehát azon túlmenően,
hogy egy kombinált szeleppel van dolgunk (szabályozó-
és beszabályozó egyben), a szelepnek bizonyos pontjai
között a nyomáskülönbség állandó. Ez két okból is kedve-
ző:
– amikor a szelep teljesen nyitva van. Tekintve, hogy a 6 b)
ábrán jelölt két pont között a nyomáskülönbség, valamint
az átfolyási tényező is állandó, a térfogatáram minden
körülmények között változatlan (amikor a rendszer más
pontján bizonyos fogyasztó szelepe zár, nem jön létre
többlet-térfogatáram), tehát egyszer térfogatáram-korlátozó
funkciót tölt be a szelep,
– amikor a szelep zár. Amikor a szelep motorja zárni kezd,
akkor a 6 b) ábrán jelölt két pont között a nyomáskülönbség
a nyomáskülönbség-szabályozónak köszönhetően nem
növekszik, mert a nyomáskülönbség-szabályozó membrán
felső részére nagyobb nyomás terhelődik a motoros szelep
zárásakor, így a szelepszár elmozdul, vagyis zárni kezd,
így a motoros szelep autoritása is közel állandó marad.
A térfogatáram korlátozó funkcióját tekintve a PIBCV-
szelepekkel szerelt hidraulikai hálózat műszeres hidraulikai
beszabályozása egyszerűbb feladat, mint a statikus sze-
lepekkel szerelt rendszereké. Egy ilyen rendszer műszeres
hidraulikai beszabályozása során is be kell állítani a
szivattyú szállítómagasságát is, hiszen a tervezett térfo-
gatáramok elérése [ V ̇  = f (Hszivattyú)] mellett a szivattyú vil-
lamosenergia-felhasználásának minimalizálása is cél.
Amennyiben nem végzünk mérést a szelepek mindegyikén,
akkor nem tudhatjuk, hogy melyik áramkör a mértékadó,
ha pedig ezt nem tudjuk, úgy a szivattyú beállítása sem
lehetséges. A különböző gyártmányok között van egy
lényegi eltérés a mérést tekintve:
– bizonyos gyártmányoknál a Δp2–3=p2–p3 pontoknál
történik a nyomáskülönbség mérése, így az ezen pontok
között lévő eredő kv-érték ismeretében mérhető a térfo-
gatáram,
– bizonyos gyártmányoknál azonban a Δp1–3=p1–p3 pon-
toknál történik a nyomáskülönbség mérése (vagyis a teljes
szelepen mérjük a nyomáskülönbséget). Ilyen esetben a
gyártók megadnak egy adott, minimálisan szükséges nyo-
máskülönbséget, azaz indulási nyomáskülönbséget (Δpmin),

ami ha méréskor rendelkezésre áll, akkor a szelepen az
adott előbeállításhoz tartozó térfogatáram is rendelkezésre
áll. Persze azok a szelepgyártók, akik úgy alakítják ki a
szelepük mérőcsonkjait, hogy azokkal a p2-p3 közötti nyo-
máskülönbséget lehessen mérni, szintén megadnak egy
Δpmin-értéket, amelyet méretezéskor kell figyelembe venni,
hiszen a rendszerellenállás számításakor a szelep dinamikus
részét (nyomáskülönbség-szabályozó) is, vagyis a teljes
szelep áramlási ellenállását szükséges figyelembe venni.

A 7. ábrán egy PIBCV-szelep átfolyási diagramjai láthatók
a Δp1–3=p1–p3 nyomáskülönbség- és különböző szelepál-
lások függvényében. Mint látható, amennyiben
Δpmin > Δpmért, azaz a nyomáskülönbség (Δp1–3) az indulási
nyomáskülönbség alatt van, úgy V ̇  ≠ állandó.

Mindezek alapján beláthatjuk, hogy PIBCV-szelepekkel
szerelt hidraulikai hálózatnál úgy szükséges beszabályozni,
hogy keressük azt a legkisebb szivattyú-szállítómagasságot,
amelynél minden egyes szelepnél a Δpmin (vagy V ̇  tervezett,
ha olyan a szelepkonstrukció, hogy Δp2–3=p2–p3 pontok
között történik a mérés) rendelkezésre áll. Bizonyos sze-
lepgyártók ezt szivattyúoptimalizálásnak hívják, ami vé-
leményem szerint nem helytálló, sokkal inkább nevezhető
ez a szivattyú-emelőmagasság minimalizálásának.

Gergely Dániel Zoltán

Irodalomjegyzék a cikksorozat 1. részében.

6. ábra – A PIBCV-szelepek elvi működése, felépítése
a) ábra: PIBCV-szelep metszeti rajza, b) ábra: PIBCV-szelep elvi felépítése (3 szelepre „bontva”)

7. ábra – Egy PIBCV-szelep átfolyási diagramja 
különböző szelepállásoknál

a) b)
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Egy év előkészítő munka után, 2021.
június 14-én Horváth Csaba pol-
gármester elfogadta a Zöld Zugló
Közösségi Klímastratégiát. A mintegy
123 ezer lakosú budapesti kerület klí-
mavédelmi tervének elkészítését és
jóváhagyását kérdőíves felmérések,
szakértői műhelytalálkozók és széles
körű szakértői véleményezés előzte
meg. A klímastratégia a jövőképen
és a célokon túl tartalmazza a
következő időszakra vonatkozó ter-
veket, intézkedéseket is. Kíváncsiak
voltunk, hogy mit tartalmaz egy ilyen
stratégia, és mennyire tértek ki benne
az épületgépészeti témakörökre.

A klímastratégia felépítése
A 212 oldal terjedelmű dokumentum
a következő fő fejezeteket tartalmaz-
za:
– helyzetértékelés,
– stratégiák értékelése,
– klímavédelmi jövőkép és célrend-
szer,
– intézkedési javaslatok,
– a klímastratégia végrehajtási keret-
rendszere,
– monitoring és felülvizsgálati rend-
szer.

Energiafogyasztási adatok
A helyzetértékelésen belül az energi-
agazdálkodási és épületgépészeti
szempontból kiemelkedő fontosságú
energiafogyasztás bemutatásán túl a
dokumentum foglalkozik többek között
a hulladékgazdálkodás, a szennyvíz-
kezelés, a közlekedés, a szén-dioxid-
megkötő kapacitás és az épített kör-
nyezet kérdéseivel, valamint a kerületi
társadalom klíma- és energiatuda-
tossági, szemléletformálási helyzet-
értékelésével is. 
Az energiafogyasztás vonatkozásában
az 1. ábra jól érzékelteti a lakóépületek
kiemelkedő szerepét az összesített
energiafogyasztásban. 
Az energiahordozók szerinti csopor-
tosításból kiderül, hogy a földgáz rész-
aránya 2017-ben 4/7 volt, a villamos
energiáé közel 2/7, a távhőé pedig

közel 1/7. Az energiamixben ezek mel-
lett csekély mennyiséggel szerepel a
biomassza (elsősorban tűzifa), valamint
elhanyagolható mennyiségben a szén
is. Az előbbi adatokból következően az
energiahordozók vonatkozásában leg -
inkább a földgáz- és villamosenergia-
fogyasztás csökkentése és megújuló
energiaforrásokkal való további helyet-
tesítése lenne fontos – állapítja meg a
tanulmány.
A szén-dioxid-emisszió tekintetében
megállapítható, hogy 2017-ben csak
csekély mértékű csökkenés következett
be 2011-hez képest (478 170 tonnáról
444 608 tonnára). Az energiafogyasz-
táshoz hasonló, szektoronkénti bon-
tásnál itt is az látszik, hogy a háztartások
felelősek a CO2-kibocsátás jelentős ré-
széért, amit a közlekedés és a szolgál-
tatószektor követ. A szennyezőanyag-
emisszióval kapcsolatban fontos meg-
említeni, hogy – mivel a biomassza-
tüzelésben a különböző összetételű
kerti hulladékok eltüzelése is szerepet
játszik – ezek égetése során a levegő-
minőségre és a közegészségre veszélyes
anyagok szabadulhatnak fel, így ezek
égetését korlátozni kell, ami a hulla-
dékgazdálkodás számára is feladatot
jelent. 

Örvendetes tény viszont, hogy a la-
kossági szektorban 2017 végéig 132
napelemes kiserőművet helyeztek
üzembe, melyek összesen 245 MWh
energiát termeltek a közhálózatra. 

Klímatudatossági felmérés
A kerületben a lakosság klímatuda-
tosságának felmérése érdekében 2018-
ban kérdőíves megkereséssel kutatást
végeztek. A kérdőívezés Zugló Fenn-
tartható Energia és Klíma Akciótervé-
nek (SECAP) kidolgozása során készült.
A kérdőíveket háromszázan töltöttek
ki. A válaszadók közel 90%-a már a
mindennapokban is érzékelte az ég-
hajlatváltozás hatásait. Az éghajlat-
változáshoz köthető jelenségek által
okozott legnagyobb problémának a
viharokat, az időjárási szélsőségeket,
a hőhullámokat és az új kártevőfajok
megjelenését érzik.
A lakosság által legfontosabbnak ítélt
tevékenységek, beruházások, ame-
lyekkel a kerületben mérsékelni lehet
az időjárási szélsőségek/klímaváltozás
negatív hatásait: 
– fák ültetése, még több zöldfelület
kialakítása, meglévők fejlesztése: 92%, 
– energiahatékonysági beruházások
(pl. hőszigetelés, nyílászárócsere): 77,3%,

Zuglói klímastratégia: 
sok fontos témakör, kevés épületgépészet

1.ábra – Zugló összesített energiafogyasztása szektoronként, MWh-ban,
2011-ben (bázisév) és 2017-ben (nyomonkövetési év)
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– környezetbarát közlekedési módok
használata (kerékpáros, közösségi köz-
lekedés, elektromos autók): 71%, 
– megújuló alapú erőművek telepítése:
67,3%,
– programok szervezése a fenntartható
energiagazdálkodással és éghajlat-
változással kapcsolatban (szemlélet-
formálás): 55%.

Az akcióterv 
és a legfontosabb célok
A klímastratégia egyik alapjául szolgáló
akciótervben a következő energetikai
és épületgépészeti jellegű feladatok
szerepelnek:
– önkormányzati energetikai adatbázis
létrehozása,
– önkormányzati Energiahatékonysági
Iroda (ZETI) működtetése,
– önkormányzati épületek dolgozóinak
képzése a tudatos fogyasztás és üze-
meltetés területén, 
– energiahatékonysági beruházások
önkormányzati épületeken és lakó-
épületekben, beleértve a középületek
hőtechnikai tulajdonságainak javítá-
sát,
– megújuló energiás beruházások ön-
kormányzati épületek, lakóépületek és
a szolgáltatói szektor, valamint az ipar
esetében,
– technológiai hatékonyságnövelés a
szolgáltatói szektor és az ipar eseté-
ben,
– a biomassza és a geotermia arányá -
nak növelése a Főtáv rendszerében,
– a csapadékvíz-gazdálkodás fejlesz-
tése.

A klímastratégia legfontosabb céljai
közül ugyancsak energetikai és épü-
letgépészeti szempontból a következő
kettőt emeljük ki: 

A klímaváltozást csökkentő és adaptív
műszaki kialakítás elősegítése az épí-
tett környezetben (infrastruktúra, épü-
letek)
Ezen belül, tekintettel a lakóépületek
összességének jelentős energiafo-
gyasztására, különösen fontos azok
komplex épületenergetikai felújításá-
nak támogatása a klímaadaptáció fi-
gyelembevételével, ezért Zugló egyik
kiemelt jelentőségű területe a társas-
házak energetikai felújítása. A komplex
energetikai felújítás magában foglalja

a nagyobb beruházási költségű és hosz-
szabb távon megtérülő külső határoló
szerkezetek (fal, tető, padlásfödém)
utólagos hőszigetelését és az elavult
nyílászárók cseréjét, fűtéskorszerűsítést,
valamint az épület energiahasznála-
tában optimalizálásra törekvő épület-
automatikai megoldások (pl. épület-
energia-menedzsment/felügyelet) al-
kalmazását. A felújítások az éghajlat-
változás extrém időjárási helyzeteihez
való alkalmazkodást is segítsék elő (pl.
vízszigetelések, esővízmegtartó rend-
szerek, viharkárvédelem stb.). Mivel a
társasházak jelentős része egy ütemben
nem képes komplex energetikai felújí-
tást végrehajtani, ezért fontos, hogy
az önkormányzat ösztönözze a rész-
leges felújításokat is. 

A zuglói lakóépületek üze meltetési
hatékonyságának javítása a kibocsátás
csökkentésére
Mivel az épületek kialakítása mellett a
használatuk is jelentősen befolyásolja
az energiaigényüket és üvegházhatá-
súgáz-kibocsátásukat, ezért fontos az
épülethasználók ezirányú ismereteinek
bővítése képzési programokkal, tájé-
koztató és oktató kiadványokkal, vala-
mint sürgető a lakosság szemléletfor-
málása is. 

Összefoglaló megjegyzések
A klímaváltozás hatásait már Magyar-
országon is a mindennapi életünkben
érzékelhetjük. Ennek szellemében a
klímavédelmi dokumentumban olyan
előremutató és védekezési célokat fo-
galmaztak meg, mint a zöldfelületek
bővítése, valamint hőség-, szmog- és

UV-riadóterv készítése. Az akcióterv-
ben említett „árnyékolás” pedig vo-
natkozik elsősorban a középületek
nagy sugárzási kitettségű homlok-
zataira, általában a nyílászárókra és
a nagy gyalogosforgalmú, napsugár-
zásnak kitett közterületekre, játszó-
terekre, és ezzel a kerület lakói és lá-
togatói számára élhetőbb környezetet
kíván teremteni.
A klímastratégiában ugyanakkor nem
kerülnek említésre olyan műszaki le-
hetőségek, mint a távhűtés, a passzív
hűtési eljárások és az egyedi ener-
giatermelő berendezések virtuális erő-
művekké való összekapcsolása. Min-
den bizonnyal ezek az energiatakarékos
és az emissziócsökkentéshez hozzájá -
ruló műszaki megoldások a konkrét
tervezési munkák során megvizsgá-
lásra és adott esetben alkalmazásra
kerülnek majd. 
A Zuglói Energiahatékonysági Iroda
munkatársainak pedig célszerűen vá-
laszt kellene tudni adniuk az egyes
felújítási műszaki megoldások gaz-
daságosságára vonatkozóan is. Konk-
rétan meg kell tudniuk határozni azt,
hogy pénzszűke, vagyis többlépcsős
felújítás esetén mi legyen az elvég-
zendő tevékenységek műszaki és gaz-
dasági szempontból racionális sor-
rendje. Ehhez alapokat az a közgaz-
daságtani számítás nyújthat, amelynek
során az egyes felújítási megoldások-
hoz kapcsolódóan meghatározzák a
megtakarított energia árát (Ft/kWh-
ban), és a felújítási sorrendet ennek
figyelembevételével alakítják ki. 

Dr. Vajda József

100 éve és egy éve épültek – energetikai és épületgépészeti feladatok
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Ha elkezdünk „szakmázni”,
eltűnnek mellőlük a női
családtagok…
Strasser Tibor fia, Tamás 2013-ban
végzett a PTE Műszaki Karán. Egyenes
útja volt a cégig, szinte megkérdője-
lezhetetlen volt, hogy szintén az épü-
letgépészeti pályát fogja választani.
A GLT Delta Kft. még 1995-ben építette
fel a szigetvári előkészítő üzemet,
ahol sprinkler (automata tűzoltó) rend-
szerek előregyártását és exportálását
végezték. Tamás már itt dolgozott is-
kolás éveiben is, eleinte mint segéd-
munkás. Aztán ahogy végzett az egye-
temen, itt kezdte meg pályáját, üzem-
vezetői pozícióban. – Teljes mértékben
együtt tudunk dolgozni apuval, talán
csak egypár szervezési kérdésben
gondolkozunk másképp – mondja
Strasser Tamás. – Amikor pedig családi
helyzetben kerülnek elő a szakmai
témák, gyakran arra leszünk figyel-
mesek egy idő után, hogy eltűnnek
körülöttünk a női családtagok… De
hát a vállalkozás, a szakma ilyen, ál-
landó témát tud szolgáltatni.
– A mai világban már sokkal több le-
hetőségük van a fiataloknak a szak-
mában, mint annak idején nekünk
volt, a rendszerváltás környékén –
teszi hozzá végül Tibor. – A világ ki-
nyílásával, az idegen nyelveket be-
szélő, fiatal épületgépészeknek sokkal
könnyebb hozzájutni a legfrissebb
szakmai innovációkhoz, tudáshoz,
akár piacokhoz, és ez jó, de sokkal
több fiatalra lenne szüksége az épü-
letgépészetnek is.

A GLT Delta Kft. kezdetei
A vállalkozásnak az alapításkor még
három tulajdonosa volt. A pályájuk
elején járó Strasser Tibor és Cserkúthy
László, aki ma a MÉGSZ tiszteletbeli
elnöke, valamint az akkoriban már
komoly kivitelezői tapasztalattal és
kapacitással rendelkező Székely Géza
– így állt össze a GLT 1991-ben.
Egy évvel korábban már Cserkúthy
László és Strasser Tibor a Magyar
Épületgépészek Szövetségének ala-
pításán is dolgozott.

Amikor Strasser Tiborral és fiával,
Tamással beszélgettünk, teljes har-
móniát éreztünk, olyat, amit kevés
családi vállalkozásnál lehet megta-
pasztalni. A „magától értetődően”
bekapcsolódó fiú számottevő előzetes
gyakorlati és elméleti tudással került
a vállalkozáshoz. Az édesapa többek
között beszélt a rendszerváltás sajátos
körülményeiről is, amely az épület-
gépészeti vállalkozói piacot befolyá-
solta, és arról, hogy több fiatalt kellene
helyzetbe hozni a szakmában.

– Az általános iskolai osztálytársaimhoz
képest, akik a népszerűbb pályák felé
vették az irányt, mint az orvosi vagy
jogi, édesapám biztatására én a reál-
tudományokat céloztam meg, így ke-
rültem a Zipernovszky Gépipari Szak-
középiskolába – emlékszik vissza Stras-
ser Tibor, a GLT Delta Kft. társtulajdo-
nosa, ügyvezetője. A középiskolai idő-
szakból három baráttal tartja mai napig
a kapcsolatot, közöttük a cég társtu-
lajdonosával, Cserkúthy Lászlóval.
Strasser Tibor végül úgy döntött, épü-
letgépészettel szeretne később fog-

lalkozni, ezért jelentkezett a Pollack
Mihály Műszaki Főiskola épületgépé-
szeti szakára. – Édesapám tanácsát
megfogadva olyan szakmát akartam
kitanulni, amire mindig szüksége lesz
az embereknek, márpedig az épület-
gépészet ilyen – teszi hozzá Tibor.

Miután 1983-ban végzett a főiskolán,
a postaigazgatóságon helyezkedett el,
ahol négy évig dolgozott. Később a
Pécsi Tudományegyetemen vállalt ál-
lást.
A rendszerváltás előtti években, friss
diplomásként Cserkúthy Lászlóval kö-
zösen egy GMK-ban, az akkori évek
intenzív, vidéki gázhálózat-fejlesztési
és bekötési tervezői munkáit vállalták
el. – Ekkor azonban rájöttünk, hogy a
kivitelezésben hatalmas üzleti lehe-
tőség van, hiszen egymás után ter-
veztük a bekötéseket – utal egy, a ké-
sőbbi vállalkozás megalapításával kap-
csolatos okra. – Összeálltunk az akkor
már nagy kivitelezési rutinnal rendel-
kező Székely Gézával, vettünk egy Bar-
kast, és elkezdtük a kivitelezési mun-
kákat is, 1991-től már a GLT Delta Kft.-
vel.

Motiváltak voltunk, mert meg
kellett küzdenünk a meg-
bízásokért
A tervezésen kívül tehát víz-, gáz-, fű-
tésszereléssel és kisebb részben már

légtechnikával kezdtek
el foglalkozni, túlnyo-
mórészt lakossági meg-
rendelésekből. Ám, a pi-
aci verseny a rendszer-
váltás első éveiben erős
volt. – Az akkori, úgy-
nevezett spontán pri-
vatizáció során létrejött
több olyan épületgépé-
szeti és kivitelezői vál-
lalkozás, amely kima-
gasló kivitelezési kapa-
citással, nemkülönben
kapcsolattal rendelke-
zett – mondja Strasser
Tibor. – Ugyanakkor mi
sokkal motiváltabbak
voltunk, akartuk a ver-
senyt, és beleálltunk,
míg ők az évek során

kissé elkényelmesedtek, hiszen szinte
maguktól érkeztek számukra a meg-
rendelések. Azt hiszem, pont ez a vál-
lalkozásunk sikerének a kulcsa, hogy
meg kellett küzdenünk érte, és ez el-
képesztő energiákat szabadított fel
bennünk, ami tart azóta is.

Küzdelem, motiváció és harmónia

Strasser Tibor és Tamás

Apák és fiúk a MÉGSZ-ben
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A szakma és a szövetség hírei

Lapszámunk teljes elektronikus 
változatát látja. Ha Ön tagja 

a MMK Épületgépészeti Tagozatának, 
a HKVSZ-nek vagy a Gázközösségnek,

de nem kapja meg a nyomtatott 
lapszámot ingyenesen a postaládájába,

név és postacím megadásával 
erre az ímélcímre írt levélben kérheti:

sober.livia@megsz.hu

Ha nem tagja a MÉGSZ-nek és a fenti
három szervezetnek, a lap postán

küldött példányaira itt fizethet elő:

ELŐFIZETEK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlzw5Rf8IoO9nBGOOv3BSNX2IQ9jMXm0oATjO3d5s5ejAz1w/viewform

