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Fedezze fel a Bosch split  
klímaberendezéseket!

www.bosch-climate.hu

Climate 3000i

Climate 5000i

Climate Class 8000i 

Bosch klímaberendezések hűtéshez és 
fűtéshez is! Energiahatékony klimatizálás 
a jobb életminőség érdekében.
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Felhívás szakmai 
rendez vények, 
találkozók szer vezésére
Az OMÉN immár kéthetes „szakma-
közösségi” programjának fő célja,
hogy az épületgépész társadalom
tagjai sokszínű, sokféle szakmai, tár-
sasági, kulturális vagy sportrendez-
vényeken találkozzanak, gazdagítsák
tudásukat, megismerjék egymást,
építsék kapcsolataikat. 
Kérjük ezért a kollégákat, cégeket,
gyártókat, kereskedőket, oktatási in-
tézményeket, szakmai egyesületeket,
hogy az OMÉN két hetére szervezze-
nek a fenti célokat szolgáló progra-
mokat. 
Kérjük az épületgépészeket, köztük
az oktatókat és tanulókat is, ötleteikkel
járuljanak hozzá az épületgépész na-
pok sikeréhez, legyenek részesei ennek
a sikernek, legyenek aktív tagjai az
épületgépészek nagy közösségének.
Kérjük azokat a szervezeteket, akik
vállalni tudnak ilyen rendezvényeket,
akciókat, legyen az szakmai, sport-
vagy kulturális esemény, hogy idő-
zítsék az OMÉN idejére.
Kérjük a szakma támogatóit, vezetőit,
mecénásait, hogy támogatásukkal já-
ruljanak hozzá a nap sikeréhez, mint
ahogyan ezt eddig is megtették. Tá-
mogassák a helyi kezdeményezéseket,

és maguk is kezdeményezzenek ilye-
neket!
A rendezvényeket, eseményeket, ak-
ciókat a talalkozzunk.hu oldalon lehet
regisztrálni.
Minden program sok ezer szakma-
belihez eljutó hírlevelekben kap nyil-
vánosságot!

Épületgépész Bál
A kéthetes rendezvénysorozat ünne-
pélyes találkozóval, az Épületgépész
Bállal, az épületgépész társadalom
kiemelkedő társasági rendezvényével
zárul, ahol a legrangosabb szakmai
díjak átadására is sor kerül.
A bál a hagyományt követve december
2-án pénteken 18:30 órától lesz a
Hotel InterContinental Budapestben.
A bál keretében kerülnek átadásra
az „Év Emberei” kitüntető címek „Az
épületgépészetért” a „Macskásy Ár-
pád” és a „Meszlényi Zoltán” díjak –
a bál ezen részét az OMÉN YouTube-
csatornáján is közvetítjük.
A bál a kiváló ételek és a színvonalas
műsor mellett újra lehetőséget biztosít
kötetlen találkozókra, eszmecserékre
a szakma kiemelkedő személyisége-
ivel. 
Igazi szakmai csúcstalálkozó, minőségi
környezetben.

Jegyvásárlás itt: talalkozzunk.hu/bal/

Jelölés az Év Emberei 
2022 díjakra
Az Év Emberei díjak olyan szakmai
elismerések, melyekkel a kiemelkedő
szakmai tevékenység kerül elisme-
résre.
A díjakat azok a természetes sze -
mélyek kaphatják, akik az épületgé-
pészet terén 2022-ben is kiemelkedő
szakmai, tudományos vagy gazdasági
tevékenységet végeztek, felkészült-
ségükkel, etikus magatartásukkal pél-
dát mutattak az épületgépész szakma
számára.
Év Épületgépész Oktatója
Év Épületgépész Mérnöke
Év Épületgépész Kivitelezője
Év Épületgépész Márkaképviselője
Év Épületgépész Kereskedője
Év Épületgépész Gyártója 

(ez utóbbi idén először)

A szavazás részletei itt érhetők el:
talalkozzunk.hu/palyazatok/

Számítunk az Ön aktivitására, 
támogatására, érdeklődésére, 

részvételére is!

az OMÉN Alapítvány kuratóriuma 
és a szervezők

Az Országos Magyar Épületgépész Napok és az Épületgépész Bál arany fokozatú támogatói:

Az Országos Magyar Épületgépész Napok és az Épületgépész Bál ezüst fokozatú támogatói:

Országos Magyar Épületgépész Napok
2022. november 21. – december 2.



tartani, ugyanakkor egy split klíma ese-
tében nyilvánvalóan idő még, mire felfűti
a levegőt, ezért is tökéletes megoldás
a Polar Optimum, ugyanis a hazaérkezés
előtt már előzetesen el lehet indítani
magasabb hőmérséklettel a berende-
zést, így mire a család belép a lakásba,
már komfortos meleg várja őket – ma-
gyarázza Medgyesi Tamás, ugyanis ez
a típus rendelkezik már egy intelligens
előfűtési technológiával.
És ha mindez még nem lenne elég, a
Polar Klíma legerősebb terméke a Polar
Ultimate nemcsak hogy -25 Celsius-
fok hideg esetén is alkalmazható, de
mindez AA++ energiaosztályú fogyasz-
tás mellett tehető, amit fűtés esetén is
tart a rendszer.
Fontos tudni azt is, hogy ezek a fűtési
célú készülékek közel azonos energiát
használnak fel, mint a nyári szezon
alatt. Azaz fűtés esetén sem fogyasz-
tanak sokkal többet, mint a nyári hűtés
során.

nyelmi funkciókat is tá-
mogató választék, míg
a -25 Celsius-fok alat-
tiak már csúcskategó-
riás berendezések,
amelyek megvásárlása
azonban a hazai piacon
még nem annyira jel-
lemző.

Fontos a tervezés!
Amennyiben egy felhasználó a fűtési
rendszere felújításában, megváltozta-
tásában gondolkodik, ehhez elenged-
hetetlen az adott helyiségek pontos
fűtési és energiaigényének meghatá-
rozása, mert sem alul, sem felül nem
érdemes tervezni. – Mert minden össze-
függ mindennel ebben az esetben is,
ugyanis javasolt megnézni a fűteni kí-
vánt ingatlan és azon belüli helyiségek
nagyságát, alapterületét és magasságát,
akár a ház vagy lakás építőanyagát, a
szigetelést, valamint a benne élők kom-
fortigényét, mert akár még ezek is el-
térőek lehetnek, hiszen valaki szeretne
nagyobb meleget, valaki meg inkább
az áramdíj elviselhető mértékét tartja
szem előtt – mondja Medgyesi Tamás,
aki egyúttal arra is felhívja a figyelmet,
hogy a split klímák működés közben
levegőmozgást generálnak, azaz ha va-
lakit ez zavar, nem biztos, hogy számára
ez a fűtési mód a legjobb megoldás.

Polar Klíma: több funkció, akár -25 Cel-
sius-fokig
Medgyesi Tamás mindenekelőtt alá-
húzza, a márka összes készüléke al-
kalmas fűtésre. A legegyszerűbb a Polar
Lite, amely -15 fokig képes a fűtésre
hatékonyan. A Polar Optimum – amely
már kifejezetten fűtésre is optimalizált
– további funkciókkal rendelkezik, mint
a huzatmentes befújás, valamint a
WIFI-kapcsolaton keresztül, okosott-
hon-applikációk segítségével való irá-
nyíthatóság, így tehető a felhasználók
számára még komfortosabbá. – Ma
már a tudatos energiafelhasználók felől
határozott elvárás, hogy amikor nin-
csenek otthon, akkor ne kelljen feles-
legesen magasabb hőmérsékletet fenn-
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A rezsiárak jelentős növekedése miatt
egyre több fogyasztóban merül fel a
gázfűtés kiváltásának gondolata. Sok-
szor adódik a lehetőség, hiszen „kéznél
van” a split klíma, legalábbis azok a
típusok, amelyek alkalmasak fűtésre
is. A döntést nehezítik azok a berögzült
hiedelmek, amelyek szerint ezeknek a
berendezéseknek a működtetése drága,
és nem elég hatékonyak. Holott a ma -
gyarországi időjárási viszonyok között
az új gépek már megfelelő költ-
séghatékonysággal tudják a fűtési
igényeket is kielégíteni.

A fosszilis energiahordozók piaci árának
radikális emelkedése felébresztette
„Csipkerózsika-álmából” a hazai fel-
használókat. Bár az elmúlt évtizedekben
az energetikai korszerűsítések vagy
megújuló energiák hasznosítása na-
gyobbrészt környezeti fenntarthatósági
motivációkra vezethető vissza, ma már
húsba vágó kérdéssé vált. Márpedig a
magyar ember mindig a saját kárán
tanul, lehet sokszor hallani. Mindeköz-
ben pedig a technológia is folyamatosan,
helyenként gyorsuló ütemben változik,
egyrészt új, sok esetben kényelmi funk-
ciókkal egészül ki, másrészt egyre ener-
giatakarékosabb és hatékonyabb esz-
közök érhetők el a piacon.
Ezt erősíti meg a Polar Klíma vezetője
is, aki úgy látja, az elmúlt 15 évben je-
lentősen változott, nőtt az elérhető klí-
mák hőmérsékleti tartománya és ha-
tásfoka. – Ma már egyértelműen meg-
állapítható, hogy a magyarországi idő-
járási viszonyok között teljes mértékben
alkalmasak a split klímák fűtési célra
is – mondja Medgyesi Tamás, aki hoz-
záteszi, saját tapasztalataik szerint is
az elmúlt 4-5 évben már kiegyenlítődtek
a csúcs- és utószezon eladási számai,
ami azt jelenti, ha a fogyasztók októ-
berben vásárolnak klímát, akkor első-
sorban fűtési céllal teszik ezt.
A szakember szerint a Polar Klíma által
forgalmazott berendezések közül a
-15 Celsius-fokig használható klímák
már tökéletesen kiszolgálják a fűtési
igényeket. A -20 Celsius-fokig alkalmas
gépek közül már egyre szélesebb a ké-

Klímával fűteni? Igen!
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fontosabb a minőség és a határidő!
A cégnél 2023-ra már látják a megbí-
zások 60 százalékát. Idén már elindult
a Dózsa György úton a Néprajzi Múze-
ummal szemben egy kiemelt beruházás,
ahol jelenleg a shell&core kivitelezés
és azzal párhuzamosan a bérlői területek
tervezése zajlik, itt fognak dolgozni töb-
bek között televíziós műsorhoz épített
stúdiókon is, ahol a műemlékjelleg meg-
tartása mellett kell a komfortot bizto-
sítani.
Kiss Balázs szerint a növekvő építőipari
és épületgépészeti piacon sokkal több
gyakorlati tudás átadására van szükség
a tanulók és fiatalok oktatása, képzése
során. Úgy látja, a szakma minden
szegmensébe bele kellene látniuk, és
ahogyan fogalmaz: – Az új, munkaerő-
piacra lépő generációnak meg kell ta-
pasztalnia, hogy sáros lesz a cipője!”

– Az év eleje még nehéz volt, mert két
nagyobb megrendelést visszamondtak
partnereink, de mostanra ez már kike-
rekedett, szinte folyamatosan érkeznek
az újabb megbízások, nyertes pályázatok
– mondja lapunknak a KK-Industry
ügyvezetője. A 2014-ben alapított, és
elsősorban épületgépészeti tervezéssel
és komplex rendszerek kivitelezésével
foglalkozó cég úgynevezett „fit-out”
munkákat végez.
– Főként nagyobb irodaházak, ingat-
lanfejlesztések után, a bérlőkkel egyez-
tetett belső, akár egyedi épületgépészeti
tervezéseket és kivitelezéseket végezzük
– részletezi Kiss Balázs ügyvezető.
– Ilyen idén a Dózsa György úti Green
Court Office irodaház, ahol az előző tel-
jesítések miatt folyamatosan újabb
megbízásokat kapunk, ami annak a
megerősítése, hogy a számunkra is

fontos célokat – miszerint minőségi
munkát végezni, de szigorúan határidőre
– a partnereink is értékelik. Az ügyvezető
az év jelentősebb munkái közé sorolja
egy sóskúti raktárcsarnok tervezését
és kivitelezését, a Bosch székhelyén
kialakított bemutatótermet, de volt ho-
telfelújítás, kiviteleztek egy normál és
lézeres szemészeti műtőt, egy fóti
üzemben pedig aeroszolok tárolására
alkalmas robbanásbiztos területet kellett
kialakítani.
– Az egyik erősségünket, a határidők
pontos vállalását a jó munkaszervezés
alapozza meg – magyarázza Kiss Balázs.
– Ehhez elengedhetetlenül fontos a
beszállítói és az alvállalkozói kapcso-
latok gondozása, harmonikus kezelése,
hiszen, ahogyan most is, egyszerre 6-
8 projektet viszünk közösen a part-
nereinkkel. De minden esetben a leg-

Nem elcsépelt szavak: minőség és határidő
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az első tél, mekkorák lesznek az első
téli számlák – magyarázza az ügyvezető,
aki szerint a nagyon jelentős, látványos
újraindulás egyelőre nem látható.
Öröm az ürömben kicsit, hogy az elmúlt
időszak építőipari konjunktúrájának
lendülete az év végéig még kitarthat,
ezeket a munkákat be kell fejezni, legyen
szó állami vagy magánberuházásról.
– Mindenesetre, ami most biztosnak
tűnik, hogy bár árbevételben, főként az
inflációs hatások, valamint a forint-
gyengülés miatt lehet növekedés,
ugyanakkor eladási mennyiség szinte
százszázalék, hogy vissza fog esni –
teszi hozzá végül Marosi Balázs, aki
úgy látja, a raktérkészletek felhaszná-
lásával nem fog csökkenni érdemben
a forgalom.

Érzékelhető a fokozott érdeklődés a
pellet- és fatüzelésű kazánok iránt a
nyári rezsinövekedés után, azonban ez
még nem jelenik meg számottevő
mértékben a forgalomban – mondja
lapunknak Marosi Balázs, a Herz Ar-
matúra Kft. ügyvezetője.

Az elmúlt évek vállalkozások számára
is aránylag jól tervezhető gazdasági
helyzete idén alaposan megváltozott.
Ezek nemcsak pénzügyi, inflációs okok-
kal magyarázhatók, hanem a rezsiárak
jelentős növekedése miatt kialakult új
energiafogyasztói tendenciák okán is.
Marosi Balázs szerint jól látható, hogy
megmozgatta az energiaválság a fel-
használókat, azonban úgy véli, a döntő
többség jelenleg még csak a „gondol-
kodási fázisban” van.
Az év elején tapasztalt alapanyaghiány
már éppen rendeződött volna, amikor
beütött az infláció, a forintgyengülés
és az energiaválság. – Kétségtelen, hogy

egyes cégeknél az energiafelhasználás
radikális újragondolására van szükség,
ezt a döntést a cégvezetőknek már
nem lehet tovább húzni, ezért elkezdtek
sokan számolni – teszi hozzá az ügyve-
zető. – Számunkra persze a nehezebb
külső körülmények mellett a legfonto-
sabb, hogy a rendeléseket a lehető leg-
gördülékenyebben és legjobban telje-
sítsük, ezen dolgozunk nap mint nap.
Marosi Balázs hangsúlyozta, nem „lát
bele az üveggömbbe”, így nehéz meg-
jósolni, mi várható a következő hóna-
pokban. Az mindenestre már látszik
szerinte, hogy a tervezőirodák hosszú
távú kapacitásai nem annyira lekötöttek,
miközben a lakosságnál is érzékelhető
kivárás. – Az új állami fejlesztések
száma láthatóan jelentősen csökkenni
fog, míg a magánberuházások a családi
és társasházak, valamint a lakótelepi
panellakások tekintetében is számítok
3-5 hónap „légüres térre”, ugyanis most
egyelőre mindenki megnézi, mit hoz

Sok a bizonytalanság, 
de a rendeléseket teljesíteni kell

levegő-víz hőszivattyú, így minden fő
termék elérhető lesz korszerűbb, kör-
nyezetbarátabb hűtőközeggel. 
500 kW fölötti hűtési igényű kereske-
delmi és ipari létesítményekhez ajánljuk
hidegenergia-tároló rendszerünket,
mellyel jelentősen csökkenthető a csúcs-
időszakban felvett villamosenergia
mennyisége, és növelhető a teljes rend-
szer hatásfoka. A CIAT a tárolótartá-
lyokon és szabályzón kívül mérnöki tá-
mogatást ad az energiatároló mérete-
zéséhez, rendszerbe illesztéséhez, be-
üzemeléséhez és a teljes rendszer ener-
getikai optimalizálásához, így kulcsra-
kész szolgáltatást nyújt.

Hazánkban a rendszerváltás óta jelen
lévő ismert és elismert CIAT épület-
gépészeti márkát az elmúlt évtizedben
sok kihívás érte. 2021-ben az Art of Air
21 Kft. vette át a márka képviseleti
jogait, és kizárólagos hazai disztribú-
torként építi tovább a globális Carrier
vállalat tulajdonában lévő márkát –
megtartva az elődök által elért magas
presztízst.

– A nehézségei ellenére rengeteg hasz-
nos tanulsággal szolgált az elmúlt 1-
1,5 év – mondja Török Imre, a CIAT kép-
viseletének ügyvezetője. – A CIAT Ma-
gyarországon többek között a meg-
bízhatóság és a hosszú élettartam
szimbóluma, így igyekszünk a márka
legnagyobb erősségét kihasználva elérni,
hogy már a tervezési szakaszban be-
kerülhessünk az épületgépészeti pro-
jektekbe. Szeretnénk biztosítani, hogy
az évtizedek alatt értékesített, tízezres
nagyságrendű CIAT-berendezések iránti

bizalom megmaradjon, továbbra is szá-
moljon velünk a szakma. A cég éppen
ezért intenzív építkezésben van, főként
a tervezőirodák felé nyitunk, szakmai
rendezvényeken sok előadást tartunk,
minden csatornán elérhetők vagyunk.
Török Imre szerint hatalmas lehetőség
a CIAT fejlesztőinek energiahatékony-
ságot előtérbe helyező gondolkodása,
így a változó piaci mozgásokra (ener-
giaárak, gáztól való függetlenedés, al-
ternatív hőtermelési rendszerek és hő-
energia-tárolás iránti keresletnövekedés)
a CIAT termékpalettája és szolgáltatásai
– különös tekintettel a hőszivattyúkra
– megfelelő válaszokat adnak.
A CIAT új hűtőközegek bevezetésével
halad a környezettudatosabb épület-
gépészet felé: az új R454b-vel töltött
rooftopok már 300 kW-ig készülnek,
az R32 hűtőközeggel üzemelő hőszi-
vattyúk pedig már elérik a közel 1 MW
teljesítményt. Háztartási méretekben
2023-ban kerül bevezetésre a propános

A CIAT márka továbbépítése

Országos Magyar Épületgépész Napok
2022. november 21. – december 2.
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A klímapolitika feladatai a hűtéstechnikai
és épületgépészeti szektor területén

dekében a Nemzeti Klímavédelmi Ha-
tóság az országszerte elérhető klíma-
gázképzések számát folyamatosan
növeli.
További fontos, már elért mérföldkő,
hogy az idén augusztusban megjelent
jogszabály-módosítás útján lehetővé
vált a regenerált hűtőközegekkel való
hazai kereskedelem. A klímapolitikai
törekvéseket szem előtt tartva, az új
szabályozás a gyakorlatban jobban
ösztönzi az üzemeltetőket, hogy a visz-
szanyert fluortartalmú üvegházhatású
gázok esetében a regenerálást mint
az ártalmatlanítás valós alternatíváját
válasszák, így azok csak a legszüksé-
gesebb esetben váljanak hulladékká.
A környezetvédelmi és a gazdaságfe-
hérítési célokat szem előtt tartva, a
klímagáz-feketekereskedelem vissza-
szorítása a Nemzeti Klímavédelmi Ha-
tóság egyik kiemelt feladata. Emellett
az ellenőrzések célja a jogkövető vál-
lalkozások támogatása. 
Végül fontos említést tenni az épület-
energetikai felülvizsgálat bevezetéséről.
A klímagáz-adatbázis kibűvült az ún.
épületenergetikai modullal. Az ezzel
kapcsolatos hatósági nyilvántartási és
ellenőrzési tevékenység célja az épü-
letek szokásos használatával össze-
függő energiaszükségletet kielégítő
energiamennyiség csökkentése. A nyil-
vántartással létrejött a fűtési és lég-
kondicionáló rendszerek, valamint ezek
szellőzőrendszerekkel kombinált rend-
szereinek energetikai felülvizsgálatát
támogató informatikai modul. Ezzel
párhuzamosan megkezdődik az ehhez
kapcsolódó ellenőrzési és képzési rend-
szer kialakítása, mely feladatokat a
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a Ma-
gyar Mérnöki Kamarával együttmű-
ködésben látja el.

Milyen további eszközökkel érhető el
pozitív változás?
Ahhoz, hogy az energiaválság hatását
csökkentsük, összefogásra van szükség,
egyéni és társadalmi szinten is töre-
kednünk kell a fenntarthatóság meg-
teremtésére és a tudatos és hatékony
energiafelhasználásra.

Deli Daniella klímapolitikáért felelős
helyettes államtitkár idén júniustól
vezeti ezt a rendkívül összetett szak-
területet a Technológiai és Ipari Mi -
nisztérium szervezetrendszerén belül.
Helyettes államtitkár asszonyt
kérdeztük a hűtéstechnikai és épület-
gépészeti szektort érintő szakmai ter-
veiről. 

Mióta foglalkozik klímapolitikával? 
Társadalmi szinten is felelősségteljesen
gondolkodó magyar állampolgárként
mindig is foglalkoztatott a klímaváltozás,
a globális felmelegedés és ennek a kör-
nyezetre, társadalomra, gazdaságra
gyakorolt hatása. Az előző kormányzati
ciklusban, az európai uniós klímapolitikai
és környezetvédelmi ügyeken keresztül,
valamint később, Steiner Attila ener-
getikáért és klímapolitikáért felelős ál-
lamtitkár kabinetfőnökeként már ak-
tívan bekapcsolódhattam a hazai klí-
mapolitika alakításába.

Pontosan milyen szakterületekért
felelős?
Klímapolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkárként olyan tématerületekkel
foglalkozom, mint az energiahatékony-
ság, épületenergetika, a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer hazai működ-
tetése, stratégiák és jogszabályok ki-
dolgozása, megvalósítása a kibocsá-
tás-csökkentés, az alkalmazkodás és
a szemléletformálás terén, de a klí-
mapolitikára vonatkozóan a nemzetközi
és európai uniós kormányzati érdek-
képviseletet is említhetném.

Milyen klímapolitikai kihívásokkal lehet
számolni a hűtéstechnikai és épület-
gépészeti szektort érintően a pandémia
után és az energiaválság küszöbén?
Magyarország nemzetközi összeve-
tésben jól teljesít a klímavédelem te-
rületén, 1990-től 2020-ig 34 százalékkal
csökkentette üvegházhatású gázkibo-
csátását, és 2030-ra az 55 százalékot,
2050-re pedig a teljes klímasemleges-
séget szeretnénk elérni. 
A világjárvány, az ukrajnai háború, va-
lamint az ezek hatására kialakult ener-

giaválság azonban komoly kihívások
elé állította a klímapolitikai szakterületet
is. 
A tagállami klímapolitikai célok fenn-
tartása mellett a magyar családok vé-
delme érdekében a feladatok átstruk-
turálására volt szükség, ami még je-
lenleg is zajlik. A kormány célja, hogy
biztosítsa az energiaellátást és a re-
zsicsökkentés fenntartását. Az ener-
giaválság ugyanakkor felgyorsíthatja
azon technológiák elterjedését, amelyek
a klímapolitikai törekvésekkel egyezően
a dekarbonizáció irányába mutatnak.

Milyen konkrét intézkedéseket fo-
ganatosítottak az eddigiekben, és
melyeket tervezik a hűtéstechnikai és
épületgépészeti szektort érintően?
Elsőként említeném a split klímák és
hőszivattyúk telepítésének ösztönzését,
hiszen a lakossági egyedi fűtési meg-
oldások területén a hőszivattyúk (split
klímák is) megfelelő alternatívák le-
hetnek az egész fűtési szezonban. 
Ehhez kapcsolódóan igény mutatkozik
szakképzett, F-gáz-vizsgával rendel-
kező szakemberállomány bővítésére,
hiszen a tendencia a korábbiaktól el-
térően azt mutatja, hogy a klímatele-
pítésekre már nem csupán idénysze-
rűen, a tavaszi-nyári szezonban van
igény, hanem egész évben. Ennek ér-

Deli Daniella 
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Az energiaválság miatt is növekedhet a
kandallós és kályhapiac

fontos törekvése, hogy – bár nem min-
den esetben kötelező – minden ingat-
lanban legyen tartalékkémény.

Ajánlják és kisegítik egymást
A MACSOI idén ősszel is megrendezte
a hagyományos Népi Kályhás-Kandallós
Találkozót. Ezúttal Sopron mellett, Hegy-
kőn volt az esemény, szeptember kö-
zepén, amelyen mintegy 60 tagvállal-
kozás vett részt. Sápy László elmondta,
hogy a korábbi években ezeken az ese-
ményeken egynapos elméleti, majd két-
napos gyakorlati munka folyt, azonban
a pandémia miatt elmaradt korábbi ta-
lálkozók pótlására mindkét napon szak-
mai konferenciát szerveztek.
Az eseményen előadott Dr. Mathias
Rath osztrák mérnök, aki korábban
igazságügyi szakértőként is dolgozott.
Ő többek között azokról a gyakran elő-
forduló hibákról beszélt, amelyek egy
kontár kályhás, kandallóépítő vagy a
megrendelő részéről fordulhatnak elő.
E mellett szó volt még a – sokszor in-
dokolatlan – alapanyagár-növekedésről
és a szakmát sújtó energiaár-növeke-
désről is.
– Nagyon hasznos volt a két nap, mely
a csapatépítésről is szólt – tette hozzá
végül a MACSOI elnökhelyettese. – Mi,
ha kell, ajánljuk és kisegítjük egymást,
ami most különösen fontos, mert a kö-
vetkező két sűrű évben meg kell állni a
helyünket. Mindezt úgy, hogy kiszorítjuk
a kontárokat, és szép, jól működő be-
rendezéseket építünk ügyfeleink ott-
honába, növelve a biztonságérzetüket
ebben az energiahiány miatt bizonytalan
időszakban.

Az energiaválság megsokszorozta a
gázfelhasználók kályha vagy kandalló
iránti igényét, ami megnövekedett fel -
adatokat jelent az ezen a területen
dolgozó szakemberek számára. Mivel
foglalkoznak, hogyan látják a helyzetet
a 18 éves Magyarországi Cserépkály-
hások, Kandallóépítők és Gyártók Orszá-
gos Ipartestületében?

2004-ben kályhásmesterek, építőmér-
nökök és gépészmérnökök alapították
a Magyarországi Cserépkályhások, Kan-
dallóépítők és Gyártók Országos Ipar-
testületét, a MACSOI-t. A már mintegy
100 fős tagság többek között szakmai
lapot ad ki, és évente két szakmai ren-
dezvényt szervez a szakemberek és
az érdeklődők számára. – A tavaszi,
nagyobb léptékűt Budapesten és kör-
nyékén, míg az őszit vidéki helyszínen
szervezzük meg – mondta lapunknak
a MACSOI elnökhelyettese, Sápy László
kályhaépítő mester.

A piaci igény brutálisan 
növekszik
Az elnökhelyettes a tagvállalkozások
visszajelzései alapján is megerősítette,
hogy most mindenki, akinek kevés esé-
lye mutatkozik a fatüzelésű fűtési esz-
köz telepítésére, felkeresett már szak-
embert. Sápy László is csak 2023 végére
tud új megbízást vállalni, miközben
sokan próbálkoznak azzal, hogy még a
tél előtt legyen beépített kandallójuk,
kályhájuk. – Most érezzük igazán, hogy
mennyire hiányzik az utánpótlás –
emelte ki az elnökhelyettes, aki szerint

kb. két év után vissza fog esni a vég-
felhasználói érdeklődés.

A fűtési mixben van létjogo-
sultsága a fatüzelésnek
– Szakmai szövetségünk határozott
véleménye, hogy a kályha és a kandalló
megfelelő kiegészítő fűtés, és nem csak
a jelenlegi energiaválság miatt. A fa
olyan alternatív tüzelőanyag, amelyet
a fenntartható erdőgazdálkodás mellett
jó hatékonysággal lehet alkalmazni –
mondta Sápy László.
A MACSOI elnökhelyettese hangsúlyozta
a tudatos erdőgazdálkodás jelentőségét,
mert úgy látja, a ritkításra ítélt fáknak
csak egy része alkalmas ipari felhasz-
nálásra, például bútorgyártásra, az ér-
téktelenebb anyag azonban kiváló a
hőtermeléshez. – Az a kidőlt fa, ami
négy év alatt bomlana le az avarban,
egy tűztérben másfél óra alatt ég el,
energiát biztosítva – tette hozzá, alá-
támasztva, hogy a fenntarthatóság az
erdőgazdálkodás alaptulajdonsága,
amely harmonikusan tudja ellátni a fa-
tüzelésű fűtési rendszereket, miközben
az erdőterületeink minden évben nö-
vekednek.
„Célunk a környezetbarát fatüzelés
meg- és elismertetése, hiszen sok tü-
zelőberendezés a vezetékes energia-
forrásoktól függetlenül üzemeltethető.
A fenntartható erdőgazdálkodás mel-
lékterméke, a tűzifa a közelben, helyi
munkaerővel feldolgozva biztosítható
megújuló energiaforrás” – áll a MACSOI
állásfoglalásában. A Magyarországi
Cserépkályhások, Kandallóépítők és
Gyártók Országos Ipartestülete egyik

Mintegy hatvan cég vett részt a népi kályhás-kandallós találkozón

Jó hatásfokkal lehet alkalmazni
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Több mint kétszáz tanuló gyakorolta 
a szakmát a nyílt napon

csocsó vagy a léghoki, az Épületgé-
pészeti Múzeum pedig bemutatott
hét muzeális tárgyat, amellyel kap-
csolatban a szervezők kvízjátékot
állítottak össze a tanulóknak.
Az esemény partnerei közül a Ro -
thenberger Kft. és a Herz Armatura
Kft. szintén bemutatót és gyakorlási
lehetőséget biztosított a fiataloknak,
hogy minél több eszközt kipróbál-
hassanak. A nyílt napon a World -
Skills és az EuroSkills (a szakmát
tanulók világ- és Európa-bajnok-
sága) versenyekre készülő verseny-
zők profi szerelési bemutatót tar-
tottak a tanulóknak. – Külön örül-
tünk annak, hogy üzleti és mentális
felkészítést is tartottak a tanulóknak
a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara pályaorientációs tanácsadói,
többek között tárgyalástechnikáról
vagy éppen bértárgyalásról – emelte
ki Versits Tamás, aki egyúttal hoz-
zátette, örül annak, hogy a Weis-
haupt kezdeményezéséhez szakmai
partnerek is csatlakoztak.

Hatodik alkalommal szervezte meg
a Weishaupt Hőtechnikai Kft. part-
nereivel együtt az Épületgépész
Diákok Nyílt Szakmai Napját. Az idei
eseményen az elektromos is-
mereteket tanuló diákokat is várták.

A korábbi években a júniusi Környe-
zetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó
szakmai napot idén szeptemberben
rendezték meg. – Ezek a nyílt napok
messzemenően alkalmasak a szak-
mai találkozásokra, a szakmával és
a szakemberekkel való gyakorlatias
ismerkedésre – mondta lapunknak
a meghívó cég képviseletében Versits
Tamás épületgépész mérnök, a Weis -
haupt fűtési rendszerek üzletágve-
zetője. Hozzátette még, hogy idén
már az elektromos szakokon tanuló
diákokat is várták, hiszen a gázfűtő
rendszerek, a gázkészülékek üze-
meltetésében már számottevő rész-

arányt képviselnek az elektronikai
kiegészítők és megoldások, ezért
hasznos, ha a villamossággal fog-
lalkozó tanulók is belelátnak a szak-
mába. – A modernebb tüzeléstech-
nika és az okosházak korában kie-
melten fontos, hogy az elektronikával
ismerkedő tanulók is lássák, mit
fognak egyáltalán vezérelni, ezek az
alkalmak az ő látókörüket is széle-
sítik – hangsúlyozta Versits Tamás.

Országos esemény,
hasznos és szórakoztató
programokkal
Az eseményen több mint kétszáz
tanuló jelent meg az ország min -
den részéből, a fővároson kívül
Debrecen ből, Pécsről, Miskolcról,
Szegedről, Szé  kesfehérvárról, Sop -
ronból. A szak   mai programok mellett
némi szórakoztatást is nyújtott a

Versits Tamás 

Idén már az elektromos szakokon tanuló diákokat is várták
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Roppant kellemetlen meglepetés készül 
a gázszerelőknek 2024-re – vagy mégse?

tévedés volt követelményként olyan szakmai végzetséget
kérni, ami előtte egyáltalán nem létezett, hiszen ezzel
senki sem rendelkezik, rendelkezhetett.
A rendelet 98 tevékenységet sorol fel a hozzá tartozó
szakképesítéssel, szakképesítésekkel. A 86. sorban meg-
jelent egy eddig nem létező szakma ekképpen:

Első döbbenetünk után vizsgáljuk meg ezt a tevékenységet
a táblázat szövege szerint.

Tevékenység:
újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-el-
vezetőinek építése, szerelése. Újonnan telepített tüzelő-
berendezések égési-, hígításilevegő-ellátásának építése,
szerelése. Meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó
rendszerek átalakítása, javítása. Meglévő égéstermék-
elvezetők, levegőellátó rendszerek bontása.
Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy
jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés
önálló tevékenység esetén
Égéstermékelvezető-építő, -szerelő, -karbantartó
Nem önálló tevékenység a B, D vagy E oszlopban szereplő,
követelmény nélkül végezhető
nem végezhető

Tavaly megjelent a 34/2021. (VII. 26.) ITM-rendelet (Egyes
ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szük-
séges képesítésekről), ennek a rendeletnek van egy mel-
léklete, felépítése az alábbi:

A oszlop: mi a tevékenység, egyértelmű.
B oszlop: milyen végzettség kell a tevékenység végzéséhez,
ha valaki önálló tevékenységként végzi (vállalkozói jogvi-
szonyban).
C oszlop: nem önálló tevékenységként (alkalmazottként)
végezhető a tevékenység a B, C, E oszlopban szereplő kö-
vetelmények nélkül. Ez az az eset, amikor egy B vagy D
vagy E oszlop szerinti jogosultsággal rendelkező személy
felügyeli a szakképzetlen alkalmazottat. Ebben az oszlopban
végezhető, vagy nem végezhető szerepelhet.
D oszlop: korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképe-
sítés, egyéb képesítés.
E oszlop: más szakma, szakképesítés vagy magasabb
szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
(pl. szakirányú mérnök stb.)
Nézzünk egy triviális esetet:

Joggal gondolta a szakma, hogy a gépészetben nagy csodák
nem történhetnek, nem is foglakozott ezzel senki. Nyilván
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kár érheti a gázszerelőket, és ezt egy szakmai egyesület
nem hagyhatja szó nélkül.
Lásd keretes írásunkat. 

1.Igen erős a fenti, kimásolt képen olvasható állítás:
„…hanem a gázszerelőkre is, akik a saját gázszerelési
munkáiknál a gáztüzelő-berendezések részeként forga-
lomba hozott és más égéstermék-elvezetőket is ez idáig
szakképesítés nélkül megszereltek.”
Az igazság a következő.
A gázszereléshez előírt képesítést a 42/2017. (XII. 11.)
NGM-rendelet 1. melléklete szabályozza. Ez a közismertebb
nevén a gázszerelő igazolványhoz kapcsolódó rendszer.
Ez tartalmazza nyilvánvalóan a készülékhez tartozó
minden tartozék létesítési és más jogosultságokat.
A gázszerelői igazolvány követelményrendszere messze
meghaladja a bevezetni kívánt képesítés követelménye-
it.
2.Az írás azt sugallja, hogy a kazán- és kemencekőműves,
a kéményszerelő és a tüzelőberendezés-égéstermékel-
vezető-készítő szakma erre a tevékenységre elfogadható.
Ez így is lehetne, ha a rendelet mellékletének D és E
oszlopa ezt lehetővé tenné.
3.Elsöprő erővel megindult a tanfolyamok szervezése az
új szakmára.
Az alapvető tanfolyami feltételek a következők: 
– 8 általános,
– egészségügyi vizsgálat,

Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb
képesítés
Üres (vagyis nincs elfogadható más képesítés)
Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés
helyett, a szakiránynak megfelelő más szakma, szak -
képesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség,
képesítés elfogadhatósága
nem elfogadható
Ez a 98 meghatározott tevékenység közül az egyedüli,
amely felügyelettel, korábbi szakmával és más vagy ma-
gasabb képesítéssel sem végezhető. Tehát ez a legszi -
gorúbban szabályozott tevékenység.

MI VAN???
A felületes ismertekkel rendelkezők (és akik igy szeretnék
érteni), a következőket olvassák ki ebből:
1.Égéstermék-elvezetővel (elvezető minden, amin égés-
termék megy át) bármit csak az tehet, akinek van „Égés-
termékelvezető-építő, -szerelő, -karbantartó” végzettsé-
ge.
2.A munkavégzőnek kell ilyen végzettség, tehát alkalmazott
is csak ilyen végzettséggel érintheti meg az elvezetőt.
3.Nincs olyan korábbi szakma, ami kiváltaná, helyettesítené
ezt.
4.Nem fogadható el más szakma, magasabb szintű szakmai
végzettség.
Ez igen.

Innentől, mivel ilyen végzettsége senkinek sincs, a gáz -
szerelés a következőképpen alakulna 2024. 01. 01-től:
A gázszerelő elvállalja a gázszerelést (három eset lehetséges:
tervköteles kivitelezés, készülékcsere, egyszerűsített ké-
szülékcsere).
A tervező elkészíti a kivitelei terveket (amikor kell), és
nagyon ügyel arra, hogy a műszaki leírásban pontosan
meghatározza, ki szerelheti az égéstermék-elvezetőt.
A gázszerelő egyeztet az égéstermékelvezető-építő,
-szerelő, -karbantartóval (vagy a kazán- és kemencekő-
művessel, mert a mostani félinformációk szerint ők is el-
végezhetik a gázszerelő mester helyett a kivezető össze-
dugdosását), aki elvégzi az égéstermék-elvezető össze-
szerzését, elvégzi a hidraulikus méretezést, és kiállít egy
kivitelezői nyilatkozatot, amire ráírja a végzettsége szá-
mát.
A gázszerelő elvégzi a szerelést, majd a kivitelezés helyétől
függően megkeresi a kéményseprő-ipari szolgáltatót vagy
a katasztrófavédelmet a kéménypapír miatt.
Még érdekesebb, amikor új épület készül, és falazott vagy
előregyártott kerámiaelemekből álló klasszikus kéményt
építenének.
Nem falazhatja fel a kőműves?
Bontásnál külön le kell bontani a meglévő kéményt?
Nyilvánvalóan azonnal látszik, hogy ez a dolog kicsit
(nagyon) sántít. Még a magyar jogalkotás körülményei
között is valószínűsíthető, hogy ezt a szabályozást korrigálni
fogják, akkor mégis miért kell ebben az írásban elemezgetni?
Két okból: egyrészt téves információk terjednek, másrészt
könnyen több százezres, a kiesett idővel együtt milliós

Fontos változás az égéstermékelvezető-
építők, szerelők, karbantartók
munkavégzésének szabályozásában

A 34/2021 ITM-rendelet értelmében a jövőben csak
azok a szakemberek végezhetnek égéstermékelve-
zető-építést, -szerelést, -karbantartást, akik meg-
szerzik a rendelet 1. mellékletének 86. sorában
található égéstermékelvezető-építő, -szerelő, -kar-
bantartó szakképesítést.
Ez nemcsak azokra a vállalkozókra vonatkozik, akik
ez idáig ilyen szakképesítés nélkül végeztek ilyen jel-
legű munkákat, hanem a gázszerelőkre is, akik a saját
gázszerelési munkáiknál a gáztüzelő berendezések
részeként forgalomba hozott és más égéstermék-el-
vezetőket is ez idáig szakképesítés nélkül megszerel-
tek.
A 2021. 10. 13-tól hatályos 51/2021. (X. 12.) ITM-ren-
delettel módosított 34/2021. ITM-rendelet 4/A §-a
értelmében ezt a jogosultságot 2023. 12. 31-ig kell
megszerezniük.
A korábban megszerzett OKJ-s szakképzettségek
közül elfogadott szakképesítést jelent a kazán- és
kemencekőműves, kéményszerelő és a tüzelőberen-
dezés-, égéstermékelvezető-készítő (5/1997. (III. 5.)
IKIM-rendelet, 21/2010. (V. 14.) NFGM-rendelet).

Forrás: Perfekt Blog



14 Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október

A szakma és a szövetség hírei

bályozzon. (A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
133. § (2) bekezdés 2., 3. és 4. pont) 
Ennek a felhatalmazásnak a meghivatkozásával az NGM
kiadta a „42/2017. (XII. 11.) NGM-rendelet a gázszerelők
és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának rész-
letes feltételeiről…” rendeletet, aminek 1. sz. melléklete
szabályozza „Az 1. §-ban meghatározott tevékenységekhez
előírt képesítést és gyakorlati időt”. Ez a tevékenység a
földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete
szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel
kapcsolatos tevékenység.
Eddig értehető?
Amennyiben a gáztörvény alá tartozó bármilyen tevé-
kénységet rendeletben módosítani kívánják, akkor ren-
delkeznie kell a szabályozást létrehozónak a gáztörvény
felhatalmazásával, és ezt meg is kell hivatkozni a rendelet
fejlécében. A 34/2021. (VII. 26.) ITM-rendelet fejlécében
van ilyen hivatkozás, de azok hatálytalanított tartalmakra
hivatkoznak. Tehát a sokat emlegetett rendelet nem tar-
talmaz, és nem is tartalmazhat olyan módosítást, amely
érint a gáztörvény alá tartozó szabályt, beleértve termé-
szetesen a szükséges képesítéseket is.
Nézzük meg a rendelet 55. sorát.
Tevékenység (pontos idézet):
Központifűtés- és csőhálózat-szerelés (ide nem értve a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti
gázszerelési tevékenységet)
Választható szakma…
Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő
(Égéstermékelvezető-szerelő)
Tehát ebben a pontban a rendelet alkotója fontosnak
tartotta kiemelni, hogy nem végezhető a gáztörvény alá
tartozó tevékenység központifűtés- és csőhálózat-szerelő
végzettséggel. Valószínűleg ez a mondat hiányzik a 86.
pontból, hiszen a gáztörvény hatálya alá tartozó készülékek
részegységeinek, tartozékainak szerelése csak gázszerelő
igazolvánnyal végezhető, égéstermékelvezető-építő, -
szerelő, -karbantartó végzettséggel nem. Azt, hogy az
égéstermékelvezető-szerelő szerelhet-e központi fűtést,
végképp nem tudom eldönteni, de mintha így lenne.
Mindenkinek önálló döntése az, hogy mit tesz jelen
esetben. Nyilván sokak gondolják úgy, hogy egyszerűbb
ezt a papírt megszerezni, mint harcolni. A tanácsom az,
hogy várjanak, de ha nem akarnak, akkor feltétlenül
írassák be a képzési szerződésükbe, hogy ez a végzettség
szükséges lesz a gázkészülékek égéstermék-elvezetőjének
szerelésére, és enélkül a gázszerelői tevékenység csak
korlátozottan végezhető 2024 januárjától. Célszerű a költ-
ségekről nyilvántartást vezetni, úgy mint kiesett munkaidő,
utazás, szállás stb.

Murányi Sándor
alelnök, MÉGSZ

A cikk teljes változata 
a QR kódra kattintva 
vagy az epuletgepesz.hu-n érhető el

– 300 óra tanfolyam, majd vizsga,
– 350 ezer forint tanfolyami díj.
Az elérendő kompetenciák:
a tanfolyamon részt vevő a képzés során megszerezhető
kompetenciák birtokában képes lesz:
• önállóan és csoportmunkában is képes újonnan telepített
tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek
és azok tartozékainak szakszerű, a vonatkozó szabvá-
nyoknak és a beépítésre kiválasztott szerkezetekkel szem-
ben támasztott követelményeknek megfelelő építésére,
szerelésére,
• a használatban lévő vagy újból használatba kerülő égés-
termék-elvezető berendezéseken elvégezni a szükséges
karbantartási, javítási munkálatokat,
• azok átépítését, béléscsövezését, utólagos belső vako-
lását,
• a szerelt égéstermék-elvezető berendezések újbóli hő-
szigetelését, keményhéjalását, rögzítéseinek megerősíté-
sét,
• a tisztítási, ellenőrzési feltételek leírások szerinti kiala-
kítását, valamint az ehhez szükséges szerkezetek (ké-
ményseprőjárda, korlát, lépcső) kiválasztását, telepítését,
• az építészeti és épületgépészeti terveket olvasni és ér-
telmezni, illetve egyeztetni a közreműködő szakemberek-
kel,
• munkája során számítógépet használni, elvégzi a szük-
séges adminisztratív teendőket, valamint kiemelt figyelmet
fordítani a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
betartására.
Jól látható, hogy az évek óta vitatott „mi az égéstermék-
elvezető?” vitát félretéve, igazából a klasszikus
kéményépítés a cél, és ez a gázos szakma részéről elfo-
gadható, pontosabban közömbös.
Érdekes még, hogy a kezdeti tanfolyami felhívások a
07323004 sz. programkövetelmény szerinti képzést a „Ka-
zánok, kemencék építése, bontása, javítása” 34/2021.
(VII. 26.) ITM-rendelet 1. melléklet 45. pontjának munka-
területre címezte, ami arról szól, hogy a kazánok, kemencék
építése, bontása, javítása tevékenységet az égéstermék -
elvezető-építő, -szerelő, -karbantartó szakmával lehet vé-
gezni (ezt képeznék) de végezhető a meglévő kazán- és
kemencekőműves szakmával is. Ez így magában teljesen
érhető és logikus változtatás.
Visszatérve a rendelet 86. sorában lévő képzettségi köve-
telményekre, az az elképzelés, hogy a gázszerelő nem
szerelheti a készülékeknek a rendeltetésszerű és bizton-
ságos használatához szükséges tartozékait, alapjában
észszerűtlen és elfogadhatatlan. Véleményem szerint a
jogalkotónak nem volt ilyen szándéka, és rövid időn belül
a jogszabályt pontosítják. Sajnos ez szükséges, mert nem
mindenki számára egyértelmű, hogy a 34/2021. (VII. 26.)
ITM-rendelet semmiben sem érinti a gázszerelők jogo-
sultságát!
Miért?
A gázellátással kapcsolatos minden tevékenység alapdo-
kumentuma a GÁZTÖRVÉNY (2008. évi XL. törvény a föld-
gázellátásról). Ebben a törvényben felhatalmazást kap az
NGM-ITM, hogy részletes szabályokat rendeletben sza-





16 Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október

PR





18 Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október

Nagy épületek, társasházak, intelligens rendszerek - PR



19

Nagy épületek, társasházak, intelligens rendszerek - PR

Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október



20

Nagy épületek, társasházak, intelligens rendszerek - PR

Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október



21

Nagy épületek, társasházak, intelligens rendszerek - PR

Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október



22 Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október

Nagy épületek, társasházak, intelligens rendszerek

Éttermek, lépcsőházak és mélygarázsok
szellőztetési megoldásai

a hőcserélő lamellái közti szűk rést
pillanatok alatt eltömíti az olajos,
szennyezett közeg. Tisztításuk pedig
már pusztán a tömegük miatt sem
napi rutinfeladat, hiszen az itt alkal-
mazott légmennyiségekhez 50-80 kg-
os hőcserélők tartoznak. Ez elkerülhető
lenne magas hatékonyságú szűréssel
(egy egyszerű légszűrő erre nem al-
kalmas), amely szétbontja, semlege-
síti/megköti a zsíros, olajos szennye-
ződéseket, viszont ez szintén magas
beruházási költségű, és jelentős tétel
a rendszeres karbantartása is, ami a
hővisszanyerés gazdasági előnyeit
szinte semmissé teszi. A megfelelő
üzembiztonság érdekében speciális
kialakítású elszívóventilátorokat cél-
szerű alkalmazni, ahol a meghajtó
motor nincs benne a forró levegő
áramlásában, illetve a ventilátor bel-
sejében kicsapódó olajok elvezetése
és a készülék tisztítása a csőhálózat
megbontása nélkül, egyszerűen kivi-
telezhető. A befújási oldal – mivel
csak friss levegővel érintkezik – nem
igényel különleges berendezéseket,

Konyhai elszívás és légpótlás

A társasházak építésénél a lakások
létesítése mellett egyéb kiszolgáló
infrastruktúrára is szükség van.
Ilyenek például a lakáshoz jutást és
vész esetén a menekülést biztosító
lépcsőházak, a lakóknak parkolási
lehetőségét nyújtó mélygarázs vagy
a földszinten kialakított kereskedelmi
egységek: üzletek, éttermek, hivatalok.
Ezek szellőztetési megoldásait mutatja
be cikkünk. 

Éttermek szellőztetése
A konyhával és vendégtérrel rendel-
kező éttermek e két külön egységének
szellőztetési feladatait közösen kell
kezelni, mivel jellemzően van légtér-
kapcsolat is közöttük. A konyhában
két feladatunk van, egyrészről – mivel
munkahely – az ott dolgozóknak az
előírt friss levegőt biztosítani kell,
másrészről a konyhatechnológiának
is szüksége van szellőztetésre. A kony-
hatechnológia általában két feladatot
határoz meg a szellőzés számára: el
kell szállítanunk a párás, meleg levegőt,
illetve az egyes gázüzemű készülékek
számára égési levegőt és az égéster-
mékük elszállítását is meg kell oldani.
Nagyságrend szerint sorba állítva jel-
lemzően a páraelvitel (elszívóernyők)
térfogatárama a legnagyobb, majd a
gázkészülékek légellátása, és végül a

dolgozók frisslevegő-igénye következik,
ezért a légtechnika-méretezést a leg-
nagyobb térfogatáramra végezzük el,
ami a többire is általában bőven ele-
gendő, de természetesen ezt leelle-
nőrizzük.
Ez az érték a légpótlás minimális ér-
téke, az elszívást – a vendégtéri kap-
csolat miatt – ennél nagyobbra kell
tervezni, azaz nem kiegyenlített, hanem
depressziós rendszert kell megvaló-
sítani. Ez biztosítja, hogy a vendég-
térből a konyha felé áramoljon a levegő,
így a sütés-főzés szagterhelése nem
jut ki folyamatosan a vendégtérbe.
Az elszívási többletet a konyha és a
vendégtér közötti nyílások (ajtók, át-
adóablak stb.) alapján választjuk meg.
Magasabb arányt csak akkor szabad
választani, ha van mindig nyitott nyí-
lászáró vagy pl. lengőajtó, amely nyi-
tásánál nem jelent gondot az esetleges
nyomáskülönbség. 
A szellőzésre alkalmazott gépeknél
figyelembe kell venni, hogy zsíros, ola-
jos az elszívott közeg, amely a hígítás
ellenére magas hőmérsékletű is lehet.
Ez a két sajátosság a hővisszanyerős
berendezések nagy ellensége, a gé-
pekbe beépített ventilátorok standard
hőtűrése általában csak +40 °C, illetve
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A zárt mélygarázsok esetén általános
szellőztetésre is szükség van, ám ez
kevésbé szabályozott terület. Tám-
pontokért érdemes kitekinteni, más
országokban mi az előírás erre a te-
rületre. A következőkben a német sza-
bályozást nézzük meg, amely tarto-
mányi hatáskör, de szinte minden tar-
tományban azonos (GaVO – Baden-
Württenberg, 2021. 12. 21).  Eszerint
méret alapján a 100 m2 alapterület
(parkolóhely-duplázó berendezések
esetén az a terület kétszer számolandó)
alatti garázsok kisgarázsok, ahol a ter-
mészetes szellőzés elegendő. 100–
1000 m2 között közepes garázsokról
beszélünk, felette pedig nagy gará-
zsokról. A méret szerinti felosztáson
kívül a használat is fontos, alacsony
forgalmú garázsnak számítanak a la-
kóépületek, egyes irodák garázsai, ahol
nincs jelentős vendégforgalom, magas
forgalmú garázsok tipikusan a nyil-
vános parkolóházak, bevásárlóköz-
pontok, irodák parkolói.
A gépi szellőztetést úgy kell méretezni,
hogy a padlótól 1,5 m-re mért CO-
koncentráció 30 perces középértéke
ne haladja meg a 100 ppm-es határt.
Ez alacsony forgalmú garázsok ese-
tében számított négyzetméterenként
6 m3/h elszívási teljesítménnyel tel-
jesíthető, magas forgalmú garázsoknál

viszont a gázüzemű készülékekkel
biztonsági okokból reteszelni kell (azaz
szellőzés nélkül nem működhet a gáz -
égő).
A zárt vendégtérben preferált a hő-
visszanyerős szellőztetés megvaló-
sítása, amelyet a helyiségméret és a
vendégszám alapján lehet méretezni,
de a konyhai többletelszívást is hozzá
kell számolni. Jellemzően ezek a be-
rendezések rugalmasan beállíthatók,
azaz az elszívó és a befúvó oldal üze-
melhet eltérő légmennyiségekkel. Mivel
a vendégtérben a frisslevegő-oldal
térfogatárama nagyobb lesz a túl-
nyomásos szellőztetés igénye miatt,
nem szabad elfeledkezni az utófűtésről
(esetleg utóhűtésről) sem.

Lépcsőházak füstmentesítése
A lépcsőházak önmagukban ritkán
szellőztetett helyiségek, a beépített
légtechnika általában tűzvédelmi cé-
lokat szolgál. A lépcsőházak túlnyo-
másos füstmentesítésére preferáltan
az alsó szinten fújjuk be a külső leve-
gőt, amelynek mennyisége a szintek
számától és a nyílászárók méretétől
függ. Lakóépületeknél a szokásosan
betervezett méretű ajtók esetén 25-
35 000 m3/h légmennyiséggel szá-
molhatunk. A füstmentesítő rend-
szernek ezen felül be kell tartania egy
50 Pa maximális túlnyomási értéket,
illetve 100 N ajtónyitási erőt, hogy ne
akadályozza a menekülést. Ennek ér-
dekében a befúvó ventilátor nyomás-
érzékelős, frekvenciaváltóval vezérelt,
valamint a lépcsőház tetején túlnyo-
mást levezető zsalukat alkalmazunk.
A munkapont helyzete miatt (magas
légmennyiség, alacsony nyomás) szinte
kizárólag az axiális ventilátorokat
használjuk erre a feladatra, jellemzően
NÁ 800–1000 mm méretben. 
A kapcsolódó tereket itt is érdemes
vizsgálni, pl. előtereknél szintén túl-
nyomást kell biztosítani, esetleg a
menekülési útként szolgáló hosszabb
folyosókon is hő- és füstelvezetésre
lehet szükség. Ebben az esetben a
lépcsőházból beáramló levegőnek el
kell tudnia távozni, azaz a közlekedő
elvezetését össze kell ezzel hangolni.
Célszerű „félpasszív” füstmentesítést
kialakítani a közlekedőben, amelyben
a légpótlás egy ventilátor nélküli lég-
csatornán keresztül történik zárt ajtók

esetén. Nyitott lépcsőházajtóknál a
beáramló levegő fogja ezt biztosítani
a légcsatorna helyett. Ebben az eset-
ben a folyosói elszívóventilátor mé-
retezésénél a légpótló hálózat nyo-
másveszteségeit is hozzá kell szá-
molni.

Mélygarázsok szellőztetése,
hő- és füstmentesítése
Az OTSZ előírásai szerint a 100 m2-nél
nagyobb alapterületű pinceszinti he-
lyiségekben hő- és füstelvezetést és
az ehhez szükséges mértékű légpótlást
kell biztosítani, így ez a feladat tipikusan
érinti a mélygarázsokat. A számítás
viszonylag egyszerű, az alapterület 1%-
nyi részére négyzetméterenként 2 m3/s
(7200 m3/h) térfogatáramot kell elszívni
(de minimum 2160 m3/h-t). A légpótlás
érkezhet a lehajtóról vagy a garázskapu
alsó 1/3 részének megnyitásával.
Amennyiben ez kevésnek bizonyul, be-
fújást is lehet alkalmazni – erre a normál
hőtűrésű gépek is megfelelnek –, de ha
olyan helyre kerülnek, amely tűz által
veszélyeztetett, tűzvédelmi kivitelű ven-
tilátorokat kell ide is tervezni. A venti-
látorok tápellátása nagy valószínűséggel
keresztülhalad ilyen téren, ezért tűz-
védelmi kábelezéssel kell készülnie,
még akkor is, ha maga a ventilátor nem
tűzvédett. 

Jetventilátorokkal kiegészített garázslégtechnika
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védelmi üzemben is frekvenciaváltóval
szabályozott működésre. Így akár több,
egymástól eltérő légmennyiséget
igénylő tűzszakasz elszívására is hasz-
nálhatók, emellett a CO-elszívásokat
is rugalmasan képesek biztosítani.
A leírt három terület (éttermek, lép-
csőházak, mélygarázsok) szellőztetési
feladatai teljesen különbözőek, mégis
közös bennük, hogy több kapcsolódó
egység egymásra hatását is figyelembe
kell venni a rendszer kialakításakor
és méretezésekor. Ha elérhetők az
adott területre specializált típusok,
célszerű azokat betervezni, mert ugyan
drágábbak a standard gépeknél, de
üzemeltetésben és élettartamban biz-
tosan megtérül a többletbefektetés.

Kovács István

pedig 12 m3/h szükséges. A biztonság
szem előtt tartása érdekében a ren-
delet két azonos teljesítményű, külön
áramkörről üzemeltetett ventilátort
ír elő, amely együttesen képes a ki-
számított légmennyiség elszívására.
A CO-érzékelés itt nem kötelező, de
használatával akár szakaszos üzem
is megvalósítható, azaz a szellőzés
reggel és este üzemel, éjjel és nap-
közben áll, azt a CO-érzékelő indítja,
ha szükséges pl. 60 ppm felett (VDI
2053).
A magas forgalmú nagygarázsok ese-
tén kötelező a CO-érzékelő és -riasztó
rendszer – természetesen szünet-
mentes betáplálással. A riasztásnak
(hangjelzés, fényjelzés, vészszellőzés)
250 ppm CO-tartalom esetén kell be-
kapcsolnia. Az érzékelők szükséges
száma erősen függ a garázs tagolt-
ságától, egy érzékelővel max. 400 m2

terület fedhető le. A szellőztetés ki-
alakításához kisebb garázsoknál pont-
szerű, nagyobbaknál légcsatornázott,

illetve jetventilátorokkal kiegészített
rendszer használható. 
A jetventilátorok jelentős indukciós
hatása miatt a garázs egyenletesebben
szellőztethető át, és csak szellőztetési
célra használva nem kell számítógépes
áramlástani szimulációt végezni a be-
tervezésükhöz. Egy jetventilátor ve-
tőtávolsága akár 40 m is lehet, így
több mint 500 m2 területen hatásos,
adott esetben ennek alkalmazásával
jelentős mennyiségű légcsatorna ta-
karítható meg. 
A tűzvédelmi ventilátorok általában
sokkal nagyobb teljesítményűek, mint
amire a CO-elszíváshoz szükség van,
tehát mérlegelni kell egyrészt mű-
szakilag, másrészt gazdaságilag, hogy
a szabályozás vagy a két külön be-
rendezés (egy a szellőztetésre, egy a
füstelvezetésre) a jobb megoldás. El-
érhető olyan ventilátor is, amely kor-
látozás nélkül tudja mindkettőt.
Az ún. „dual use”, azaz kettős üzemű
elszívók képesek a szellőztető és tűz-
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A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium 
radiátorai a pécsi tanszéken

A PTE Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszéken nagyon fontosnak tartjuk
az épületgépészeti emlékek felkutatását, megóvását és bemutatását, ezért az
Épületgépészeti Múzeum kihelyezett tárgyaiból már korábban kialakítottunk egy
múzeumi sarkot tanszéki tárgyalónkban. Most újabb darabokkal bővült ez a kis
kiállítás, mert a múzeumtól három öntöttvas radiátort kaptunk.

A radiátorok 120 évvel ezelőtt, a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium számára
készültek. A homlokfelületükön látható díszítések egyediek, ezeket a radiátorokat
csak a minisztérium 1901–1903 közt épült épületében építették be. Az egykori
kivitelező neve is ismert, a fűtési rendszert Pöhlmann Hugó és Kurz szerelte.

A radiátorok felújításában helyi cégek nyújtottak jelentős segítséget számunkra.
A GLT DELTA Kft. munkatársai homokszórással megtisztították a felületeket,
majd a KÖRBER Hungária Gépgyártó Kft. szakemberei egy eltört lábat meghe-
gesztettek és a felületeket lefestették, hogy tartósan szépek maradjanak a radi-
átorok.

Köszönjük valamennyi közreműködő segítségét!

A muzeális értékű radiátorokat büszkén mutatjuk meg oktató kollégáinknak,
szakmai partnereiknek és hallgatóinknak.

Baumann Mihály tanszékvezető

Nagy épületek, társasházak, intelligens rendszerek - PR
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Kiváló szellőztetés 
a bluMartintól 
az előregyártott falakhoz
(Forrás: bluMartin GmbH)

A modulrendszerű és az előregyártott
építés Németországban egyre nagyobb
jelentőségű a társasházépítések te-
rületén. Az előregyártott építés világos
előnyei a gyors és alacsony költségű
előállítás, az épületszerkezetek magas
minősége, valamint annak lehetősége,
hogy bizonyos rendszereket már a
gyártóműben a falszerkezetbe integ-
rálják. 
A bluMartin szellőzéstechnikai gyár-
tócég az előregyártott szellőzési kész-
letét speciálisan ehhez az építésmód-
hoz fejlesztette ki. A készlet alkalmas
a szokásos előregyártott falszerkeze-
tekhez, 200 mm vastagságtól kezdve.
Az egyszerű tervezéshez és a vizuali-
záláshoz 3D- és BIM-adatok állnak
rendelkezésre. Az szellőzési készletet
már a gyártásnál beépítik a falszerke-
zetbe. A külsőoldali légrács csatlako-
zására szolgáló adapter levehető, így
az építési helyszínre helytakarékos
módon és sérülésmentesen szállíthatók
ki a falelemek. A szellőzővezetékek
gyárilag pontosan be vannak építve a
falszerkezetbe, így az építkezésen csak
a végső szerelést és a freeAir 100 szel-
lőztető készülék üzembe helyezését
kell elvégezni.

A rendszer további előnyei a következők: 
– optimális megoldás a fa- és beton-
szerkezetű, valamint a modulrendszerű
építésmódhoz,
– igény szerinti szellőzést biztosít lát-
ható, falon kívüli szellőzővezetékek
nélkül is,
– a készülék vezérlését 8 érzékelő
végzi, ami energiatakarékos üzemet
biztosít,
– a beépített hővisszanyerő további
energiamegtakarítást tesz lehetővé.

Az okosotthonok esélyt
jelentenek a szerelőipar
számára
(Forrás: haustec.de)

Az okosotthon-alkalmazások területén
egyre több vevő leginkább a szerelő-
iparban bízik meg. A felhasználók több
mint egyharmada a szükséges készü-
lékeket valamelyik szerelőipari vállal-
kozástól szerzi be. 
Mindegy, hogy okostermosztátokról,
okos világítási rendszerekről vagy in-
telligens árnyékolószerkezetekről van
szó, a szerelőipari vállalkozások ezeken
a területeken Németországban a meg-
rendelők fontos tárgyalópartnerei, ha
az okosotthon-technológiák beszerzé-
séről van szó. A 2020-as 14%-kal szem-
ben most már a felhasználók 36%-a
szerzi be az alkalmazáshoz szükséges
eszközöket közvetlenül a kivitelező vál-
lalatoktól. 

Az okosotthon-alkalmazások vásárlá-
sának 48%-a szakkereskedésekre esik,
mégpedig a fűtéstechnikai és bizton-
ságtechnikai ágazatokra. Itt is jelentős
növekedés figyelhető meg a 2020. évi
19%-kal szemben. Az előbbi számadatok
abból a felmérésből származnak, amely
1315 vásárló megkérdezésével a Bitkom
Digitalis Szövetség megrendelésére ké-
szült.
Németországban a lakosság 43%-a
használ már valamilyen okosotthon-
technológiát. A legelterjedtebbek az in-
telligens lámpák és világítások, amelye -
ket már 36%-uk használ a háztartása-
ikban. 25% szereltetett be okos termosz -
tatikus radiátorszelepeket, és ugyan-
ennyi okos videofelügyeletet. Az okos-
otthon-trend a szerelőipar számára sok
új üzleti területet nyit meg, hiszen a
szerelésen túl az egyre komplexebbé
váló okosotthon-megoldások karban-
tartására is nagy igény jelentkezik.

Innovatív lakónegyed-
ellátás
(Forrás: asue.de)
Németország a klímavédelem területén
olyan ambiciózus célokat fogalmazott
meg, amelyek az energiafelhasználás
minden szektorában nagy megtakarí-
tásokat írnak elő úgy az energiafel-
használásban, mint a szén-dioxid-
emisszióban.

Ebben a tekintetben főleg a városi épü-
letállomány áll nagy kihívások előtt.
A lokális tetőfelületek túl kicsik, vagy
alkalmatlanok lehetnek a szükséges
nagyságú napelemek telepítésére, a
levegőből, a szennyvízből vagy a talajból
származó környezeti hő, amely a hő-
szivattyúk üzeméhez szükséges, sok
esetben csak korlátozottan áll rendel-
kezésre. Az új építési területek esetén
is időben gondolni kell arra, hogy a la-
kónegyed ellátásába nagyarányú meg-
újuló energiát vonjanak be. 
A németországi ASUE (Takarékos és
Környezetbarát Energiafelhasználás
Munkaközössége) által kiadott „Inno-
vatív lakónegyed-ellátás” című brosúra
először is a fogalmakat tisztázza. Mert
már tulajdonképpen a lakónegyed fo-
galmánál sem világosak a területi ha-
tárok és ezzel az energiaszolgáltató
vállalatokkal való kapcsolódási pontok. 
A brosúra technológiasemleges ala-
pokon az árammal, hőenergiával és
adott esetben hideg energiával való
ellátásra rendelkezésre álló termelési
és tárolási technológiákat mutatja be.
Külön fejezet foglalkozik a kapcsolt
hő- és áramtermeléssel, így a tüzelő-
anyag-cellákkal is. A kiadvány az ideális
koncepciók és különösen hatékony
kombinációk ismertetésével és a „leg-
jobb gyakorlatot” tükröző projektek
bemutatásával zárul. 
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Az egészségügyi létesítményekben minden egyéb területnél
fontosabb, hogy a légkondicionáló rendszerek megfelel-
nek-e a higiéniai és biztonságtechnikai előírásoknak.
A cikkben a szerző egy hét műtőt magába foglaló műtőblokk
klimatizálási rendszerét ismerteti. Ezt megelőzően megis-
merkedhet a kedves olvasó a légtechnikára vonatkozó
előírásokkal és követelményekkel.

Előírások, követelmények 
Magyarországon az MSZ-03-190:1987 szabvány szabá-
lyozza az egészségügyi intézmények mesterséges leve-
gőellátását. A szabványt 1987-ben alkották, és 1989. 02.
15-től napjainkig érvényben van. Az elmúlt évtizedekben
a gyógyászati eljárások jelentősen megváltoztak, amelyeket
a szabvány nem követ. 
A szabvány a különböző műtéti eljárásokra alkalmas mű-
tőket a levegőben megengedett csírakoncentráció alapján
sorolja helyiségcsoportokba. A légtechnikai rendszer
elemeire vonatkozó előírások kevésbé részletezettek, mint
a helyiségekre vonatkozók.
Mivel a szabvány érvényben van, előírásainak betartásától
nem tekinthetünk el, azonban javasolják a német nemzeti
szabvány előírásainak megismerését és alkalmazását is.
A DIN 1946-4 szabvány, az „Egészségügyi épületek és he-
lyiségek légtechnikai berendezései” (Raumlufttechnische
Anlagen in Gebänden und Räumen des Gesundheitswesens)
című szabvány a műtők területén alkalmazandó légbeve-
zetési rendszerre az alábbi helyiségosztályokat határozza
meg.

I.a osztályú helyiség (kiemelten magas higié-
niai követelményekkel)
Aszeptikus műtétek különösen magas higiéniai követel-
ményekkel (MSZ-03-190:1987 szerint, I. helyiségcsoport).
Ilyenek a szívsebészeti, égési sebészeti, transzplantációs,
implantációs műtők.                          

Légbevezetési rendszerlamináris áramlású mennyezeti
légbefúvó
VégszűrőfokozatH14 részecskeszűrő (3 fokozatú szűrés)

Légbevezetési rendszer           lamináris áramlású 
                                                    mennyezeti légbefúvó

Végszűrőfokozat                        H14 részecskeszűrő 
                                                    (3 fokozatú szűrés)

Csak teljes mértékben friss levegős rendszer alkalmazható,
minimálisan 20-szoros légcsereszámmal.

Nyomásszint                               +10 Pa túlnyomás a közvet-
                                                    len mellette lévő helyiséghez 
                                                    képest (változtatható a 
                                                    légmennyiség-szabályozás).

Műtők klimatizálása
Elszívás légmennyisége          3/4 rész alul, és 1/4 rész 

                                                    felül a helyiség oldal-
                                                    falában

Műtőasztal                                  dinamikusan elszigetelt 
                                                    védett terület

A bevezetett levegő hőmérséklete 18–26 °C közötti, de
mindig alacsonyabb, mint a helyiség hőmérséklete. 
(26 °C csak a gyermekorvosi műtőknél javasolt.)

Megengedett 
hangnyomásszint                     35 dB(A)

Relatív páratartalom                40–60%

Belső hőmérséklet                    23–25 °C

A műtőben a steril levegő lamináris áramlása biztosítja,
hogy a műtétet végző orvosok által „szennyezett” levegő
folyamatosan cserélődjön. A műtőt csak légzsilipen át
lehet megközelíteni, a műtőben túlnyomás van, a szomszédos
területekről kórokozó nem tud a műtőbe bejutni.

I.b osztályú helyiség 
(megemelt higiéniai követelményekkel)
Traumatológiai, nőgyógyászati, orthopédiai, angiográfiás,
szeptikus műtők, bemosakodó, előkészítő, ébredőszobák,
intenzív osztály stb. (MSZ-03-190:1987 szerint II. helyi-
ségcsoport).

Légbevezetési rendszer           kiszorításos vagy keveredéses 
                                                    légbevezetési rendszer, a la-
                                                    mináris áramlás („laminar air-
                                                    flow”) is javasolt

Végszűrőfokozat                        H13 részecskeszűrő 
                                                    (3 fokozatú szűrés)

Műtétek alatt teljes mértékben friss levegővel üzemelő
rendszer. A helyiség üzemszünete alatt a 20-szoros légcsere
max. 50%-a visszakeverhető.

Nyomásszint                               +10 Pa túlnyomás 
                                                    a környezethez képest

Elszívás légmennyisége          3/4 rész alul, és 1/4 rész 
                                                    felül

Műtőasztal                                  dinamikusan elszigetelt 
                                                    terület

Megengedett 
hangnyomásszint                     35 dB (A)
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Relatív páratartalom                40–60%

Belső hőmérséklet                    23–25 °C

II. osztályú helyiség 
(általános higiéniai követelményekkel)
Egyéb kórházi kezelésekre használt helyiségek, pl. fül-orr-
gége, gyógyszertári laborok, röntgen, sugárterápiás helyi-
ségek, dializáló és endoszkópiás helyiségek stb. (MSZ-03-
190:1987 szerint III. helyiségcsoport, normál csíraszintű
helyiségek).

Légbevezetési rendszer           túláram-bevezetés, kevere-
                                                    déses elv. A helyiségek szel-
                                                    lőzését úgy kell megtervezni, 
                                                    hogy az átöblítés jó haté-
                                                    konysággal történjen

Levegő szűrése                          F5 és F9 
                                                    (kétfokozatú szűrés)

Nyomásviszony                         rendeltetéstől függ, lehet ki-
                                                    egyenlített vagy depressziós 
                                                    is

Frisslevegő-légcsere                6-12 óránként

Megengedett 
hangnyomásszint                     40 dB(A)

Belső hőmérséklet                    24–26 °C

A műtői légtechnika
Az Országos Tisztifőorvos a műtéti sebfertőzések meg-
előzésére 2019-ben módszertani levelet adott ki. Ennek

célja: szakmai ajánlást megfogalmazni a műtéti sebfertő-
zések megelőzésére. A sebfertőzés kockázati tényezői
között szerepel a „nem megfelelő műtői légtechnika”.
A módszertani levélből a következőket idézzük:

– A műtéti sebek mikrobiális kontaminációjának egyik leg-
fontosabb terjesztő közege a levegő, ezért a műtő levegő-
jének speciális követelményeknek kell megfelelnie.
– A műtéteket mesterséges levegőellátó rendszerrel ren-
delkező műtőben kell elvégezni.
– A műtő és környező területek között pozitív nyomáskü-
lönbséget kell kialakítani.
– A műtők levegőellátó rendszerét steril klímaberendezéssel
kell biztosítani, ami képes legyen 20-szoros friss levegős
légcserére.
– A műtőben nyáron sem lehet magasabb a hőmérséklet
25 °C-nál (ez az előírás szigorúbb a szabványkövetelménynél)
és a relatív nedvesség 60%-nál. A mért hőmérsékleteket
műtétenként javasolt dokumentálni.
– A részecskeszűrők cseréje a gyártó előírásai, ill. szakmai
ajánlások (vonatkozó szabványok) szerint történjen.
– A belsőlevegő-keringtetésű split klíma és mobil klíma
alkalmazása nem biztosítja a műtőben az előírt fenti pa-
ramétereket, működtetésük növelné a sebfertőzés kocká-
zatát, így nem alkalmazhatók.
– A műtét ideje alatt kerülni kell az ajtónyitással járó moz-
gást.

A megyei kórházban kialakított klímatech-
nikai rendszer alapadatai és koncepciója
Az egyik megyei kórházban a központi műtőblokk felújítását
terveztük a fentiekben leírt szabványok és szakmai előírások
alapján. A 6 aszeptikus és 1 szeptikus műtőben a friss
levegőt a mennyezetbe épített laminar-flow segítségével
vezettük be.
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A mennyezeti befúvó közepén a két műtőlámpa, mögötte
a statív, melyen a képernyő látható. A kép közepén, a jobb
oldali falsarokban látható az alsó és felső levegő elszívási
helye.
A laminar-flow mérete: 1923 x 2424 mm, wbe= 0,2 m/s.
A műtő méretezésének adatait az alábbi táblázat mutatja.

Hőterhelés:

7 személy intenzív munkavégzéssel          1540 W
Világítás és műszerek hőleadása               3900 W
Épületszerkezeten át érkező hőterhelés  650 W
Összes hőterhelés                                           QT = 6,09 kW
Összes nedvességterhelés                           0,84 kW
Entalpiaváltozás iránytangense nyáron   18 460 kJ/kg
Entalpiaváltozás iránytangense télen       11 030 kJ/kg
Műtő alapterülete                                            42 m2

Műtő térfogata                                                  126 m3

Műtő 20-szoros frisslevegő-                        2600 m3/h 
térfogatárama                                                   mlev = 0,84 kg/s
Műtő belső légállapota                                   25 °C, 50%

                                                                          (elszívott levegő)
Belső légállapothoz tartozó entalpiaérték hel = 53 kJ/kg
Belső hőterhelés elviteléhez szükséges   Δhb = QT/ml =
entalpiaváltozás                                               = 6,09/0,84 =

                                                                          =7,25 kJ/kg
A befújt levegő entalpiaértéke                     hbe = hel - Δhb =

                                                                          = 53 – 7,25 =
                                                                          = 45,75 kJ/kg

Az iránytangensen megkapjuk a befújt    tbe = 19 °C
levegő paramétereit                                        φbe= 70%
A külső levegő általunk felvett                     tkül = 34 °C
méretezési értéke                                            φkül = 40%

                                                                          hkül = 70 kJ/kg

A friss levegőt 13,8 °C, 98%-ra, hle = 40 kJ/kg értékre kell le-
hűteni, hogy utána utófűtéssel elérjük a befúvási légállapotot
(tbe = 19 °C, φbe= 70%).

A műtő teljes hűtési                                        Δhgép = hkül – hle =
entalpiaváltozás-igénye                                = 70-40 = 30 kJ/kg
A műtő hűtési igénye                                      Qműtő = mlev ⋅ Δhgép=

                                                                          = 0,84⋅30 = 25 kW

A megvalósítás során 2-2 műtő és hozzájuk tartozó előkészítő,
bemosakodó, nővérdolgozó-helyiségek részére 1-1 légkezelőt
építettünk be.

A légkezelő légszállítása                                V = 10 000 m3/h
Hűtési teljesítménye                                       Qgép = 96 kW

A légkezelő kapcsolását az 1. ábra mutatja.

A műtőblokkot négy 10 000 m3/h légszállítású klímagép
szolgálja ki.

A hűtési rendszer
A kórház területén a központi műtőblokk és több osztály
rekonstrukciója egyszerre történt. Az ezeket kiszolgáló köz-
ponti hűtőgép meleg vízzel üzemelő abszorpciós folyadékhűtő.
Műszaki adatai:

Hűtési teljesítmény                                         1100 kW
Kilépő hőmérséklet                                          7 °C
Visszatérő hőmérséklet                                 12°C
Folyadék térfogatáram                                   189 m3/h
Hűtőtorony belépő hőmérséklete               34 °C
Hűtőtorony kilépő hőmérséklete                 28 °C
Folyadék-térfogatáram                                  375 m3/h
Fűtési belépő hőmérséklet                            85 °C
Fűtési kilépő hőmérséklet                             75,5 °C
Folyadék-térfogatáram                                  134 m3/h

A hűtési kör kapcsolását a 2. ábra mutatja.

A kórházban rendelkezésre áll a gőzenergia, melynek
kiváltása technológiai okokból nem volt lehetséges (mosoda,
konyha, sterilizáló stb.). A gőz előállítása gázmotor füstgázát
hasznosító hőcserélőben, ill. gáztüzelésű gőzkazánban tör-
ténik. Az abszorpciós hűtőgép beépítését a nyári gőzfelesleg
felhasználása indokolta.
Az abszorpciós hűtés előnyei:
– nincsenek magas nyomás alatt lévő alkatrészek,
– alacsony villamosenergia-fogyasztás, nyári klimatizálási
csúcs „levágása” történik,
– alacsony zajszint, mely a kórháznál nagyon fontos ténye-
ző,
– alacsony üzemeltetési költség a hulladékhő felhasználása
miatt.
Az abszorpciós folyadékhűtő működésének egyik fontos
eleme az „evaporatív hűtő”. A hűtőtoronynak biztonsággal
kell elvinni az abszorpciós „kondenzátor” melegét, hogy az
abszorpciós körfolyamat megvalósuljon.

1. kép – A műtő légbevezetési rendszere
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A hűtőtorony műszaki adatai 
(két egyforma teljesítményű gép esetén):

Egy gép hűtési teljesítménye 1234 kW
Folyadéktérfogatáram 195 m3/h
Belépő hőmérséklet 34 °C
Kilépő hőmérséklet 28 °C

A hűtőtorony kapcsolását a 3. ábra mutatja.
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy az abszorpciós
hűtő és az evaporatív hűtőtorony megbízhatóan és
gazdaságosan működik.

A tapasztalatok összefoglalása
– A műtők légkondicionálása az emberi élet megtartása
és a sebfertőzések elkerülése érdekében kiemelten
fontos tevékenysége az épületgépész szakterületnek. 
– Helyesen kialakított rendszerhez szorosan együtt
kell működni a gépészeknek az orvosokkal, az or-
vostechnológusokkal és a műtőben dolgozó „fő mű-
tősökkel”.
– A gépésztervező feladata, hogy összegyűjtse azokat
a kiindulási adatokat, amelyek a klímatechnikai szá-
mításokhoz, a megfelelő klímagépek és légtechnikai
elemek beépítéséhez szükségesek.
– Az aszeptikus műtőknél fontos a belső túlnyomás
tartása, melyet javasolt a műtéti eljárás során doku-
mentálni.
– A műtők légszállítását, belső túlnyomástartását a
műtőkből vezérelhetően kell megtervezni. (A fő mű-
tősnek legyen kézi beavatkozási lehetősége.)
– Biztosítani kell, hogy egy aszeptikusan indult műtét
szeptikussá (fertőzővé) válása esetén a műtő túl-
nyomását csökkenteni lehessen.
– A szeptikus műtőből nem szabad a bemosakodó,
nővérdolgozó- és az előkészítő légtérbe szennyezett
levegőnek kijutnia.

Tuczai Attila

1. ábra – Légkezelő épületfelügyeleti adatokkal

2. ábra – Hűtési kör épületfelügyeleti adatokkal

3. ábra – Hűtőtornyok épületfelügyeleti adatokkal



40

PR

Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október



Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október



42 Épületgépész XI. évfolyam – 2022. október

SZAKma

A jó szabályozás a hűtőberendezés lelke
Jelen szakcikk célja – a teljesség
igénye nélkül – annak bemutatása
egy konkrét példán keresztül, hogy
a teljes energiafolyam (előállítás,
transzport, felhasználás) fel-
használási részében helyet foglaló
gépi hűtés esetében a korszerű sza -
bályozóeszközök alkalmazása milyen
jelentőséggel bír, illetve ezáltal
hogyan válhat valóságos ténnyé az
a plauzibilis megfogalmazás, hogy
az a „legzöldebb energia”, amit nem
használunk fel.

Hűtőberendezések 
kondenzátorai
Napjainkban a legtöbb hűtőberen-
dezés kondenzátora léghűtéses, il-
letve a nagyobb teljesítményű ipari
hűtőrendszereknél evaporatív hű-
tésű. A vízzel való takarékoskodás
miatt vízhűtéses kondenzátort csak

ritkán vagy speciális esetekben al-
kalmaznak.
A léghűtéses kondenzátorokban ki-
alakuló kondenzációs hőmérsékletet
a mindenkori környezeti levegő-hő-
mérséklet határozza meg, lévén, hogy
a környezeti levegőt használjuk a
kondenzátor hűtésére. Így tehát mind
a méretezés, mind az üzemelés során
tekintettel kell lennünk a környezeti
hőmérséklet változására, mely szá-
mottevően befolyásolja egy léghű-
téses kondenzátorral rendelkező hű-
tőrendszer, hűtőberendezés üzem-
állapotát.

A hőfokgyakorisági görbe
Ha a tervezésnél, a megfelelő sza-
bályozási mód megválasztásánál
vagy az üzemelés során figyelembe
kívánjuk venni a környezeti hőmér-
sékletet, akkor tudnunk kell, hogy

1. ábra – Hőfokgyakorisági görbe

hogyan változik annak értéke. Az 1.
ábra Magyarország hőfokgyakorisági
görbéjét mutatja, amelyből leolvas-
ható, milyen gyakorisággal fordul elő
egy bizonyos hőmérséklet alatti napi
átlagos hőmérséklet az év során.
Például az év 300 napja során vár-
ható, hogy az átlagos napi hőmér-
séklet nem haladja meg a 20°C ér-
téket.
Látható, hogy ha hűtőrendszerünket
képessé tudjuk tenni a mindenkori
változó környezeti hőmérséklet mel-
letti normál üzemelésre, akkor a kör-
nyezet maga biztosít számunkra
energiamegtakarítási lehetőséget.
Ezt a lehetőséget olyan szabályozók
segítségével lehet kiaknázni, amelyek
rendelkeznek a környezeti hőmér-
sékletet követő (ún. lebegő pontos)
kondenzátornyomás (hőmérséklet)
szabályozásának funkciójával.
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A kondenzációs nyomás 
szabályozása
A léghűtéses kondenzátorokban ki-
alakuló kondenzációs nyomás (hő-
mérséklet) szabályozásának kényel-
mes és a gyakorlatban jól alkalmaz-
ható módja a ventilátormotorok for-
dulatszám-szabályozása. Ez meg-
valósítható mind EC-ventilátormo-
torok, mind frekvenciaváltó és frek-
venciaváltós üzemelésre alkalmas
ventilátormotorok alkalmazásával.
A 2. ábra a környezeti hőmérsékletet
követő kondenzátor teljesítmény-
szabályozásának elvi működését mu-
tatja. Az Sc3 jelű érzékelő által mért
környezeti hőmérséklet plusz az eh-
hez tartozó, megkívánt kondenzációs
hőmérséklet által meghatározott Sc3
offset érték adja a kondenzátorsza-
bályozás parancsolt (referencia) ér-
tékét. Fontos, hogy ez a parancsolt
(referencia) érték mind felülről (max.

ref.), mind (alulról (min. ref.) határolva
legyen. Az alsó határolás különösen
fontos a hideg időszakban, elkerü-
lendő a túl alacsony kondenzációs
nyomást, mely nem kielégítő hűtő-
közeg-adagolást eredményezne.
Egy hűtőberendezés/hűtőrendszer
szabályozásának megválasztásakor
– a megfelelő üzemelés biztosítása
érdekében – szükséges az ún. normál
üzemállapot mellett az előre látható
szélsőséges állapotok mérlegelése
is. Itt jegyezzük meg, hogy a tervezés
során célszerű megvizsgálni azt is,
hogy bizonyos alacsony környezeti
hőmérséklet esetén előállhat-e olyan
üzemállapot, amikor a kondenzátor-
ventilátorok teljes leállása ellenére
is tovább csökkenhet a kondenzációs
nyomás. Ebben az esetben az üzem-
biztos működés érdekében konden-
zációs nyomásszabályozó szelep(ek)
beépítése válik szükségessé. A mi-
nimálisan szükséges kondenzációs

2. ábra – Léghűtéses kondenzátor teljesítményszabályozásának elvi
működése
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nyomás fontosságát azért kell kie-
melni, mert az itt tárgyalt energia-
megtakarítási lehetőség esetén két,
egymással ellentétes feltételt kell
optimálisan összehangolnunk a hű-
tési körfolyamatban. 
Az egyik, hogy a kondenzációs hő-
mérséklet-csökkenés – ha egyéb pa-
raméterek változatlanok – a kívánt
teljesítményfelvétel csökkenése mel-
lett növeli a kompresszor hűtőtelje-
sítményét. A másik, hogy egy adott
expanziós szelep teljesítményét alap-
vetően a szelepnél rendelkezésre
álló nyomáskülönbség határozza
meg. A 3. ábra azt mutatja, hogy
mely nyomások és nyomásesések
eredője az expanziós szelepen lét-
rejövő, a szelep teljesítményét meg-
határozó nyomáskülönbség. Látható,
hogy ez a nyomáskülönbség a kon-
denzációs hőmérséklettel együtt vál-
tozik, feltéve, hogy az elpárolgási hő-
mérsékletet állandó értéken tartjuk.

A kompresszor 
teljesítményszabályozása
Ahhoz tehát, hogy a változó kon-
denzációs hőmérséklet mellett a hű-
tőrendszerünk munkapontja állandó
maradjon, szabályoznunk kell a
kompresszor teljesítményét, és olyan
expanziós szelepet, illetve szelep-
szabályozást kell választanunk, mely
alkalmazkodni tud a változó nyo-
máskülönbséghez.
A feladat megoldásához ma már ren-
delkezünk olyan mikroprocesszoros
szabályozókkal, amelyek az alábbi
feladatokat akár összehangoltan is
el tudják látni, és alkalmazásukkal
lehetővé válik az előbbiekben vázolt
energiamegtakarítási cél elérése:
1. a kompresszor teljesítmény -

szabályozása (fordulatszám-szabá-
lyozás):
a, külső frekvenciaváltó alkalmazá-
sával, frekvenciaváltós hajtásra al-
kalmas betétmotor esetén,
b, inverteres kompresszor alkalma-
zásával,
2. léghűtéses kondenzátor teljesít-
ményszabályozása (ventilátorfordu-
latszám-szabályozás):
a, külső frekvenciaváltó alkalmazá-
sával, frekvenciaváltós hajtásra al-
kalmas ventilátormotor esetén,
b, EC-ventilátormotor alkalmazásá-
val,
3. hűtőközeg-adagolás (expanziós-
szelep-szabályozás)
a, impulzusszélesség-modulált
(PWM) elektronikus expanziós sze-
leppel,
b, léptetőmotoros elektronikus ex-
panziós szeleppel.

Számítási példa
Az előzőekben leírtak hatását egy
számítási példán keresztül érzékel-
hetjük.
Legyen például a hűtési igény Qo =
10 kW, az elpárolgási hőmérséklet
pedig: to = -10 °C. Az R134a hűtőkö-
zeggel töltött hűtőrendszer egy Bitzer
4VES-6Y-40Pe típusú félhermetikus,
fordulatszám-szabályozásra alkal-
mas, dugattyús kompresszorral üze-
mel, melynek hűtőteljesítménye
Qo = 9,93 kW, to = -10 °C, tc = 45 °C,
∆tuh = 2 K (utóhűtési hőmérséklet-
különbség) és ∆tth = 10 K (túlhevítési
hőmérséklet-különbség),    f = 50Hz
üzemi paraméterek mellett. A kon-
denzátor méretezésénél ta = 35 °C
környezeti levegővel, azaz a feltéte-
lezett maximális környezeti hőmér-
séklet figyelembevételével számol-
tunk. Ha most ehhez olyan konden-

zátorszabályozást alkalmazunk,
melynek feladata a tc = 45 °C-os hő-
mérséklet tartása, akkor a hűtőbe-
rendezésünk teljesítményfelvétele
állandó P = 3,98 kW lesz, akkor is, ha
a környezeti hőmérséklet csökkenése
lehetővé tenné az alacsonyabb ér-
téken való üzemelést.
A környezeti hőmérséklet-változást
követő kondenzációsnyomás-sza-
bályozást választva azt mondhatjuk,
hogy a kondenzációs hőmérsékletünk
jó közelítéssel ∆tac = 10 K különb-
séggel követi a környezeti hőmér-
sékletet, lehetővé téve ezáltal az ala-
csonyabb energiafogyasztást. 
Természetesen ahogy az előzőekben
említettük, a környezeti hőmérséklet
kínálta lehetőséget csak részben
tudjuk kihasználni, mivel a komp-
resszorok alkalmazási tartományára
is tekintettel kell lennünk. Esetünkben
a kiválasztott kompresszor bizton-
ságos üzeme érdekében a konden-
zációs hőmérsékletet +20°C-nál alul-
ról korlátozni kell. 
A hőfokgyakorisági görbe szerint így
hozzávetőlegesen az év felében al-
kalmazhatjuk a környezeti hőmér-
sékletet követő kondenzátorszabá-
lyozást tcmin = 20 °C alsó határolással.
Ezzel együtt a kompresszor teljesít-
ményét frekvenciaváltós fordulat-
szám-szabályozással illeszthetjük a
kívánt hűtési igényhez, az expanziót
pedig elektronikus expanziós szelep
és az ahhoz tartozó szabályozás al-
kalmazásával.
A példánkban szereplő kompresszor
teljesítményadatai tc = 20 °C-os kon-
denzációs hőmérsékleten Qo = 10,37
kW, P = 2,14 kW, f = 36 Hz lesznek,
és a rendszer fajlagos hűtőteljesít-
ménye (ε, COP) 2,49 értékről 4,82 ér-
tékre növekszik, tehát közel duplá-
jára! 
Az elektronikus expanziós szelep tel-
jesítményének meghatározását a két
szélső állapotban kialakuló konden-
zációs és elpárolgási nyomáskülönb-
ségek figyelembevételével kell elvé-
gezni. Ez a két nyomáskülönbség
esetünkben ∆pmax = 9,6 bar (tc = 45
°C / t0 = -10 °C), illetve ∆pmin = 3,7
bar (tc = 20 °C / t0 = -10 °C).

Kiss D. József

3. ábra – Nyomások és nyomásesések a hűtőberendezésben
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Az Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület Hőszolgáltatási Szak -
osztálya 2022. szeptember 13–14-
én, Gárdonyban tartotta meg 35.
Távhő Vándorgyűlését. A Vándor-
gyűlés címe „Hatékony és okos
távfűtés”, mottója pedig „A zöld,
fenntartható jövőért” volt. A kétnapos
rendezvényen a 96 fő regisztrált
résztvevő nagy érdeklődéssel hall-
gatta az előadásokat, nagyszámú
hallgatóság volt jelen a 2. nap utolsó
prezentációján, valamint a zárszón
is. 

A Vándorgyűlés programja
A Vándorgyűlés két napján összesen
16 előadás hangzott el, amelyek címei
és előadói a következők voltak:
• A távhőszektor stratégiai ágazata
előtt álló kihívások, dr. Steiner Attila
energetikáért felelős államtitkár,
Technológiai és Ipari Minisztérium,
• Gondolatok a 2022/23-as fűtési
szezon margójára, Orbán Tibor elnök,
Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai
Szövetsége,
• Az 5GDHC lehetőségei Mórahalmon,
László György kutatásvezető, Magyar
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
sége,
• Geotermikus fejlesztési elképze-
lések Budapesten, Mészáros Mihály
senior műszaki munkatárs, BKM Non-
profit Zrt.,
• Távfelügyelet az energiahatékony-
ság és az energiabiztonság szolgá-
latában, Némethi Balázs üzemvitel-
irányítási osztályvezető, BKM Non-
profit Zrt.,
• Alacsony hőmérsékletű fűtések
méretezési kérdései, Baumann Mihály
tanszékvezető adjunktus, Pécsi Tu-
dományegyetem MIK,
• Külföldi és hazai vizsgálatok ta-
lajszondás rendszerek hőmérséklet-
viszonyaival kapcsolatban, dr. Vajda
József főiskolai tanár, Pécsi Tudo-
mányegyetem MIK, 
• Bivalens pont optimalizációja hő-
szivattyúval és távhővel ellátott mul-
tifunkcionális irodaépület esetén, Ko-
csis Kende MSc-hallgató, BME Gé-
pészmérnöki Kar,
• Mikrogázturbina és hőhasznosítás,

Egyesület Hőszolgáltatási Szakosz-
tálya Kocsis Kende MSc-hallgató
(BME Gépészmérnöki Kar) munkáját
díjazta, aki a bivalens pont optima-
lizációjával foglalkozó diplomamun-
káját egy előadásban a Vándorgyű-
lésen be is mutatta. 

Gerda István, az ETE Hőszolgáltatási
Szakosztályának elnöke megnyitó
beszédében kiemelte, hogy a táv-
hőellátásban is a megújuló energi-
ahordozók fokozott alkalmazásának
irányába tartunk, ami egy eszköz a
klímacélok eléréséhez, de ezek mel-
lett a fosszilis energiahordozókat
sem nélkülözhetjük. A megújuló ener-
giahordozók közül eddig a napener-
gián és a geotermikus energián volt
a hangsúly, de a jövőben számolni
kell a hőszivattyús hőhasznosítással
és a hidrogéntüzeléssel is.

A távhőszektor stratégiai
ágazata előtt álló kihívások
Dr. Steiner Attila államtitkár előadá-
sát az alábbi gondolatok köré építette
fel:
• Magyarország energetikai hely-
zetképe és energiaátmeneti straté-
giája,
• kormányzati elképzelések (a táv-
fűtéses lakások helyzete, kiemelt
kérdések – kormányzati válaszok),
• tervezett beruházási programok a
hazai energiaágazatban,
• a távhőszektort támogató pályá-
zatok (távhőszolgáltatóknak és ter-
melőknek).
Ismertette, hogy hazánk végener-
gia-felhasználásának jelenleg több
mint harmada földgáz, amely első-
sorban a lakossági, közszolgáltatási
és ipari szegmensek felhasználásából
tevődik össze. A lakosságot érintő
távhő előállítása is közel 70%-ban
gázzal történik, és a földgáz jelentős
szerepet tölt be a villamosenergia-
termelésben is.
Az „energiatrilemma” három eleme
a megfizethetőség, a fenntarthatóság
és az ellátásbiztonság. A kormányzati
célkitűzések az alacsony szén-dio-
xid-kibocsátású gazdaság felé tör-
ténő elmozdulást célozzák. Ezen

35. Távhő Vándorgyűlés
dr. Nyers Árpád adjunktus, Pécsi Tu-
dományegyetem MIK,
• Napenergia felhasználása a táv-
fűtésben, Kaszás István hőszolgál-
tatási divízióvezető, Salgó Vagyon
Kft.,
• Üzemvitelt támogató szimulációs
szoftverrendszer a távhőellátásban,
Csikós Miklós ügyvezető, Jász-Minta
Kft.,
• Jósoljunk fogyasztást! Ökrös Zol-
tán szoftvermérnök, ENFOR A/S,
• Okostechnológia-alapú keverőkö-
rök alkalmazása kapcsolt épületek-
ben, Erdei István értékesítési igazgató,
GRUNDFOS,
• Térinformatikai, téradatkezelő és
mobil adatgyűjtő megoldások a mű-
szaki nyilvántartásban, Cservenák
Róbert GIS-projektmenedzser, Ar-
kance Systems HU Kft.,
• Rendszerfigyelő okosmegoldások
távfűtési rendszerek számára, Sichna
Andrea területi értékesítési igazgató,
VEXVE Oy,
• Szolgáltatászavar-mutatók szá-
mításának automatizálása, Bolla Fe-
renc rendszerfejlesztő, Geometria
Kft.

Az első nap záró programjaként a
hagyományoknak megfelelően sor
került egy távfűtési témájú diplo-
mamunka díjazására. Ez alkalommal
az Energiagazdálkodási Tudományos

1. kép – Némethi Balázs előadását
tartja (Fotó: Gerda István) 
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belül kiemelte a Zöld Távhő Progra-
mot, az innovatív, szabályozható fű-
tési rendszerek kialakítását és az
energiahatékonyság ösztönzését.
A lakosság szempontjából fontos a
költségmegosztók felszerelése, az
energiatudatosságra és energiata-
karékosságra való ösztönzés, és a
megújuló energiák további bevonása
a távhőrendszerekbe.

A távhőtermelők geotermikus ener-
gia-termelését és -felhasználását
célzó projektek megvalósítására már
elérhetnek pályázatokat. A további-
akban elsősorban a meglévő primer
távfűtési rendszerek energiahaté-
konysági felújítására és korszerű-
sítésre, a primer távvezetékek re-
konstrukciójára kell fókuszálni. 

Gondolatok a 2022/23-as
fűtési szezon margójára
Orbán Tibor előadásában ismertette
a MEKH-hirdetményt a földgáz re-
ferenciaköltség-elemeiről és számí-
tási módszereiről, valamint a föld-
gázköltség díjtételeit.  A távhőkassza
várható alakulásával kapcsolatban
elmondta, hogy a 2022/23-as tá-
mogatásigény 140 ezer Ft/MWh kö-
rüli elismert molekulaár (energia-
hordozóár) és 39 ezer Ft/tonna el-
ismert CO2-árszinten tetemes össze-
gű lehet. Mivel a kassza bevétele
29 TWh/év hőmennyiséggel számol-
va 43 Mrd Ft/év-re becsülhető, így
a kasszahiány pótlására átlagos téli
időjárás esetén fogyasztói áremelés
nélkül a 2022/23-as fűtési idényben
mintegy 950 Mrd Ft költségvetési
forrás biztosítása szükséges. 

Az 5GDHC lehetőségei 
Mórahalmon
Az előadás címében szereplő 5GDHC
az 5. generációs távfűtés-távhűtés
angol nevének rövidítése. Ahogy azt
az előadó kifejtette, az 5GDHC egy
forradalmian új megközelítés, és  an-
nak fizikai megvalósulását már nem
is tekinthetjük távszolgáltatási fo-
lyamatnak, sokkal inkább helyi kö-
zösségi energiaszolgáltatásnak, mivel
szakít azzal a klasszikus gyakorlattal,
hogy a felhasználóktól távol lévő,
egy vagy több különböző hőforrásból

A MaTáSzSz ez év augusztusában a jobbítás szándékával a következőkben
fogalmazta meg javaslatait a szakminiszter számára.

MaTáSzSz javaslatai
Prof. Dr. Palkovics László miniszter úrnak
(2022. 08. 17.)

1. Átlaglakás földgázegyenértékben kifejezett energiafogyasztása alapján
nem indokolt a szektorban a rezsicsökkentés csökkentése.
2. A szabályozhatatlan távhős lakásokat szabályozhatóvá kell tenni (okos
költségmegosztással együtt).
3. Bármely változtatás esetén kellő felkészülési időt kell biztosítani, és
meg kell őrizni a szektor szereplőinek likviditását.
4. A felhasználóoldali fűtéskorszerűsítések mellett elengedhetetlenül
szükségesek a komplex épületenergetikai fejlesztések is. 
5. Növelni kell a primer oldal energiahatékonyságát.
6. Növelni kell a megújuló energiaforrások részarányát.
7. Növelni kell az ipari hulladékhő hasznosításának részarányát. 
8. Új távhőrendszereket kell létrehozni.
9. A párhuzamos hálózatokat fel kell számolni, erősíteni kell a vezetékes
energiahálózatok együttműködését.
10. Meg kell teremteni az árszabályozási és támogatáspolitikai környezet
összhangját.
11. Lépéseket kell tenni a hazai energetikai gépgyártás beindítására.
12. Korszerű oktatási programot kell kidolgozni és működtetni a jelenleg
még meglévő szakemberek jövőbeli utánpótlása érdekében.      

1. ábra – Az 5GDHC-rendszer felépítése (Forrás: László György)
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SZAKma

származó meleg energiát egy táv-
vezeték-hálózaton keresztül szállítják
a végfogyasztókhoz. Az 5GDHC meg-
oldásban a felhasználók egymással
vannak összekötve két körvezetékkel,
amelyek közül az egyik a meleg, a
másik pedig a hideg energia szállí-
tására szolgál. A fogyasztók egyben
termelők is, minden fogyasztó kivesz
és betesz energiát a körvezetékbe.
A hővezetékek hőmérséklete igen
alacsony, és a felhasználói épüle-
tekben hőszivattyúk biztosítják a fű-
tést és a hűtést. A rendszer felépí-
tését és hőmérsékletszintjeit az 1.
ábra mutatja.

Az 5GDHC-rendszer öt fő elve a kö-
vetkező:
• alacsony hőmérsékletszintű hő-
forrás alacsony hőmérsékletszintű
igényekhez,
• decentralizált, és az igények által
vezérelt energiaellátás,
• zárt energialánc (a fogyasztói kö-
zösségen belül marad az egyébként
elveszendő energia),
• „integrált energiafolyam” megkö-
zelítés,
• a helyi energiaforrások prioritása.
A továbbiakban az előadó a hollandiai
Heerlenben lépcsőzetesen megva-
lósult 5GDHC-rendszerű projekt fő
jellemzőit mutatta be (Minewater
1.0, 2.0 és 3.0), ahol kedvező lehető-
ségként a bányaterületen föld alatti
tároló üregek állnak rendelkezésre.
Végül ismertette, hogy a magyaror-
szági mórahalmi geotermikus rend-
szer milyen feltételek megléte esetén
lenne továbbfejleszthető 5GDHC-
rendszerré.  

Néhány további előadás
A Vándorgyűlés második napján
dr. Nyers Árpád a mikrogázturbinákról
szóló előadásában elmondta, hogy
ezek villamos teljesítménye 5 és
200 kW között van. Előnyeik közül a
gazdaságosságon és a magas ha-
tásfokon túl kiemelte, hogy a mikro-
gázturbinák magas fordulatszámon
üzemelnek, így nem okoznak kis -
frekvenciás rezgést, szerkezetük egy-
szerű, a lehető legkevesebb mozgó
alkatrész van bennük, többféle üzem-
anyaggal működhetnek (földgáz, ke-
rozin, propán, metanol, dízelolaj, de-

póniagáz és biogáz), valamint ala-
csony NOx-emisszióval rendelkeznek
(<7 ppm). A mikro-gázturbina a Jou-
le–Brayton-körfolyamatot valósítja
meg (lásd 2. ábra).

„Napenergia felhasználása a távfű-
tésben” című előadásában Kaszás
István kiemelte, hogy a napkollek-
toros távhőrendszerek felépítésében
a tárolók szerepe – amelyek több
tíz ezer vagy százezer m3-es szezo-
nális tárolók – kiemelkedően fontos.
A továbbiakban Dániában megvaló-
sult konkrét rendszereket ismertetett,
amelyek telepítési helyszínei után

2. ábra – A mikro-gázturbina elvi
kapcsolási rajza, p-v és T-s diagramja 
(Forrás: dr. Nyers Árpád) 

zárójelben megadjuk a napkollek-
tor-felületeket és a tárolótérfoga-
tokat: Marstal (18 000 m2, 85 000
m3), Vojens (52 492 m2, 200 000 m3),
Dronninglund (37 573 m2, 60 000
m3), Gram (44 800 m2, 112 000 m3).
Látható, hogy ezeknél a projekteknél
a tárolótérfogat és a napkollektor-
felület hányadosa 1,6 és 4,7 közé
esik.

A vándorgyűlés címéhez jól kapcso-
lódó, „Üzemvitelt támogató szimu-
lációs szoftverrendszer a távhőel-
látásban” című prezentációjában
Csikós Miklós a modellkészítés (szi-
mulációs modell) és annak mate-
matikai leírása alapjaival ismertette
meg hallgatóságát. A kb. 200 km
nyomvonalhosszúságú pécsi távfűtés
általuk feldolgozott szimulációs mo-
delljében 1763 csomópontot és 1804
csőszakaszt kell kezelni. 

A VEXVE Oy, a távhőrendszerek sze-
relvényeinek és okosmegoldásainak
vezető gyártója képviseletében Sich-
na Andrea szólt előadásában a táv-
hőszolgáltatóknak az energiahaté-
konyság, a költséghatékony üzemel-
tetés és a hatékony megelőző kar-
bantartás érdekében leggyakrabban
felmerülő igényeiről. Ezek a hőmér-
sékletmérés, az áramlásfigyelés/in-
formációk az áramlásról, a nyomás-
figyelés, a szivárgásfelderítés, az ak-
nák állapotának figyelése, az utólagos
beszerelési lehetőségek, az önfenn-
tartó működés, a vezeték nélküli mű-
ködtetési lehetőség és a szerelvények
távműködtetése. 

Gerda István zárszavában a Ván-
dorgyűlést színvonalasnak és érde-
kesnek minősítette, és kiemelte, hogy
az ETE megválasztott új vezetőiben
garanciát lát további tartalmas prog-
ramok szervezése tekintetében. Fon-
tosnak ítélte államtitkár úr előadá-
sának szakmai körökben való átte-
kintését, az árszabályozási rendszer
felülvizsgálatát, és a fogyasztói oldal
elégedettségét javító műszaki meg-
oldások (rendszerfigyelés, okostech-
nológiák stb.) tárgyalását. Bejelen-
tette, hogy a következő, immár 36.
Távhő Vándorgyűlés 2023. szeptem-
ber 19–20-án lesz, a helyszín még
szervezés alatt.  
Dr. Vajda József
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Kitekintő

A Schell Polar II típusú 
külsőfali szerelvénye
megakadályozza a fagy -
károkat az épületben  
(Forrás: www.haustec.de)
Sok háztulajdonos elfelejti a hideg év-
szak kezdetén a külsőfali szerelvények
lezárását és leürítését. Erre a helyzetre
nyújt segítséget a Schell cég Polar II
típusmegnevezésű külsőfali szerelvé-
nye egy intelligens tulajdonsággal.

Amikor a szelepet elzárják, a teljes
külsőfali szerelvény egy belső elhe-
lyezésű légtelenítési technika segít-
ségével önműködően leürül.  Így aztán
a vízvétel a külsőfali csapolóhelynél a
leghidegebb télen is problémamentesen
lehetséges marad. Az olyan külső ha-
tások, mint a falevelek hullása és a
por nem gátolják meg a teljes leürí-
tést.
A Polar II szerelvény az ivóvízrende-
letnek megfelelő krómozott sárgarézből
készül. A falátvezetés mattra krómozott
felülete és a falazattal való érintkezést
megakadályozó védőburkolat védik a
szerelvényt a kopástól és a korróziótól.
A belső elhelyezésű légtelenítő szelep
a külső fal hátsó harmadában található. 
A légtelenítő szelep a bemenőoldali
visszafolyásgátlóval összeköttetésben
a szerelvény zárásakor aktiválódik.
Ilyenkor kinyit a légtelenítőszelep, és
a víz el tud távozni, miközben levegő
áramlik be a szelepbe. Így a külsőfali
szerelvény a teljes fagyveszélyes idő-
szak alatt védve van a befagyás ellen.
A szerelvény százszázalékos műkö-
dőképességének előfeltétele, hogy az
esetlegesen csatlakoztatott tömlőt
fagyveszély estén leszereljék a sze-
relvényről. A Polar II beszereléséhez
szükséges minimális falvastagság
200 mm. 

Chillventa 2022
(Forrás: www.kka-online.info)

A Chillventa hűtéstechnikai szakkiállítást
idén 2022. október 11. és 13. között
rendezik meg a nürnbergi vásárköz-
pontban. A szakkiállításra a világ minden
tájáról várják a szakembereket a hű-
tés-, klíma-, szellőzés- és hőszivattyú-
technika területéről. A nyolc kiállító-
csarnokban változatos programok várják
az érdeklődőket, amelyek fórumokból,
kiállítói prezentációkból, vezetett tú-
rákból és szakértői beszélgetésekből
állnak.
A Chillventa a szakma legfontosabb
rendezvényeinek egyike, amely a részt-
vevők számára a holnap kérdéseire
szolgál válaszokkal. Idén a súlyponti
témák a fenntarthatóság, a hűtőbe-
rendezések összhatékonysága, a kör-
forgásos gazdaság, a belsőlevegő-mi-
nőség, a közvetett hűtés, a digitalizálás,
továbbá az információtechnológia biz-
tonsága. 

A kiállítói fórumokra 90 vállalat, szer-
vezet és szövetség jelentkezett be ösz-
szesen 160 előadással. A 4A csarnokban
megrendezendő fórum témája „Klíma,
szellőzés és hőszivattyúk“ , a 7A csar-
nokban a hűtéstechnika áll a fókuszban,
a 9. csarnokban pedig az „Alkalmazások,
képzés, jogszabályok, és szabványok”
témájáról lesz szó. Néhány hőszivattyús
előadás címe:
• Hőszivattyúk minősítése – kulcs az
európai piacra való belépéshez,
• Ipari hőszivattyúk 165 °C hőmérsék-
letig,
• Levegő/víz és víz/víz hőszivattyúk R
744 hűtőközeggel.
A rendezvényt a négynapos  Chillventa
konferencia teszi teljessé, ahol a kuta-
tásfejlesztés, a gyakorlati élet és a po-
litika jeles képviselői osztják meg is-
mereteiket a hallgatósággal. 
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A földgáz eltűnik 
az új építésekből
(Forrás: haustech.de)

Németországban az új lakóépületek
tervezésénél a földgázzal való fűtés
erőteljesen veszít a jelentőségéből.
A Szövetségi Statisztikai Hivatal közlése
szerint ugyanis a 2022 első félévében
engedélyezett lakóépületek (kereken
60 200 lakás) mindössze 16,2%-át ter-
vezik földgázzal fűteni. Ez az arány
2019 első félévében, amikor 58 000 la-
kást engedélyeztek, még 39,9% volt, va-
gyis három év alatt a földgázzal fűtendő
lakások száma kevesebb mint a felére
csökkent.  A földgáztól való elszakadás
egy hosszabb ideje tartó trendet követ.
Az ukrajnai háború és az ezzel össze-
függő gázhiány eddig az időpontig még
nem egyértelműen tükröződik a földgáz
nagyarányú visszaszorulásában.
A Németországban már elkészült la-
kóépületek esetén is folyamatosan
csökkent a földgázzal fűtött lakások
aránya. 2021-ben ez az arány már csak
34,3% volt, míg 2020-ban 39,0%, 2019-
ben pedig 41,9%. A 2021-ben megépült
lakóépületek több mint felét (55,1%-át)
teljesen vagy legalább részben megújuló
energiával fűtik. 
A fűtéseknél a megújuló energiaforrások
közé tartoznak a hőszivattyúval hasz-
nosítható geotermikus és környezeti
energiák, a napenergia, a fa (például
pelletkazánokban eltüzelve), a biogáz,
a biometán és az egyéb biomassza.
A hagyományos energiahordozók közé
tartozik az olaj, a gáz és az elektromos
áram. A távhő egy olyan speciális ener-
giahordozó, amelyet a német statisz-
tikákban sem a megújulókhoz, sem a
hagyományos energiahordozókhoz nem
számolnak hozzá.
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Műszak után

A 2022. évi horgászkupa a hagyo -
mányoknak megfelelően a HOFESZ
Székesfehérvár Palotavárosi verseny-
tavon került megrendezésre október
1-jén.

Az előzetes jelentkezőkből 52 ver-
senyző kezdte el a versenyt, ez re-
kordszámú résztvevő az előző évek-
hez képest, amikor kb. 25-35 fő ver-
senyző horgászott. Az időjárás a kez-
déskor nem fogadott kegyeibe ben-
nünket, de egy óra eső után jó hor-
gászidőben folytattuk a halfogást.

A rendezvényt a Vaillant Hungária
Kft. szponzorálta, ennek keretében
minden résztvevő Vaillant-pólót ka-
pott. Köszönet a cég munkatársának,
Vasáros Zoltánnak a szervezésben
nyújtott segítségért és a bajai ha-
lászlé főzésének megszervezéséért!

4.Tóth László, Akasztó
5.Klovacs János, Szeged
6.Kupcsik Sándor, Baja

Legjobb női versenyző Fehérné
Hutvágner Diana lett 27,3 kg fogás-
sal.

A legfiatalabb résztvevő Simon Péter
9 éves horgász 7,9 kg halat fogott,
így különdíjként a Vaillant ajándék-
csomagját nyerte.

Gratulálunk a nyerteseknek, és kö-
szönet a szervezőknek és segítők-
nek!

A jövő évi viszontlátásra!

Antal István szervező

MÉGSZ-VAILLANT Horgászverseny volt
Székesfehérváron

A versenyzők szépen húzogatták a
pontyokat, kárászokat és keszegeket,
köztük több nagytestű is horogra
akadt. A mérlegelés szerint összesen
734,3 kg fogást értek el.
A verseny után közös ebéd, majd az
eredményhirdetés következett. Min-
den versenyző kapott egy emléklapot,
majd a kupák és díjak kerültek át-
adásra. A díjakat a Vaillant képvise-
letében Vasáros Zoltán adta át a
nyerteseknek.

A 2022. év MÉGSZ Horgász Bajnoka
címet Tömöri László nyerte 45,6 kg
fogással.

A 2022. év MÉGSZ Horgászverseny
helyezettjei:
1.Tömöri László, Mesterszállás
2.Németh Zoltán, Érd
3.Várnai Tamás, Dunaföldvár

epuletgepesz.hu 

A legszebb hal ez volt





Soroló kapcsolóidom 
osztódobozokhoz 
HPODSORK

Párhuzamos kapcsolóidom 
osztódobozokhoz 
HPODPARHK

Minden, ami lakásszellőzés!
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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

