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Az Országos Magyar Épületgépész Napok 
és az Épületgépész Bál főtámogatója:

Az Országos Magyar Épületgépész Napok 
és az Épületgépész Bál szakmai főtámogatója:

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

Visszatekintés az Országos
Magyar Épületgépész Napokra
Sikeresen lezajlott az Országos Magyar Épületgépész Napok,
amely idén első alkalommal két hétig tartott, november
második felében. A programot idén is az Épületgépész Bál
zárta, amelyen átadták a szakma legrangosabb díjait.
Az ötödik alkalommal megrendezett OMÉN-en huszonkét
szakmai és társasági rendezvényen várták a szervezők az
épületgépész kollégákat, egyetemi hallgatókat, szakközép-
iskolai tanulókat. Örvendetes, hogy a nyolc budapesti ren-
dezvény mellett Pécsen, Dorog-Tokodaltárón, Tatabányán,
Kaposváron, Szerencsen, Debrecenben, Szolnokon, Veszp-
rémben, Biatorbágyon, Törökbálinton és Budaörsön is ta-
lálkozhattak az épületgépész kollégák. Három rendezvény
az ország bármely pontján elérhető volt az Országos Magyar
Épületgépész Napok YouTube-csatornáján: a MÉGSZ pécsi
és budapesti konferenciája, valamint az Épületgépész Bál
díjátadója. Ezek most is elérhetők. Idén is kiemelkedően
aktív volt az Épületgépész Múzeum, amely a pécsi, szerencsi
és budapesti szakközépiskolának adományozott látványos
és színvonalas műszaki tartalmú gyűjteményt. A MÉGSZ
kezdeményezésére válaszolva idén is jó néhány szakképző
intézmény kapott a kivitelező vállalkozásoktól leszerelt
berendezéseket, szerelvényeket, maradék anyagokat.
Az OMÉN-t záró Épületgépész Bálon ezúttal is átadták a
szakma legrangosabb díjait. A bált megnyitó beszédében
Gyurkovics Zoltán, a MMK Épületgépészeti Tagozata és az
OMÉN KB elnöke köszönetet mondott minden segítő és
közreműködő szervezőnek, szakképző intézménynek, tan-
széknek és szakmai médiumnak.

A szakdolgozat-diplomaterv pályázat
résztvevői a BME-n

Déri Tibor igazgató a pécsi Simonyi SzKI
múzeumi megnyitóján

Barótfi István, Lakatos Ákos az Év Épületgépész Oktatója
és Lukács Zsolt

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

Az Épületgépészetért Díj: 
dr. prof. Kajtár László
Kajtár László a BME-n 1986-ban doktorált,
majd 1995-ben a műszaki tudomány kan-
didátusa lett, 2017-ben habilitált, majd 2021-
ben megszerezte az MTA doktora címet.
Aktív résztvevője az épületgépész szakmai
közéletnek.

Meszlényi Zoltán Díj: Hoffmann László
Hoffmann László víz-, gázvezeték- és ké-
szülékszerelő, valamint hegesztő szakok-
tatóként négy évtizeden át elkötelezetten,
nagy odaadással, magas színvonalon taní-
totta és nevelte a szegedi épületgépész
szakmunkástanulókat, szakközépiskolásokat,
példát mutatva sok száz tanulónak a szakma
szeretetéről, a fegyelmezett, pontos mun-
kavégzésről, a tanulás és fejlődés fontos-
ságáról, az önzetlen szakmaközéleti tevé-
kenységről.

Macskásy Árpád Alkotói Életműdíj: 
Petrika László
Petrika László több mint 45 éves tervezői
tevékenysége során színes, sokrétű szakmai
életutat járt be. Lakóépületek, közintézmé-
nyek megvalósulásának sora köthető tervezői
munkásságához. Tervezett távhő-, és PB-
gáztartályos rendszereket, technológiai gáz-
tüzelő rendszereket, de strandok, élmény-
fürdők víztechnológiáját is.

Macskásy Árpád Alkotói Díjat: 
Szigyártó Gábor
Szigyártó Gábor a diploma megszerzése
után a BME Vízgépészeti Tanszékén dolgozott
1998-ig. Magánirodája vezető tervezőjeként
negyedszázados referenciája rendkívül gaz-
dag és sokrétű. Kulturális és műemlékjellegű
tervezési munkái meghatározóak, kiemelkedő
a Komáromi Csillagerőd műemlékegyütte-
sének rekonstrukciós tervezése. 

Az Év Épületgépész Tervezője: 
Gáspár Tibor
A Körös Consult Kft. projektvezető tervezője
a díjat a MOL CAMPUS Budapest teljes körű
épületgépészeti tervezéséért kapta.

Az Év Épületgépész Oktatója: 
dr. Lakatos Ákos
Dr. Lakatos Ákos kiemelkedő oktatási tevé-
kenységet folytat gépészmérnöki területen
alap- és mesterképzésben résztvevő hall-
gatók számára a Debreceni Egyetemen és

meghívás alapján külföldi felsőoktatási in-
tézményekben magyar és angol nyelven egya-
ránt.

Az Év Épületgépész Mérnöke: 
Vörös Szilárd
Vörös Szilárd az IMI-HYDRONIC Kft. munka-
társaként kiváló előadó, gyakorlatias rend-
szerbemutató, hibadiagnoszta és probléma-
megoldó, a kutatás-fejlesztési eredményeket
közérthetően közvetíti a hallgatóságának,
munkája egyaránt hasznos a tervezők, kivite-
lezők, szervizesek és üzemeltetők számára.

Az Év Épületgépész Kivitelezője: 
Korompay Zoltán
Munkáját a szakértelem, elhivatottság, pon-
tosság jellemzi. Büszke a csapatára, különösen
Németh Iván ügyvezető társára és Gallai Már-
tonra, akikkel sikereiket sorra érik el a geo-
termikus rendszerek telepítésénél. Nevükhöz
fűződik a MOL Campus geotermikus rend-
szerének tervezése és kivitelezése, amely az
egyik legnagyobb hasonló rendszer Európá-
ban.

Az Év Épületgépész Márkaképviselője: 
Juhász László 
Juhász László 30 éve látja el a Viega képviseletét
Magyarországon. 2007-től, a Viega Kft. meg-
alakulásától ügyvezető igazgatóként képviseli
a műszaki haladást, fejlődést, a biztonságos
szereléstechnikát. Hitvallása az „élni és élni
hagyni” elv.

Az Év Épületgépész Kereskedője: 
Szatmári Zoltán 
Szatmári Zoltán a Szatmári Kft. tulajdonosa
és ügyvezető igazgatója, amely negyven ke-
reskedéssel rendelkezik az ország számos
pontján. A vállalat harmincéves fejlődése
eredményeként több mint ezerkétszáz mun-
kavállaló alkotja a Szatmári csapatát. 

Az Év Épületgépész Gyártója: 
Nyárády-Berzsenyi Győző
Nyárády-Berzsenyi Győző 1987-ben végzett
a BME Gépészmérnöki Karán folyamattervező
(épületgépész) mérnökként. Dolgozott a DU-
TÉP-nél, a 43. ÁÉV-nél, a GEA Klímatechnika
Kft.-nél, közel tíz évet töltött a Buderus Hun-
gária Kft.-nél, ebből három évet cégvezetőként,
majd az ÉMI értékesítési igazgatója volt. 2019-
től a Rosenberg Hungária Kft. értékesítési
vezetője. Számos szakcikk és előadás szer-
zője.

Az Épületgépész Bálon díjazott kollégáink

Szekeres József és Kajtár László

Golyán László és Hoffmann László

Gyurkovics Zoltán és Petrika László

Gyurkovics Zoltán és Szigyártó Gábor
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zeum tárolóhelyisége. Innen költözött
2017-ben Nagytéténybe a gyűjtemény.
Végül a 2002-es indulás után – az
egyébként a számok és a játékosság
bűvöletében élő Chappon Miklós –
2017. október 17-én (2017. 10. 17.!)
megalapította a Magyar Épületgépé-
szeti Múzeum Alapítványt. – Amelynek
a rövidítése MÉGMA – hívja fel a fi-
gyelmet egy újabb érdekes játékra az
alapító.

Célul tűzte ki: mindenhová
eljutni a kiállítással
A 2002-es indulást követően folya-
matosan gyűltek a tárgyak, az épü-
letgépészeti emlékek. Nyilvánvaló,
hogy vagy egy állandó helyszín kellett
volna, amire azért egy raktár nem iga-
zán alkalmas, vagy egy „utazó múze-
umot” kellene megvalósítani. – Vala-
mikor a 2010-es évek elején azonban
úgy döntöttem, inkább minden épü-
letgépészetet oktató intézményben
létrehozok egy múzeumi sarkot – em-
lékszik vissza Chappon Miklós a for-
dulópontra. Így már nemcsak a kü-
lönböző szakmai kiállításokon, hanem
több szakképző és egyetemi oktatási
intézményben is láthatóvá vált a gyűj-
temény egy-egy szelete. Kitartó mun-
kájának köszönhetően 2022 végére
már tizenhét ilyen helyszín lesz.
„Mennyi van belőle?” – szokta feltenni
a kérdést, ha valaki régi épületgépészeti
emlékekkel keresi fel, hogy átadná a

Már az 1980-as években elindult a
folyamat, mely során a hazai muzeális
értékű, sok esetben történelmi léptékű
épületgépészeti tárgyakat össze-
gyűjtik. Az Építéstudományi Egyesü -
leten belül egy Ipartörténeti Bizottság
vállalta a feladatot, tevékenységük a
rendszerváltás vesztese lett, és 1993-
ban, egy záró jegyzőkönyvvel fejezték
be a munkát. A már akkor is örökös
gyűjtő hírében álló dr. Chappon Miklós
azonban nem egészen tíz évvel később,
2002-ben megalapított egy Épület-
gépészeti Múzeumért Munkabizottsá-
got a Magyar Épületgépészeti Ko-
ordinációs Szövetség keretein belül.
Azóta is szakadatlanul gyűjti a múlt
írásos és tárgyi relikviáit, emlékeit.

– Nem szeretek kidobni semmit, amiből
tanulni lehet, vagy egyszerűen csak
szép, ez nálam valamiféle „születési
rendellenesség” – ad választ Chappon
Miklós arra a kérdésünkre, hogy mi
motiválta az épületgépészeti múzeum
megalapításában és folyamatos gon-
dozásában. – Egész életemben gyűj-
töttem, és egy idő után azzal szem-
besültem, hogy egyre több tárgy van
körülöttem, majd amikor a gyerekeim
kirepültek, elkezdtem ezeket az épü-
letgépészeti tárgyakat a gyerekek szo-
báiban felhalmozni, amitől egy idő
után az én egyébként nagyon kedves
feleségem már besokallt, és arra kért,
keressek másik helyet, ő pedig keres
egy kisebb lakást, ami elég kettőnk-
nek.
Persze, a tárgyak egyre csak gyűltek,
és Chappon Miklós kitalálta, hogy kö-
zösséget szervez az akkori „múze-
umnak”. Felhívott húsz szakembert,
barátot, kollégát, vajon támogatják-e
a múzeum megvalósításának ötletét.
Végül tizenhatan csatlakoztak, a töb-
biek időhiányra hivatkozva nem, de
támogatásukról biztosították a kez-
deményezőt. – Bár nagyon fegyelme-
zetten, rendszeresen összeültünk, egy
idő után újra meg újra az a kérdés
foglalkoztatott bennünket, hogyan to-
vább, honnan lesz pénz, és hol lesz a

múzeum? – idézi vissza Miklós az in-
dulás nehézségeit. Végül szeptember
közepén döntött úgy, hogy október
elsejével megalakulnak, és meghirdeti
a szaklapokban e szándékukat. Így
lett az alapítás éve 2002.

„MÉGMA!”
Az 1970-es évek közepétől a Budapesti
Műszaki Egyetem Épületgépészeti
Szakán oktató alapító később saját
vállalkozásba kezdett, amelynek Cse-
pelen volt két nagyobb, egyenként 650
négyzetméteres raktára. Mivel a cég
csak az egyik épületet használta, a
másikból lett az Épületgépészeti Mú-

Épületgépész XI. évfolyam – 2022. november

A szakma és a szövetség hírei

„Amiből tanulni lehet, 
vagy egyszerűen csak szép…”

Chappon Miklós

Szakemberek kis csoportja az állandó kiállításon



7Épületgépész XI. évfolyam – 2022. november

múzeum részére. – Nemrég felhívtak,
hogy van egy, a ’70-es években sok
helyen használt A10-es vízmelegítő.
Megkérdeztem, mennyi van belőle,
mire azt válaszolták, hogy tizennyolc
darab. Erre én: mind kell! – meséli
Miklós, és hozzáteszi, ilyenkor mindig
rácsodálkoznak, hogy miért kell mind,
ha összesen huszonhárom olyan in-
tézmény van hazánkban, ahol meg-
valósítható „a sarok”. (Így gyűjtött be
Chappon Miklós több százhúsz éves
öntöttvas radiátort is, amiről a 2022/5.
számunkban írtunk – a szerk.)

Népszerűek a tárgyak 
és a kiállítások
Bár még a nagytétényi helyszínen is
több iskolai tanulócsoport fordul meg
tanulmányi kirándulás keretében,
Chappon Miklós szívesen vállal inter-
júkat is, hogy minél jobban népsze-
rűsítse a múzeumot és az épületgé-
pészeti tárgyakat, illetve a szakma
múltját. Idén készült egy riportfilm a
Kiscelli Múzeum kiállításáról, amely
egyébként már a szegedi Móra Ferenc
Múzeumba költözött, így ott tekinthető
meg 2023. június végéig. A múzeum
weboldalán elérhető több hang- és
videóanyag is, így többek között a
2018. februári Fábri Show is, amelyben
Chappon Miklós és tárgyai voltak a
Dizájn Center vendégei. 

A számok tükrében
A MÉGMA alapítvány egyébként két
éve gyűjthet 1%-os felajánlásokat is,
és idén október óta már közhasznú is
a szervezet – ami a támogatások
miatt fontos. Eddig százhuszonegy
kiállítást rendeztek, és mintegy tizen-

háromezer kötet és nem egészen ki-
lencezer épületgépészeti műtárgy van
a leltárukban. 2010-től pedig minden
évben kiadnak egy naptárt is, amelynek
oldalain a múzeumi tárgyak és a kiál-
lításokon készült fotók láthatók.

Macskásy professzor egyik
utolsó tanítványa
Chappon Miklós 1974-ben végzett a
Budapesti Műszaki Egyetemen – az
utolsó évfolyamon, amelyet Macskásy
Árpád professzor még tanított. Dip-
lomaszerzése után 1987-ig az egye-
temen oktatott. – Az élet úgy hozta,
nagy szerencsémre, hogy tanultam is
a professzor úrtól, és kollégája is le-
hetettem – mondja az egykori tanít-
vány. Vaillant-féle fali légszeszfürdőkályha

Macskásy emlékszoba a Múzeumban

Múzeumi sarok tizenhét helyen az országban
Mint fentebb írtuk, az idei év végére már tizenhét olyan intézmény lesz az
országban, amely otthont ad a gépészeti gyűjtemény egy-egy kisebb-
nagyobb válogatásának – ezek a helyszínek az alábbiak:

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 
Debreceni Egyetem Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék 
Pécsi Tudományegyetem Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék 
Vörösmarty Mihály SzKI, Székesfehérvár
Kós Károly SzKI, Miskolc
Baross Gábor SzKI, Szolnok
Péchy Mihály SzKI, Debrecen
Széchenyi István SzKI, Zalaegerszeg
Lukács Sándor SzKI, Győr
Gáspár András SzKI, Kecskemét
Móravárosi SzKI, Szeged
Povolny Ferenc SzKI, Debrecen
Szily Kálmán SzKI, Budapest
Simonyi SzKI, Pécs
Arany János SzKI, Budapest
Szerencsi SzKI, Szerencs

A szakma és a szövetség hírei
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Az energetikai felülvizsgálat új szabályozásáról
geztetni, de energetikai audit esetén
annak részeként is le kell folytatni.
A 2022. január 1. után üzembe he-
lyezett rendszerek esetén az első
energetikai felülvizsgálat határideje
egy év, azt követően pedig legkésőbb
nyolcévente kötelező azt megismé-
telni. 

Vannak-e olyan esetek, amelyekben
a rendszer vagy az üzemeltető
mentesül a felülvizsgálati kötele -
zettség alól?
Léteznek olyan rendszerek, amelyek
első ránézésre – a teljesítményszintjük
alapján – az energetikai felülvizsgálati
kötelezettség alá esnek, de valójában
mégis mentesülnek a jogszabályban
meghatározott kritériumok alapján.
Lakóépületek esetén lényegében akkor
mentesül a rendszer, ha rendelkezik
folyamatos elektronikus felügyeleti
és ellenőrző funkciókkal. Nem lakó-
épületeknél pedig abban az esetben,
ha a rendszer 290 kW-nál nagyobb
effektív névleges teljesítményű és
épületautomatizálási és -szabályozási
rendszerrel van felszerelve. 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
vezetőjét, Ilyésné dr. Fetter Annát
kérdeztük a fűtési és légkondicionáló
rendszerek energetikai felülvizs-
gálatának új szabályozásáról.

Melyek a tárgykörben vonatkozó
jogszabályok, és mi a szabályozás
célja? 
Az energetikai felülvizsgálat célja,
hogy bizonyos teljesítménytarto-
mányba eső hőfejlesztő és légkon-
dicionáló berendezések hatékony-
ságát, méretezését és optimalizál-
hatóságát megvizsgálja a szakember,
majd a mérések kiértékelését köve-
tően a rendszerre vonatkozóan egy
energetikai értékelést adjon, valamint
intézkedési és módosítási javasla-
tokkal lással el az üzemeltetőt. 
A területet az épületek energiaha-
tékonyságáról szóló 2010/31/EU
irányelv és az energiahatékonyságról
szóló 2012/27/EU irányelv módosí-
tásáról szóló, az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2018/844. (2018.
május 30.) irányelve előírásainak tör-
ténő megfelelés céljából hazai vi-

szonylatban az energiahatékonyság-
ról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat.
tv.), valamint még két végrehajtási
rendelet is szabályozza, ezek: az
energetikai felülvizsgálatról szóló
666/2020. (XII. 28.) kormányrendelet
és az energiahatékonyságról szóló
2015. évi LVII. törvény egyes ener-
getikai felülvizsgálatot érintő sza-
bályainak végrehajtásáról szóló
19/2021. (IV. 14.) ITM-rendelet.

Kik a szabályozás kötelezettjei?
Az energetikai felülvizsgálat hatálya
alá tartozó, 70 kW feletti effektív
névleges teljesítményű fűtési- és
légkondicionáló rendszereket üze-
meltetők, valamint a velük kombi-
náltan működő helyiségfűtési és
szellőzőrendszerek üzemeltetői. 

Mikortól és milyen gyakorisággal
szükséges az energetikai felülvizs-
gálatot elvégezni?
A 2022. január 1. előtt üzembe he-
lyezett rendszereket illetően az ener-
getikai felülvizsgálatot első alkalom-
mal 2025. december 31-ig kell elvé-
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regisztrációt tenni, majd ezt követően
a Magyar Mérnöki Kamaránál lehet
jelentkezni a képzésre és a vizsgára.
Idén várhatóan még egy képzésre
kerül sor, november 15–16-án. 
A jövő éves képzések időpontjáról a
Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara
honlapján érdemes tájékozódni. 

A tárgykörben melyek a Nemzeti Klí-
mavédelmi Hatóság és a Magyar
Mérnöki Kamara ellenőrzési jogo-
sultságai?
Az energetikai felülvizsgálók és a fe-
lülvizsgálati jelentések nyilvántartását
a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
végzi a Klímagáz adatbázisában. A
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság el-
lenőrzi a kötelező energetikai felül-
vizsgálat teljesülését. A felülvizsgálati
jelentés kiállításához felhasznált ada-
tok és a felülvizsgálati jelentésben
feltüntetett eredmények, ajánlások
szakmai ellenőrzéséről a Hatóság a
Magyar Mérnöki Kamara útján gon-
doskodik.

Mi a mentesülési eljárás folyamata?
A rendszer energetikai felülvizsgálat
alóli mentességét a rendszerüzemeltető
köteles igazolni. Ezt úgy teheti meg,
hogy a Klímagáz adatbázis erre szolgáló
felületén, a rendszerhez hozzáféréssel
rendelkező energetikai felülvizsgáló út-
ján kérelmet nyújt be a Nemzeti Klí-
mavédelmi Hatóság felé, amelyet a
Magyar Mérnöki Kamara bírál el.
Amennyiben a kérelem pozitív elbírá-
lásban részesül, onnantól az üzemel-
tetőnek nem kell nyolcévente, illetve
ha energetikai auditra is kötelezett,
akkor négyévente az energetikai felül-
vizsgálatot elvégeztetni a rendszerén.

Mik a rendszerüzemeltető teendői?
Azon kívül, hogy a kötelezettség tel-
jesítése érdekében megállapodást köt
egy energetikai felülvizsgálatra jogosult
szakemberrel vagy céggel, rendelke-
zésre bocsátja a rendszer azonosítá-
sához szükséges, a rendszer haszná-
latával, üzemeltetésével, karbantar-
tásával kapcsolatos dokumentumokat
és információkat az energetikai felül-
vizsgáló részére.

Ki lehet energetikai felülvizsgáló?
Az a gépész szakember szerezhet jo-
gosultságot energetikai felülvizsgálatra,
aki a Magyar Mérnöki Kamara név-
jegyzéke szerint az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagya-
korlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet
vonatkozó jogosultságáginak valame-
lyikével rendelkezik, tehát építmények
gépészeti tervezési szakterületi, illetve
azon belül épületfizikai tervezési rész-
szakterületi vagy építmények gépészeti
szakértői részszakterületi, valamint
építmények épületenergetikai szakértői
részszakterületi jogosultsággal bír. A
leendő energetikai felülvizsgálóknak
el kell végezniük a kapcsolódó képzést,
illetve a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
részére be kell fizetniük az éves fel-
ügyeleti díjat.

Hogy zajlik a jelentkezés az ener-
getikai felülvizsgálói képzésre, és
melyek a következő képzési időpon-
tok?
Először a Nemzeti Klímavédelmi Ha-
tóság Klímagáz adatbázisában kell

A szakma és a szövetség hírei
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Ami késik, nem múlik! Hűtő- és klíma -
technikai szakmérnöki képzés indult

hogy milyen magas színvonalú már
az „alaptárgyak” tematikája és köve-
telményrendszere is. Ez a tény a né-
mileg sokkoló hatása mellett azonban
bizakodással tölt el, mégpedig a fo-
lyamatban lévő mérnöki kamarai akk-
reditálás sikerét illetően. Biztosan
lesznek nehézségek, viszont feltétlenül
szüksége van a hűtős szakmának –
és a mindenkori végfelhasználóknak
– tervezői és szakértői jogosultsággal
és komoly gyakorlati tapasztalattal
rendelkező szakemberekre.

Ami késik, nem múlik!

Várkonyi Nándor
HKVSZ elnök-főtitkár

Jó 25 évvel ezelőtt felkerestem a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Kar Épületgépészeti Tanszé-
kének vezetőjét azzal a szándékkal,
hogy kipuhatoljam, indítanak-e hűtő-
és klímatechnikai szakmérnöki kép-
zést. „Sajnos nem indítunk, mert nincs
rá kereslet, nincs elég jelentkező” –
válaszolta a tanszékvezető.
Évekkel később, már HKVSZ-főtitkár-
ként sokan kerestek az ügyben, hogy
ajánljak nekik hűtéstechnikában jártas
szakértőt, tervezőt. Meg kell hogy
mondjam, több alkalommal is hosszas
keresgélés, egyeztetés után találtam
olyan kollégát, aki el is vállalta az adott
feladatot. „Nándikám, ha tetőre is kell
mászni, akkor nem vállalom” – mondta
egyszer egy kedves, nagy tudású kol-
léga. Be kellett látnunk, hogy, bizony,
a nagy öregek hajlandósága, „hadra
foghatósága” egyre fogyatkozik.

Kell az utánpótlás! Ez motivált akkor,
amikor kapacitálni kezdtem dr. Ma-
iyaleh Tarek tanár urat, a BME docensét
egy hűtéstechnikai szakmérnöki to-
vábbképzés tematikájának kidolgo-
zására és akkreditáltatására. Nem
beszéltem a levegőbe, hiszen addigra
személyesen egyeztettem e témáról
jó pár tapasztalt kollégával a szak-
mából, akik közül vagy tizenöten je-
lezték előzetes részvételi szándékukat. 
Nem volt egyszerű folyamat, de hála
Tarek tanár úr kitartásának, idén szep-
temberben elindulhatott a képzés.
Várakozáson felüli, huszonhat fő az
első évfolyam létszáma, de a „későn
ébredők” közül is már hat fő jelezte
regisztrációs szándékát a jövő év szep-
temberében induló, második évfo-
lyamba.
Magam is visszaültem az iskolapadba,
így a saját bőrömön tapasztalhatom,
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A HMV-termelés szabályozása a szivattyú
fordulatszámának változtatásával

hőellátási gyakorlatban: valahol a há-
lózat végpontja közelében lévő hő-
központon) tart állandó nyomáskü-
lönbséget. Ha csökken a szabályozókör
térfogatárama, csökken a szivattyú és
a fogyasztó közötti vezetékhálózat
nyomásvesztesége, és ezzel csökkent-
hető a szivattyú által létrehozott nyo-
máskülönbség is. Belátható, hogy a
szivattyú jelleggörbéje egy olyan pa-
rabolán fog elmozdulni, ami a névleges
munkapontból kiindulva csökkenő tér-
fogatáramnál egy olyan pontba tart,
amit 0 fogyasztásnál a végponti nyo-
máskülönbség értéke határoz meg (a
2. ábrán a „végponti Δp” vonal). Ha a
szabályozószelep a kör térfogatáramát
a felére csökkentette, a példában az
új munkapont a 2. ábrán látható D
pont lesz. Itt nemcsak a térfogatáram,
hanem a szivattyú nyomáskülönbsége
is jelentősen csökkent, ráadásul a ha-
tásfok is az elérhető legkisebb mér-
tékben változott. Mindezek eredőjeként
a szivattyúzás fajlagos teljesítmény-
igénye jelentősen csökken. A gond az,
hogy ezt a hatékony szivattyúszabá-
lyozási módot a távhőellátó rendszerek
léptékében tudjuk kihasználni, épü-
letgépészeti méretekben – pl. HMV
hőcserélőjének szabályozására – ilyen
megoldást nem alkalmazunk.

A D esetben bemutatott hatékony szi-
vattyúszabályozási módot azonban
nagyon jól közelíti az épületgépészeti
gyakorlatban jól alkalmazható, az
1. c) ábrán szemléltetett proporcionális,
azaz részarányos szabályozás. Ez a
kapcsolás ugyanaz, mit az 1. b) ábrán
volt látható, azonban a szabályozás a
szivattyún nem állandó, hanem a tér-
fogatárammal arányosan (proporcio-
nálisan) csökkenő nyomáskülönbséget
tart fenn. A proporcionális szabályozás
a 2. ábrán a végponti nyomáskülönb-
ség-szabályozás paraboláját egy húrral
közelíti. A térfogatáram felére való
csökkenésekor (C pont) a nyomáskü-
lönbség némileg nagyobb, mint ha
végponti nyomáskülönbség-szabá-
lyozást alkalmaznánk; a szivattyúzás
hatásfoka is kicsit jobban romlik –

Hogyan lehet a hagyományostól eltérő
módon, energiahatékonyan szabályozni
a HMV-termelést? Ennek egyik célszerű
megoldásaként egy olyan módszert
ismerhet meg az olvasó, amelynél a
szabályozószelepet elhagyjuk, és a
hőcserélő szabályozását közvetlenül
a változó fordulatszámú szivattyúra
bízzuk.  

A korszerű, változó tömegáramú hőel-
látó rendszerekben a HMV-termelés
hőcserélőinek szabályozását – csakúgy,
mint kevés kivétellel bármely más hő-
leadóét – a tömegáram változtatásával
oldjuk meg, ehhez pedig lehetőség sze-
rint egyútú szabályozószelepet alkal-
mazunk.  A szabályozókörben a szelep
beavatkozása eredményezi a hőcserélő
tömegáramának megváltozását. A sza-
bályozókör térfogatáramát egy szivattyú
keringteti, ami lehet a kör saját szi-
vattyúja, vagy lehet egy, az egész hő-
ellátó rendszert vagy annak egy nagyobb
részét ellátó központi szivattyú. A sza-
bályozószelep működéséhez nyomás-
különbség szükséges, megfelelő sza-
bályozási viselkedéséhez pedig ököl-
szabályként a szelepautoritásra vo-
natkozó amin=0,5 követelményt szük-
séges betartani. Ez a követelmény egy-
ben azt is jelenti, hogy a szelep ellen-
állása meg kell egyezzen vagy lehetőleg
haladja is meg a körben lévő egyéb el-
lenállások összegét. Így a szivattyú
szükséges nyomáskülönbsége legalább
kétszeresen meg kell haladja a kör
egyéb ellenállásainak összegét. A meg-
bízható fojtószelepes szabályozás na-
gyobb szivattyút és nagyobb szivattyú-
zási munkát igényel. 

Változó tömegáramú rendszerek áram-
köreiben jellemzően a névlegesnél kisebb
térfogatáramok haladnak, amihez a szi-
vattyúnak alkalmazkodnia kell. A jel-
legzetes szivattyúszabályozási megol-
dásokat az 1. a)–d) ábrák szemléltetik. 

1. a) ábra: A szivattyú fordulatszámát
nem változtatjuk. Ha a szelep a hő-
cserélőre a névleges térfogatáram felét
engedi, a szivattyú munkapontja az ál-

landó fordulatszámú jelleggörbén a 2.
ábrán az A pontba mozdul el. A térfo-
gatáram ugyan csökkent, de a szivattyú
nyomáskülönbsége nőtt, a keringtetés
hatásfoka romlott. Ezek eredőjeként
hiába csökkent a térfogatáram, a szi-
vattyúzási munka nem csökkent ugyan-
olyan mértékben: a fajlagos (egységnyi
keringtetett térfogatáramra vonatkoz-
tatott) teljesítményigény jelentősen
megnőtt.

1. b) ábra:  Ha a szivattyún állandó
nyomáskülönbséget tartunk, akkor ha
a szelep csökkenti a szabályozókör
térfogatáramát, a szivattyú nyomás-
különbsége nem változik, a munkapont
egy kisebb fordulatszámhoz tartozó
jelleggörbére, a 2. ábrán látható B pont-
ba jut. Ekkor hatásfoka kevésbé csök-
ken, mint az A esetben, így a fajlagos
szivattyúzási munka is jobban csökken. 

Az 1. d) ábra a távhőellátó rendsze-
rekben alkalmazott megoldást szem-
lélteti. Ebben az esetben a szivattyú-
szabályozás a fogyasztóból és a sza-
bályozószelepből álló egységen (a táv-

1. a) ábra 

1. b) és c) ábra

1. d) ábra
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mellett az áramlás már nem indulna
meg újra. Lényegesen bonyolultabb
és eszközigényesebb megoldást al-
kalmazva ez a probléma természete-
sen kezelhető lenne – de célunk éppen
nem a rendszerek bonyolulttá tétele,
hanem egyszerű, autonóm, lehetőleg
önszabályozó módon működő, olcsó
eszközök alkalmazása.
Ez az eszköz azonban már jelenleg is
teljesen hozzáférhető módon rendel-
kezésünkre áll, ami számos épületgé-
pészeti rendszerben tesz lehetővé hi-
bátlan szabályozást, az eddig bemu-
tatott megoldásoknál kisebb beruházási
költséggel. Ilyen például a megfelelően
kialakított HMV-termelő rendszerek
szabályozása. Az elvet a 3. ábra szem-
lélteti. A szabályozószelepet teljesen
elhagyhatjuk, és a hőcserélő szabályo-

zását közvetlenül a változó fordulat-
számú szivattyúra bízzuk. Elmarad a
szelep beruházási költsége, a szivattyú
a kisebb ellenállású, csak a hőcserélőt
és a csővezetéket tartalmazó körre mé-
retezhető, a szabályozás pedig az előbb
bemutatott, optimálisnak tekinthető
ellenállásparabola mentén történik.
A vezető gyártók korszerű szivattyúi
egy bővítőkártya beépítésével saját for-
dulatszámuk változtatásával képesek
közvetlenül a szekunder előremenő hő-
mérsékletet szabályozni. A térfogatáram
felére csökkentése esetén a munkapont

összességében ez azonban nagyon
csekély eltérés a D esethez képest.
Az élenjáró gyártók korszerű szivattyúi
alapértelmezésként képesek a propor-
cionális szabályozás megvalósítására,
tulajdonképpen csak megfelelően fel
kell programozni azokat. Ezzel a szi-
vattyúzási móddal közel olyan meg-
takarítást lehet elérni, mint a végponti
nyomáskülönbség-szabályozással – a
kompakt megoldás miatt a technikai
megvalósítás azonban sokkal egysze-
rűbb és olcsóbb. 

A C megoldás szerinti végponti nyo-
máskülönbség-szabályozás akkor

lenne a leghatékonyabb, ha a fogyasz-
tón nem kellene nyomáskülönbséget
tartanunk. A 2. ábrán ebben az esetben
a „végponti Δp” jelű parabola közép-
pontos parabolába, azaz a névleges
munkaponthoz tartozó hálózati jel-
leggörbe parabolájába menne át. Ezt
azonban nem lehet megvalósítani, hi-
szen a szabályozószelep működéséhez
szükséges nyomáskülönbséget fenn
kell tartanunk. Ha ezen a középpontos
parabolán szabályoznánk a szivattyút,
akkor a rendszer a szelep teljes zárása
után már nem tudna újraindulni: ha a
szelep lezár, a szivattyú leáll – ha a
szelep nyitna, 0 nyomáskülönbség

3. ábra

2. ábra

4. ábra
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tés-ürítés ezen határok között zajlik.
A két tartály hasznos térfogata 450
liter, ez tartozik a hőcserélő névlegesen
80 kW teljesítményéhez.
A cirkuláció megléte ezt az egyszerű,
szabályozási szempontból szinte ide-
ális viselkedést némileg megbonyolítja.
A tároló töltő térfogatáramhoz hoz-
zákeveredik a cirkuláció lényegesen
kisebb térfogatárama és magasabb
hőmérséklete. Ez változtatja a sze-
kunderoldali körülményeket, amit a
primeroldalon a szivattyúval végzett
szabályozásnak le kell követnie. Ha
áll a szekunderoldali töltőszivattyú, a
cirkulációs térfogatáram a pillanatnyi
fogyasztás függvényében 0 és a név-
leges érték között változhat. Mivel a
cirkuláció visszamelegítésekor a pri-
meroldali hőfokkülönbség lecsökken,
ezért a primer tömegáramigény nem
csökken a hőigény arányában, és a
primeroldali szivattyú nem feltétlenül
vált át on/off üzemmódra.

A bemutatott kapcsolás és hőcseré-
lő-szabályozási mód energetikai szem-
pontból a leghatékonyabb megoldás
több lakás vagy azoknál nagyobb fo-
gyasztócsoport HMV-ellátására ka-
zános vagy távhős hőtermelés esetén.
A hőcserélő közvetlenül szivattyúval
történő szabályozása energetikailag
és beruházási költség szempontjából
is kedvezőbb a hagyományos megol-
dásoknál, és a bemutatott HMV-ter-
melési kapcsoláson túl jól alkalmazható
azokon a helyeken is, ahol a szivattyú
minimális fordulatszáma nem jelent
alsó korlátot a teljesítmény szabályo-
zásában. 

Dr. Szánthó Zoltán

a 2. ábra szerinti példában az E pontba
kerül. 

Természetesen ezen kedvező szabá-
lyozási mód alkalmazásának is vannak
korlátai. A szivattyúk fordulatszáma
csak egy bizonyos határig csökkenthető.
Ez meghatároz egy minimális térfo-
gatáramot, illetve egy minimális telje-
sítményt, ami alatt ez a rendszer nem
képes a folyamatos szabályozásra.
Megjegyzendő, hogy bizonyos teljesít-
ményhatár alatt egy jól kialakított, meg-
felelő autoritású szelepes szabályozás
is csak szakaszos üzemben (on/off)
lenne képes működni. A 4. ábrán látható,
több éve üzemelő HMV-rendszerben
ez a probléma nem jelentkezik. Az ábra
a HMV-termelő hőcserélővel párhuza-
mosan kapcsolt tárolókat alkalmazó,
úgynevezett „párhuzamos tárolós”
rendszert szemlélteti. A „tároló” való-
jában két 300 literes, egymással sorba
kapcsolt tartályt jelent, amelyekben az
áramlási irány a fogyasztás függvé-
nyében változik. Csúcsfogyasztás idején
a hidraulikai és hőtechnikai szempontból
„alsó” (a 4. ábrán jobboldali) tartályba
az alsó csonkon hideg víz lép be, ami a
felső tárolóba, onnan a fogyasztóhoz
nyomja ki a korábban betárolt HMV-t.
A csúcsfogyasztási periódus végére
elvben mind a két tartály hideg vízzel
telik fel. Névleges fogyasztás esetén a
tárolóban nincsen áramlás. A csúcs-
perióduson kívül (azaz a névlegesnél
kisebb fogyasztás mellett) a tárolóban
az áramlás megfordul: a hőcserélőn
felmelegített HMV a hideg vizet a tar-
tályokban az alsó csonk felé, onnan a
szivattyú segítségével a hőcserélőre
nyomja. Lényeges megjegyezni, hogy
ezeknek a rendszereknek nem a leg-
nagyobb fogyasztás jelenti a méretezési
állapotát.

Bebizonyítható, hogy ideális kialakítás
– 0 hidraulikai ellenállású tároló –
esetén a szekunderoldali, a HMV-tároló
töltését végző szivattyú térfogatárama
állandó, ezért itt fordulatszám-szabá-
lyozásra nincs szükség. Alkalmas ki-
alakítás esetén a tárolóág elegendően
kis ellenállású, és így a töltőszivattyú
térfogatárama a fogyasztás függvé-
nyében csak szűk határok között vál-
tozik. Ez nagyon egyszerű körülmé-
nyeket jelent a hőcserélő teljesítmé-
nyének 3. ábrán bemutatott szabá-
lyozása számára. A primeroldali szi-
vattyú fordulatszámát a hőcserélőből
kilépő HMV-hőmérséklet értéktartó
szabályozása érdekében változtatjuk.
A közel állandó szekunder Δt és a tér-
fogatáram miatt csak nagyon kis tel-
jesítményváltozásokat kell követni. 

Ha a rendszerben nem lenne cirkuláció,
csúcsperióduson kívül a szekunder-
és primeroldali szivattyúk szakaszosan
működnének. A ki- és bekapcsolás a
4. ábrán látható ki- és bekapcsolási
hőmérők jele alapján történik. Ha a
töltés során a kikapcsolási hőmérőnél
megjelenik a HMV a 4. ábra szerinti
példában látható 50 °C hőmérséklete,
a szekunder szivattyú leáll. Ha a be-
kapcsolási hőmérő helyén megjelenik
a HMV névleges hőmérsékleténél
5 °C-kal alacsonyabb, a bemutatott
példában látható 45 °C hőmérséklet, a
szekunder szivattyú bekapcsol. (A le-
gionella miatti fertőtlenítés időtartama
alatt a szabályozás ezeket a hőmér-
sékleteket megemeli.) A primeroldali
szivattyú a HMV-hőcserélő szekunder
kilépő oldalán lévő hőmérő jele alapján
követi a szekunder szivattyú ki- és be-
kapcsolását. Az alsó tartályon lévő két
hőmérő közötti 150 liter egy hiszteré-
zistérfogat, csúcsidőszakon kívül a töl-

epuletgepeszforum.hu
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UV-fertőtlenítés 
a vízellátásban
(Műszaki magyarázat a közcélú vízel-
látásban alkalmazott UV-fertőtlenítő-
készülékek használatához)
(Forrás: dvgw.de)

Németországban a közcélú vízkeze-
lésben az egyedüliként engedélyezett
fizikai fertőtlenítő eljárás az UV-fer-
tőtlenítés. Ennél az eljárásnál az ivó-
vízhez nem kell semmiféle kiegészítő
adalékanyagot hozzáadni. Aktuálisan
olyan kisnyomású és középnyomású
UV-lámpák vannak engedélyezve, ame-
lyek fertőtlenítési hatékonysága
254 nm hullámhosszra vonatkoztatva
legalább 400 Joule/m2. 
Az ivóvízre vonatkozó rendelet szerint
kizárólag olyan UV-készülékek hasz-
nálhatók, amelyek fertőtlenítési haté-
konyságát és az ivóvízhez való alkal-
masságát egy típusvizsgálat keretében
engedélyezték. Az engedélyezéshez a
gyártónak a sorozatgyártásból kell ki-
vennie egy reprezentatív mintát, és
azt át kell adnia egy akkreditált vizs-
gálólabornak. A típusvizsgálat a min-
denkor érvényes előírások szerint tör-
ténik (pl. DIN 19294-1 vagy DVGW W
294-2 (A)).

A típusvizsgálat központi eleme az
UV-készülék fertőtlenítési hatékony-
ságának biodozimetrikus meghatáro-
zása. Ennél az eljárásnál meghatá-
rozzák egy ismert UV-érzékenységgel
rendelkező tesztorganizmus inaktivá-
lásának mértékét különböző víztérfo-
gatáramoknál, besugárzási intenzitá-
soknál és vízminőségeknél.
A típusvizsgálat eredményeit a vizs-
gálólabor egy vizsgálati jelentésben
dokumentálja. Azoknak az anyagoknak
a higiéniai megfelelősségét, amelyek
az ivóvízzel érintkeznek, egy higiéniai
konformitási nyilatkozattal kell igazolni. 

Vízvezeték-szerelés: 
jobb nyomáspróbával
megelőzhető a szivárgás
(Forrás: haustec.de)

A TÜV szakemberei számos szakértői
véleményben arra a következtetésre
jutottak, hogy olyan hiányosságokkal
kivitelezett vízvezetékeket is üzembe
helyeztek, amelyeknél megtörtént az
előírások szerinti nyomáspróba. Ezeket
a hiányosságokat olyan tényezők kom-
binációja teszi lehetővé, amelyek ked-
veznek a hibák kialakulásának a mun-
kavégzés során.

Amíg korábban a nyomáspróba kizá-
rólag vízzel történt, addig manapság
egyre gyakrabban alkalmaznak sűrített
levegőt vagy inertgázokat annak érde-
kében, hogy a csíraképződést megelőz-
zék. A vizsgálónyomás víz esetén
11 bar, sűrített levegő esetén maximum
3 bar. A sűrített levegővel való vizsgálat
a kivitelezés folyamán több rövid sza-
kaszra bontva történik, és rendkívüli
követelményeket támaszt a koordiná-
cióval szemben annak érdekében, hogy
a szakaszok közti minden kapcsolódási
pontot körültekintően és biztosan meg-
vizsgáljanak. 
Megállapítást nyert, hogy – különösen
a sűrített levegővel való nyomáspró-
bánál – könnyű a szivárgásokat „el-
nézni”, de a vízzel való nyomáspróba
sem garancia arra, hogy a vezeték-
rendszer tartósan tömör marad, amit
a több esetben fellépő, jelentős vízkárok
bizonyítanak. 
A TÜV szakértői azt ajánlják, hogy már
a vezetékrendszer tervezésénél és a
komponensek kiválasztásánál figyelmet
kapjon a csövek megbízható kötési le-
hetősége. Ezen túlmenően a nyomás-
próba vízzel történjék, a DIN EN 806
(nálunk MSZ EN 806) szerint. 

Esővíz-hasznosítás 
vagy elszikkasztás?
(Forrás: haustec.de)

2022 nyara a legszárazabbak egyike
volt az időjárási jelenségek feljegyzése
óta. Felmerül a kérdés, hogy a várható
új normalitás tükrében időszerűek-e
azok az esővíz-hasznosítási koncepciók,
amelyek az ivóvíz egy részét esővízzel
váltják ki?
A németországi Szövetségi Környezet-
védelmi Hivatal azt állapította meg,
hogy a háztartásokban az elegendően
csapadékos időszakokban (ősszel és
télen) az esővíz-hasznosítás hozzájá-
rulhat az talajvízkészletek megóvásá-
hoz.
Esővízzel az éves ivóvízigény akár 50%-
át is ki lehet váltani. A felhasználási
célok a WC-öblítés, a mosás és a kert -
öntözés, vagyis azok a területek, ahol
nincs szükség ivóvízminőségre. A ház-
tartási csapadékvíz-hasznosítás tech-
nikája kiforrott, és azzal kapcsolatban
az előbbi felhasználási területeken

egészségügyi gondok sem jelentkeznek.
Jó tudni, hogy kemény vízzel történő
mosáskor a mosóporigény mintegy
20%-kal nagyobb, mint a lágy csapa-
dékvíz esetében. Ezért a kutatók arra
a következtetésre jutottak, hogy azok-
ban a régiókban, ahol kemény a veze-
tékes víz, a csapadékvízzel való mosás
gazdaságos megoldást eredményez.
Ugyanakkor a talajvíz újraképződése
szempontjából a csapadékvíz elszik-
kasztása jelenti a királyi utat. Ezért a
házi vízellátás létesítésénél mérlegelni
kell azt is, hogy a víztakarékos szerel-
vények és készülékek beépítése, vala-
mint a tudatos, takarékos fogyasztói
magatartás hozni tudja-e azt az ivó-
víz-megtakarítást, ami csapadékvíz-
hasznosítással elérhető.
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Solar Decathlon Europe 21/22 pályázat
A szakcikk szerzője a Solar Decathlon 21/22
pécsi pályamunka tervezésében és helyszíni
felépítésében részt vett hallgató, aki
írásában a Pécsi Tudományegyetem Műsza-
ki és Informatikai Karán készített pálya-
munkájuk épületgépészeti rendszereit mu-
tatja be. 

Fűtési rendszer
Egy Uponor lakáshőközpontot építettünk
a gépészeti térbe, ami biztosítja a fűtést
és a HMV-ellátást. Az épület fűtési ener-
giája biztosítható távfűtéssel is. Váro-
sunkban, Pécsett egy biomassza-üzemű
hőerőmű üzemel, amely a CO2-kibocsátás
szempontjából semlegesnek tekinthető.
A lakás fűtésére padlófűtést terveztünk,
helyiségenkénti elektronikus szabályo-
zással. A padlófűtési kör hőfoklépcsője
40/30 °C, az alapvezeték térhálósított PE-
fűtési cső szabadon és padlóban vezetve
az osztó-gyűjtőhöz. A padlófűtési körök
többrétegű műanyag csővel szerelt, száraz
fektetésű padlófűtési rendszerrel (Uponor
Siccus) készültek.

HMV-ellátás
A HMV-előállítás elsősorban napkollek-
torral, másodsorban biomassza-tüzelésű
távfűtéssel, valamint napelemmel előál-
lított villamos energiával történik. A tetőre
telepített napkollektorok, valamint a ter-
vezett távfűtésű lakáshőközpont biztosítják
a használati melegvíz-ellátást. A HMV-
tárolóba elektromos fűtőpatronokat is épí-
tettünk. A napelemeket az üvegezett terasz
tetőfelületén helyeztük el. 

Vízellátás
Az épület ivóvízellátását a közműhálózatról
biztosítottuk. A bejövő vízvezetékbe egy
BWT-automata visszaöblítésű szűrőt épí-
tettünk a vízminőség javítása érdekében.
Így szűrt, magnéziumásványokban gazdag
vizet fogyaszthatunk közvetlenül a konyhai
csapból. A berendezés csökkenti a vízben
előforduló olyan íz- és szagrontó anyagok,
mint például a klór, valamint az olyan
esetlegesen előforduló nehézfémek, mint
a réz, az ólom és a nikkel mennyiségét.
Ezáltal csökkenthető a PET-palack-
felhasználás az otthonunkban. A konyhai
csaptelephez egy, a konyhapultba építhető
víztisztító szűrőpatront építettünk.

A pályázat, díjak és díjazottak
A Solar Decathlon Europe néven ismert egyetemi versengés hely-
színét idén először biztosította Németország. A pályázaton 11 or-
szág 18 csapata vett részt, egyedüli magyar csapatként a Pécsi
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának „A város tü-
deje” nevű teamje versenyzett. A csapatoknak innovatív lakásel-
képzeléseiket nemcsak papíron kellett bemutatniuk, hanem a
tervezett épületeiket működőképes prototípusok formájában a né-
metországi Wuppertalban fel is kellett építeniük. 
A Solar Decathlon Europe 21/22 pályázat célja az volt, hogy a klí-
maváltozás okán előremozdítsa a szükséges energetikai fordulatot
a városi lakóépületek terén is, ezáltal hozzájárulva az Európai Unió
2050-es céljához, a közel klímasemleges épületállomány elérésé-
hez. 

A PTE MIK csapata a különleges megoldásokat felvonultató, több-
funkciós lakóházával, a MAGYAR FÉSZEK+ környezetpozitív otthon-
nal Wuppertalból az Emberközpontú belsőépítészeti díjat hozta el.
Ez a díj nem csupán a belsőépítészetről szól, sokkal inkább arról,
hogy egy épület, a környezet, az ember és a természet miként tud
együtt létezni hu-
mánus formában és
kiemelt minőség-
ben, emellett úgy
megjelenni a belső
térben, hogy az a
fenntarthatóságot
és a környezeti
e g y ü t t m ű k ö d é s t
képviselje. „A város
tüdeje” csapat azt
tűzte ki célul, hogy
már az építkezés is
közel nulla emisszi-
ójú legyen, és az
épület üzemeltetése ne járjon semmilyen károsanyag-kibocsátás-
sal, mi több, oxigént termeljen! A projekt megvalósításában épü-
letgépészeti oldalról három oktató, és tizenhárom hallgató vett
részt, köztük a cikk szerzője, Füzék Árpád is.

A pályázat 1. díját kiemelkedően magas, 814 ponttal a Karlsruhei
Műszaki Egyetem „RoffKIT” nevű csapata nyerte el. 
A csapat az épület energiaellátásának 100%-ban megújuló energi-
aforrásból történő biztosítását tűzte ki célul. Ennek érdekében egy-
részt a szerves hulladékokat és a szennyvizet is bevonták az épület
energiatermelésébe, másrészt az épület minden lehetséges felüle-
tén hasznosítják a napenergiát, sőt a hátsó udvarban kiegészítő
szolárberendezésként egy szolárfát helyeztek el. A körforgásos gaz-
daságra utaló gondolkodásmód az épület konstrukciójában is fel-
ismerhető, ugyanis minden kapcsolat és kötés oldható, vagyis
ragasztó- és kötőanyagok alkalmazása nélkül készült. 

Dr. Vajda József
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zöldfal közelében elhelyezett szel-
lőzőnyílásokon keresztül beszívott
levegőt az épület alatt télen talajhővel
előmelegítve, nyáron talajhővel elő-
hűtve juttatja a levegőt az üvegezett
teraszra vagy a nappaliba a padlóba
szerelt, zárható légszelepeken ke-
resztül. Ezzel jelentősen javítjuk a
szellőzési energiamérleget. A tetőre
huzatfokozó gravitációs elemeket
helyeztünk el, amelyek a terasz
mennyezete alá szerelt motoros pil-
langószelepekkel vezérelhetők. Ezek
biztosítják a természetes szellőzés
lehetőségét. Nyáron, ha a terasz hő-
mérséklete túlzottan megemelkedik,
az épület alól beáramló hűvös leve-
gővel lehet azt kiszellőztetni. Télen
ezt a meleg levegőt a gépi szellőztető
rendszeren keresztül hasznosítjuk.

Sörkollektor
Az ún. sörkollektor a két végükön
nyitott sörösdobozokból készült fém-
csövekből összeszerelt légkollektor,
polikarbonát-lemezzel lefedve.
Az emeleti közösségi tér fűtésére –
ami az épület fűtött, védett terén
kívül esik – terveztünk egy sörkol-
lektort, amely az átmeneti, napsü-
téses időszakban a tér hőmérsék-
let-emelésére szolgálhat. Nyáron,
nagy melegben, valamint téli hideg
esetén a légvezeték a beépített el-
zárószelep segítségével lezárható.

Füzék Árpád, 
a PTE MIK gépészmérnök szakos
hallgatója

A zuhany elfolyó vizének hőtartalmát
egy hőcserélőn keresztül hasznosít-
juk. A zuhanyzáskor elfolyó, kb.
40 °C-os víz a csöves hőcserélőn
keresztül a hőcserélőbe befolyó hasz-
nálati vizet előmelegíti, majd ez az
előmelegített használati hideg víz
csatlakozik a HMV-tárolóhoz. Így ke-
vesebb energia szükséges a HMV
felmelegítéséhez. 
A belső vezetékhálózatot peroxiddal
térhálósított hajlékony polietilén
(PE-Xa) csővezetékkel szereltük kör-
vezetékes kialakítással, amely meg-
gátolja, hogy a vezetékekben pangó
víz legyen jelen, jelentősen csök-
kentve ezzel a legionellafertőzés ve-
szélyét. A falon kívüli szerelés a gé-
pészeti térben ötrétegű csővezeték-
rendszerrel történik. A belső ivóvíz-
vezetékek a padlószerkezetben és
az oldalfalban vannak vezetve
13 mm-es szigeteléssel, amelynél
ügyeltünk a csőszigetelések folyto-
nosságára. 

Szürkevíz-hasznosítás és
szennyvízelvezetés
A létesítmény működése során ke-
letkező szürkevíz (zuhanyzóból, mos-
dóból) a gépészeti térbe elhelyezett
szürkevíz-gyűjtő tartályba kerül.
A tartályt a talajszint felett helyeztük
el, ezért egy szennyvíz-átemelőt ter-
veztünk, amelyet a gyűjtőtartály mel-
lett helyeztünk el. A létesítmény
szennyvíze az épület mellé elhelye-
zett gyökérzónás szennyvízgyűjtő és
– tisztító tóba kerül. A tisztított

szennyvíz szintén felhasználható a
WC öblítésére vagy az udvar füves
területeinek az öntözésére. A tisztított
szennyvíz így visszakerül a termé-
szetes biológiai körforgásba. 
Az épületen belüli szennyvíz-alapve-
zeték hegesztett PE-HD csőből készül,
és az épület alatt vezettük el. 

Szellőzés
Az épület gépi szellőztetésére egyet-
len szellőzőgépet tervezünk, ental-
pia-visszanyerővel. A levegő beszí-
vása két irányból lehetséges. Az első
a gépészeti tér külső homlokzata, a
második az üvegezett terasz meny-
nyezete alól. Az ágak közötti váltást
a vezetékekbe szerelt motoros pil-
langószelepek végzik. A külső hom-
lokzatról szívjuk be a levegőt nyáron
nappal, amikor amúgy is meleg a
külső levegő, és nincs szükség elő-
fűtésre, valamit nyáron éjszaka, ami-
kor passzív hűtéssel hűteni tudjuk
az épületet. Az üvegezett teraszról
szívjuk be az előmelegített levegőt
télen, valamint átmeneti időszakban,
amikor az üvegezett terasz belső le-
vegőjének hőmérséklete magasabb,
mint a külső hőmérséklet. Így nap-
energiával passzív módon előmele-
gített levegőt juttatunk a lakótérbe,
ezzel csökkentve a fűtésienergia-
igényt. Az épületben kiegyenlített
szellőzést tervezünk, a konyhában,
a fürdőben elszívást, a hálószobában
és a nappaliban pedig befúvást.
Az épület alatt egy talajhőcserélőt
alakítottunk ki, amelyen az északi,
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Hogyan reagálhatnak a közületek 
és intézmények az energiaválságra?

jára szereljünk fel ún. termosztatikus
radiátorszelepeket. Ezzel be tudjuk ál-
lítani, szabályozni a radiátoron átáramló
fűtési előremenő vízmennyiséget, és
így szabályozhatjuk a leadott hőmeny-
nyiséget, mely átadja hőt a felfűtendő
helyiségnek.
– Időkapcsoló segítségével beállíthat-
juk, hogy a gáz-, a faapríték- vagy a
pellettüzelésű kazánunk reggel mikor
induljon el, és délután mikor álljon le.

A földgáz teljes kiváltásának
egy lehetséges módja
Hogyan tudjuk a földgázt teljesen ki-
váltani? Hadd mutassak be erre egy
létező, üzemelő példát. Amikor a Szol-
noki Főiskolát megépítették a Tiszali-
getben, akkor az épület központi fűtési
rendszerét tetőtérben elhelyezett föld-
gáztüzelésű melegvíz-kazánokkal biz-
tosították. Néhány év múlva pályázati
támogatással, megfelelő számú talaj-
szonda telepítésével hőszivattyús rend-
szert alakítottak ki, ezzel a földgázka-
zánokat kiváltották, a földgázfelhasz-
nálás megszűnt.
Ezt követően néhány éven belül az
épület tetőszerkezetére, valamint a le-
fedett gépkocsiparkoló tetejére nap-
elemeket szereltek fel a Széchenyi-
terv 108,68 millió forintos támogatá-
sával. 

Falusi távfűtési rendszer
kialakítása
A távfűtés az a fűtési mód, amellyel a
fűtési hőenergiát – forró vagy meleg
vizet – nem a felhasználás helyén, ha-
nem egy hőtermelő központban állítják
elő, és csővezetéken juttatják el az
egyes fogyasztókhoz. A fűtés mellett
a fogyasztók HMV-igényét is ki lehet
elégíteni. A felhasznált energiahordozó
földgáz, biomassza és/vagy geoter-
mikus energia.
A hőtermelő központokban a hőenergia
egy részét napkollektorokkal, a villamos
energiát napelemekkel is lehet pótolni,
kisegíteni. Fontos, hogy primer oldalon
minden fogyasztónál legyen hőmennyi-
ségmérő a reális elszámolás érdeké-
ben.

A szerző a kérdésre a választ néhány
azonnali javulást hozó beavatkozás
felsorolásával és négy nagyobb be -
ruházást igénylő megoldás ismer -
tetésével adja meg. Ez a kazántelepek
átalakítása, a falusi távfűtő rendszer
kialakítása, a geotermikus energiára
történő átállás és a nap elemes rend-
szerek létesítése.

Előzmények
Az orosz–ukrán háború kapcsán az
Európai Unió Oroszország ellen beve-
zetett szankciói hatásaként egyrészt
a földgáz ára jelentősen megnőtt, más-
részt az Oroszország felől érkező – Tö-
rökországot, Bulgáriát és Szerbiát is
érintő – tranzitvezetéken és az Ausztria
felől jövő földgázmennyiséggel az elő-
rejelzések szerint várhatóan sikerül
megfelelően feltölteni a föld alatti gáz-
tárolóinkat, és a kormányzat más irány-
ból történő beszerzésekre is törekszik.
De az előrejelzések szerint a téli fűtési
idényben gázkorlátozások léphetnek
fel, melyre fel kell készülniük a közü-
leteknek és az intézményeknek is.
Erre a kiadott kormányhatározat szerint
az intézményeknek fel kell mérniük,
hogy fatüzelésű kályhákat tudnak-e
használni az épületeik fűtése során.
Persze tisztázni kell, hogy a „volt” ké-
mények milyen állapotban vannak, al-
kalmasak-e az égéstermék elvezeté-
sére, vagy szükséges a felújításuk. Ez
lehet az egyik lehetőség. A fatüzelésű
kályhák mennyisége [db] később lesz
ismert, és az eltüzeléshez szükséges
tűzifamennyiség [t] ekkor lesz kiszá-
molható. Sajnos azt tudnunk kell, hogy
a frissen kivágott fák nedvességtar-
talma magas, és a tüzelésük számos
anomáliát hordoz magában. Azt is lát-
nunk kell, hogy a lakosság is törekszik
– ahol tud, elsősorban a falvakban – a
földgáz fűtési célú kiváltására tűzifa
felhasználásával. A tűzifa ára hatósági
áras.

A földgázválságról
Visszatekintve, hazánk nem most elő-
ször néz szembe a földgázválsággal.
Legutóbb 2009 januárjában, az Orosz-

ország és Ukrajna közti árvita kapcsán
szünetelt a gázszállítás az orenburgi
gázszállító vezetéken. Ennek követ-
kezményeként Magyarországon is föld-
gázellátási gondok jelentkeztek. Ha-
zánkban ezen időszak alatt elrendelt
gázkorlátozás csak az 500 m3/h telje-
sítmény feletti fogyasztókat érintette.
Tény, hogy 2009 előtt – egy éven belül
– már volt egy gázszállítási anomália,
amely az orosz–ukrán gázelszámolási
árvita kapcsán jelentkezett.
Közismert, hogy a városok, községek
önkormányzati fenntartású intézmé-
nyeik többségében egyedi és/vagy
gáztüzelésű meleg vizes központi fűtést
üzemeltetnek. Ezek egyrészt a növekvő
gázárak következtében egyre jelentő-
sebb hányadot fognak képviselni az
intézmények költségvetési tételeiben,
másrészt az esetleges földgázkorlá-
tozás lehetetlenné teheti az intézmé-
nyek normális működését. Mit lehet
tenni? Kérdésként vetődik fel, hogy mi-
lyen technikai lehetőségek kínálkoznak
a földgázfelhasználás csökkentése és
ezzel összhangban a fűtési költségek
csökkentése érdekében. Tekintsük át
a variánsokat a teljesség igénye nél-
kül!

Központi fűtésű kazántelepek
átalakítása 
Talán a legegyszerűbb lehetőség – ha-
mar kivitelezhető –, ha a kazánházban
a gáztüzelésű kazán(ok) mellé pellet-,
faapríték- és/vagy tűzifa tüzelésű me-
leg vizes kazán(ok) kerülnek beépítésre,
melyek „elviszik” az intézmény fűtési
alapterhelését. Ha az időjárási körül-
mények indokolják – csökken a külső
hőmérséklet –, beüzemelik a gáztüze-
lésű kazánokat, és ezek rásegítenek a
szilárd tüzelésű kazánok által biztosított
hőtermelésre. Ezt a módszert 2009-
ben már sikerrel alkalmazták az fűtési
szezonban pl. az örményesi önkor-
mányzat egyik intézményénél.
Milyen további lépéseket tehetünk,
hogy csökkenjen az eltüzelt földgáz
mennyisége? Nézzünk körbe a fűtési
rendszerünkön! 
– A beszerelt hőleadóink belépő csonk-
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meddő olajipari hévízkúttól vezetéken
jut el a termálvíz közvetlenül az in-
tézmények radiátoraiba és a hőtar-
talmát leadott, lehűlt termálvíz a tele-
pülés mellett lévő természetes tárolóba
jut.
Szolnokon a MÁV Kórházban 2012 óta
hasznosítják a termelő és a vissza-
sajtoló termálvizes rendszert, melynek
kialakításával a földgáztüzelésű fel-
használást jelentős mértékben csök-
kentették.
Szolnokon a Víz- és Csatornaművek
központi telepén az épületek fűtésére
termálvizet használnak fel.

Használati meleg víz 
előállítása
A földgáztól való függetlenség elérésére
következő műszaki lehetőségek kínál-
koznak.
Napkollektorok beépítése
Az intézmény HMV-igényét nyáron
megfelelő teljesítményű napkollektor
biztosíthatja. A napkollektorok és ka-
zánok megfelelő összekapcsolásával
biztosítani lehet ősztől tavaszig a Nap-
ból érkező hőenergia hasznosításának
lehetőségét a fűtés, illetve a HMV-ter-
melés rásegítésére.
Kombi pelletkazán
Egyes pellet- és a faapríték-tüzelésű
kazánok kialakításuknál fogva alkal-
masak használati meleg víz előállítá-
sára is. Ha ilyen típusú kazánt építenek
az intézmény kazánházába, akkor a
fűtési célú földgázfelhasználás kivál-
tásával egyidejűleg a használati meleg
víz termelésére fordított földgázmeny-
nyiség is megszűnik a fogyasztónál.
Gázmotorok hulladékhője
A biogáz- vagy a földgázüzemű gáz-
motorok teljes kihasználtsága akkor
valósulhat csak meg, ha a felmelegedett
hűtőfolyadék hőenergiáját hasznosítják.
A visszahűtés során használati meleg
vizet állítanak elő – ezt egész évben
fel lehet használni –, vagy csak a fűtési
energia termelésébe segít bele, de ez
csak fél éves időtartamot jelent.

A helyi villamosenergia-ter-
melés növelése
Tudjuk, hogy intézményeink üzemel-
tetéséhez szükségünk van villamos
energiára, melyet világítási célra, vil-
lanymotorok meghajtására stb. hasz-

Szolnokon, a Széchenyi fűtőműben a
gáztüzelésű kazánok mellé néhány éve
faapríték-tüzelésű kazánt szereltek
be.

A geotermikus energiáról
Érdemes röviden áttekinteni az isme-
reteinket a geotermikus energiáról.
A geotermikus energia a természetes
energiaforrások csoportjába tartozik.
Eredete szerint földhő. A geotermikus
energia hazai energiaforrás. Fűtési célú
felhasználásával földgáz takarítható
meg. A hazai geotermikus energiahor-
dozó hévizek termelését és hasznosí-
tását az ország kedvező geotermikus

és hidrogeológiai adottságai határozzák
meg.
A kitermelt hévíz esetenként oldott
szénhidrogéngázokat, valamint szén-
dioxidot és nitrogént is tartalmazhat,
melyet felhasználás előtt el kell távo-
lítani egy gáztalanító segítségével. A
kinyert gáz gázmotorokban, villamos-
energia-termelésre történő hasznosí-
tását célszerű és szükséges vizsgálni,
mérlegelni. Több éve hasznosítják a
termálvíz ún. kísérőgázát villamos-
energia-termelésre többek között Be-
rekfürdőn, Jászapátin, Karcagon, Kisúj-
szálláson és Tiszaföldváron is.
Energetikai célra fűtésre, használati
meleg víz előállítására elsősorban az
55 oC feletti hőmérsékletű hévizek al-
kalmasak. A termálvíz a hőenergiáját
direkt vagy indirekt módon, hőcserélővel

adhatja át a fűtési rendszernek hasz-
nosításra. Napjainkban korszerűnek a
kétfajta rendszer közül már csak a
közvetett rendszert tekinthetjük.
A hőjét leadott termálvíz visszasajto-
lásával a vízadó réteg energiája fenn-
tartható a termelés során. A vissza-
sajtolásnak folyamatos villamosener-
gia-költsége jelentkezik, mely növeli a
szolgáltatás költségeit. Ezt a rendszert
alkalmazva tekinthető csak a geoter-
mikus energia megújuló energiafor-
rásnak, ugyanis a termelő réteg az idő
folyamán kimerülhet. 
Magyarország jelentős olyan szénhid-
rogénre meddő kútállománnyal ren-

delkezik, amely nagy része termálvíz
termelésére átképezhető. Mivel ezeknek
a kutaknak a lemélyítése már korábban
megtörtént, így termálkúttá történő
átképzésük költsége nagyságrenddel
kisebb, mint egy új kút fúrása. Az elő-
zőeket alapul véve, legnagyobb esélye
a termálenergia komplex hasznosítá-
sában a fűtés, a balneológia és a kísé-
rőgáz gázmotorban történő felhasz-
nálásában jelentkezik.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ge-
otermikus hőhasznosításnál a hőköz-
pontba egy megfelelő teljesítményű
gáz- vagy faapríték-tüzelésű kazánt
építenek be, amely csak a csúcshőigény
biztosítására lesz képes. 
Jászkiséren az 1983-84-es fűtési idény
óta termálvízzel fűtik a település in-
tézményeit. A kisváros határában lévő

1.kép – Termálkút fúrása Törökszentmiklóson, 2011-ben



35Épületgépész XI. évfolyam – 2022. november

SZAKma

nálunk fel. Ezt a szükséges mennyiséget
legtöbb helyen egy áramszolgáltatótól,
szerződés keretében vásárolják meg,
amelyért a fogyasztás függvényében
fizetni kell. Az energiaválság, mint tud-
juk, a villamos energiát is érinti. Hogyan
tudunk függetlenedni a villamosener-
gia-szolgáltatótól? Mondhatnánk azt,
hogy egyszerűen: napelemes rendsze-
reket kell telepítenünk az épületeink
tetejére. Szolnokon például már számos
iskola tetején napelemek termelik a
villamos energiát, és a tapasztaltakon
felbuzdulva további intézményeken
folytatják a sikeres akciót. Jászkiséren
– pályázati úton nyert támogatásból –

az iskola udvarán építettek meg egy
napelemes rendszert.
Igen, a Nap sugárzása ingyen van.
Éljünk a lehetőséggel!

A közvilágítás korszerűsítése
A települések feladata a közvilágítás
biztosítása. Az üzemeltetési költségek
csökkentésének egyik lehetősége a
LED-lámpatestek felszerelése. Ahol
ezt már kiépítették, egyik lehetőség
a hálózati feszültség szabályozása,
másik lehetőség, hogy lámpánként
egy-egy szabályozható elektronikus
előtétet építenek be, mely progra-
mozható.

2.kép – Újszilváson 2011-ben építettek napelemparkot a település mellett

Összefoglalás
A közületek elsőrendű feladata a föld-
gáz- és villamosenergia-felhasználás
csökkentése – a saját érdekükben.        A
kommunális fogyasztóknál adottak a
műszaki lehetőségek a földgázfelhasz-
nálás mérséklésére vagy akár teljes
kiváltására is a geotermikus energia
és/vagy a biomassza alkalmazásával.
Ha az állam a földgázfelhasználás
csökkentését elő kívánja segíteni, ezt
pályázatok kiírásával támogathatja.
Az energiahordozó-csere a felhaszná-
lónál üzemeltetési költségcsökkentést
eredményez. Az átállás során kivitelezői,
szerelői igény jelentkezik, nő a mun-
kaerő-szükséglet. A pellet, a fabrikett
és a faapríték előállítása szintén ked-
vezően hat a munkaerő-felvevő piacra. 
Fontos szempont, hogy a szükséges
villamos energia egy részét saját ma-
gunk állítsuk elő, ezzel csökkentsük a
villamosenergia-számlánkat. A közvi-
lágítás területén eleget kell tenni a
korszerűsítés adta lehetőségeknek.

A fotók a szerző felvételei.

Dr. Barcsik József
aranyokleveles gépészmérnök
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Fűtés 100 %-ban
hidrogénnel
(Forrás: haustec.de)

A „H2HoWi” elnevezésű, a Dortmund
melletti Holzwickedében megvalósított
projekt keretében a közcélú gázellátás
mintegy 500 méteres földgázelosztó
vezetékét 100 %-os zöldhidrogén szál-
lítására állították át. A meglévő föld-
gázvezetéket leválasztották a háló-
zatról, és egy hidrogéntárolóra csatla-
koztatták. Erről a rendszerről három
ipari fogyasztót látnak el, amelyeknél
a tüzelőanyag-váltás miatt kisebb il-
lesztési munkákat is el kellett végezni.
A projektben résztvevő fogyasztóknál
a Remeha hidrogéntüzelésű konden-
zációs kazánjait szerelték fel. Ezek a
készülékek már 2019 óta Hollandiában,
Angliában és Franciaországban kísérleti
projektek keretében beépítésre és üze-
meltetésre kerültek, és rendelkeznek
a DVGW (a német Gáz- és Vízszakmai
Egyesület) vizsgálati jelzésével. Ezek
a kazánok 24 kW teljesítményűek, és
közel emissziómentesen működnek. 
Az emsdetteni székhelyű Remeha a
nemzetközi BDR Thermea csoport vál-
lalata.   A tucatnyi helyen már üzemelő

24 kW-os kazán mellett a vállalatcso-
port már kifejlesztett egy 45 kW-os
kazánt is. Ezt először 2022-ben, Hol-
landiában helyezik üzembe. További
projektek keretében tesztelni kívánják
a hidrogénkazán és a hőszivattyú kom-
binációját is. Ennél a megoldásnál az
alapterhelést az elektromos üzemű
hőszivattyú fedezi, a hidrogénkazán
pedig csúcsüzemi hőtermelőként szol-
gál. A BDR Thermea csoport ebben a
megoldásban látja a megújuló ener-
giákkal való fűtésre történő gyors, prob-
lémamentes és megfizethető átmenet
lehetőségét. 

Energiamegtakarítás 
az épületek hűtésénél
(Forrás: Kaelte Klima Aktuell)

Az aktuális energiakrízis miatt az ener-
giatakarékossági megoldások egyre
nagyobb jelentőségűek lesznek. Ez nyil-
vánvalóan az épületek hűtésénél is elő-
térbe kerül. Elektromos energiát taka-
ríthatunk meg, ha nyáron a helyiség-
hőmérsékletet 26 °C-ra növeljük meg.
A légtechnikai berendezések úgy télen,
mint nyáron temperálják a szellőzőle-
vegőt, amellyel ellátják az épületet, és
ezáltal növelik a termikus komfortot a
helyiségekben. Három német szakmai

szövetség arra mutatott rá, hogy ener-
giavisszanyeréssel nemcsak előmele-
gíthető a beszívott külső levegő, hanem
az nyáron le is hűthető. Az utánhűtéshez
esetlegesen szükséges kiegészítő ener-
giát gyakran valamilyen külső energi-
aforrásból vételezzük. 
Ezzel szemben a központi légtechnikai
berendezéseknél az energiavisszanyerés
és a távozólevegő-oldalon alkalmazott
nedvesítés révén egy indirekt, adiaba-
tikus elpárologtatós hűtés realizálható.
Ezzel az indirekt elpárologtatós hűtéssel
még 32 °C külső hőmérséklet esetén
is 22–24 °C szellőzőlevegő-hőmérséklet
érhető el. Ezáltal a gépi hűtőberende-
zések vagy lényegesen kisebbre mé-
retezhetők, vagy teljesen el is hagyhatók. 
A légtechnikai berendezések szokásos
kialakítása manapság lehetővé teszi
az éjszakai természetes hűtés kihasz-
nálását is. Mivel sok épületben az ab-
lakok éjszaka – pl. a betörésvédelem
miatt – nem maradhatnak nyitva, ezért
a nyári hővédelemhez szükséges 2-5-
szörös éjszakai légcsere csak szellőz-
tetőberendezéssel oldható meg. 

Az IKEA Ibérica áruház
fenntartható 
klimatizálása
(Forrás: haustec.de)

Az ABB cég a Madrid közeli két IKEA
áruházban fenntartható klimatizálást
alakított ki, amelynek révén évente
összesen 425 tonna CO2-emissziót
spórolnak meg. Nyáron Madridban a
külső, napi átlaghőmérsékletek rend-
szeresen meghaladják a 30 °C-t, így
érthető, hogy az összesen 80 ezer m2

energiatakarékos klimatizálására nagy
hangsúlyt fektettek.
A két IKEA áruház klímaberendezése-
ihez az ABB összesen 15 db ACH580
típusú frekvenciaváltót szállított, ame-
lyek csekély felharmonikus tartalommal
rendelkeznek.
Az ACH-580 frekvenciaváltó-sorozatot
több tulajdonsága is alkalmassá teszi
a fűtés-, lég- és klímatechnikai alkal-
mazásokra, legyen szó a ventilátorok
és szivattyúk négyszögletes forgató-

nyomaték-jelleggörbéjénél való alkal-
mazásról vagy a konstans forgatónyo-
matéknál történő alkalmazásról, amely
klasszikus módon a kompresszorok
területét fedi le. A standard kivitelekbe
is beépített kommunikációs megoldá-
soknak köszönhetően – mint a BACnet
MS/TP – a frekvenciaváltók probléma-
mentesen integrálhatók az épületfel-
ügyeleti rendszerbe. 
A különböző felügyeleti funkcióknak
köszönhetően, mint amilyen az ener-
giahatékonyság-mutató, az áruházak
üzemeltetői az energiafelhasználást
állandóan szem előtt tarthatják.
Az épületgépészeti rendszerek háló-
zatba való kötése révén valós idejű in-
formációkat kapnak arról, hogy az épü-
letgépészeti rendszerkomponensek
milyen teljesítményen üzemelnek, és
hogy pillanatnyilag hol találhatók ener-
giafaló berendezések.

© Remeha GmbH, Emsdetten

© Inter IKEA Systems B.V.

Kitekintő



37Épületgépész XI. évfolyam – 2022. november

PR

Peter Glauner

A színpadon a Wilo Magyarország Kft. dolgozói - nagy tapsot kaptak a háromszáz vendégtől

Dr. Szalai László

Peter Glauner, a Wilo Group Európai
Értékesítési Piac alelnöke is meg-
tisztelte jelenlétével és ünnepi be-
szédével a mérföldkőnek is nevez-
hető eseményt, melyen együtt ün-
nepeltek partnerek, barátok és kol-
légák a Hungexpo Kongresszusi Köz-
pontban. Dr. Szalai László, a Wilo
Magyarország Kft. ügyvezető igaz-
gatója beszédében bemutatta az el-
múlt 30 év történetét, kitérve a si-
kerekre, nehezebb időszakokra és a
jövőbeni tervekre is. Mint elmondta,
a Wilo Magyarország Kft. munka-
társai büszkék az elmúlt időszakra,
és partnereikkel együttműködve
folytatják sikertörténetüket.

November 23-án rendezték meg a Wilo Group 150 éves és egyben a Wilo Magyarország Kft.
30 éves születésnapi ünnepélyét.
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A földgázfelhasználás hidrogénnel történő helyette -
sítésének elméleti potenciálja Magyarországon

szolgáltatók által a végfelhasználóknak
átadott éves földgázmennyiségeket mu-
tatja be, MWh mértékegységben kifejezve
a földgáz átlagos éves felső hőértékére
(GCV) vonatkoztatva, 15/15 °C égési és
mérési referenciaállapotban. A táblázat
adatai alapján megállapítható, hogy a
vizsgált időszakban a felhasználóknak
átadott földgáz energiatartalma 89,9 és
103,2 TWh között változott. 

A kiváltáshoz szükséges
hidrogén elméleti mennyisége
Vizsgálták, hogy az előzőleg bemutatott
földgázmennyiségek meghatározott mér-
tékű kiváltásához mekkora elméleti hid-
rogénmennyiség lenne szükséges.
A vizsgálat során nem vették figyelembe,
hogy a földgázszállító rendszer elemei
nem a közel nyolcszor kisebb sűrűségű
hidrogénre vannak tervezve és méretezve,
illetve azt sem, hogy a hidrogénnek
milyen, még nem ismert hatása lehet a
rendszer anyagaira. A hidrogén mole-
kulaméretéből adódó szivárgási kocká-
zatról és a földgázhoz (~4,4-15,5 V/V%)
képest kiszélesedő gyulladási koncent-
rációtartományról (~4,0-77,0 V/V%) nem
is szólva. A 3. táblázat bemutatja az
előzőekben megadott évekre vonatko-
zóan a belföldön felhasznált teljes föld-
gázmennyiségek kiváltásához szükséges
hidrogén mennyiségét ezer m3 mérték-
egységben, a hidrogén átlagos felső hő-
értékére (GCV) vonatkoztatva, 15/15 °C
égési és mérési referenciaállapotban.
Látható, hogy az éves hazai felhasznált
földgázmennyiség energiatartalmának
teljes mértékben hidrogénnel történő
kiváltása 26,7–30,7 milliárd m3 hidrogén
előállításával lett volna megoldható 2016–
2021 között. Amennyiben kisebb hidro-
génhányadot alkalmazunk, értelemsze-
rűen ezen értékek százalékos arányát

A hidrogénnek mint energiahordozónak
egyre erősödik a szerepe az egyes or-
szágok klímapolitikai törekvéseiben. Nincs
ez másképpen Magyarországon sem.
A hidrogénnel mint energiahordozóval
korábban a 2020/3., 2020/5. és 2021/1.
lapszámainkban foglalkoztunk. Jelen cikk
szerzői arra vállalkoztak, hogy megbe-
csüljék, mekkora hidrogénmennyiség elő-
állítása lenne szükséges a hazai föld-
gázfogyasztás kiváltásához. Az adatokat
a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) hi-
vatalos földgázstatisztikái alapján vették
figyelembe.

A hidrogén tárolása
Az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium 2020 januárjában adta közre a
„Nemzeti Energiastratégia 2030, kite-
kintéssel 2040-ig” című tanulmányt [1],
melyben egyértelműen felfedezhető a
földgázhálózat szezonális energiatáro-
lóként történő definiálása. Innen szár-
mazik a következő idézet: „Az elektroli-
zálás technológiájával megoldható, hogy
az adott pillanatban felesleges villamos
energiát hidrogén formájában tároljuk,
és később számos lehetőség közül vá-
lasztva felhasználjuk.”
Egyetlen kérdés a hidrogén tárolásának
technológiája. Kisüzemi méretekben tá-
rolható és szállítható tisztán gáz és fo-
lyékony halmazállapotban, valamint ad-
szorpciós és abszorpciós módszerekkel
is. Jelen pillanatban a jogszabályi keretek
úgy tekintik a hidrogén előállítását, mint
egy nagyüzemi méretek melletti vegyipari
folyamatot. A jövőre nézve elvárt tech-
nológiák mellett viszont ez az állítás már
nem fogja megállni a helyét. Ahhoz tehát,
hogy nagy mennyiségben előállítva tárolni
lehessen, kiváló alternatíva a meglévő
földgázhálózati infrastruktúra igénybe-

vétele. Betáplálható közvetlenül az elosztó
hálózatba kisebb kapacitások esetén, il-
letve a földgázszállító rendszerbe és
azon keresztül a föld alatti gáztárolókba
is. Ennek a jogszabályi keretrendszere
még nem áll rendelkezésre, csak a föld-
gázra vonatkozó előírások alapján lehet
bizonyos következtetéseket levonni. Több
vonalon jelenleg is folynak kutatások a
meglévő infrastruktúrák „hidrogéntűrő”
határértékeinek meghatározására. Min-
denesetre kijelenthető, hogy a hidrogén
földgázhálózati betáplálásával foglalkozni
kell.

Földgázfogyasztási statisztika
A vizsgálatok során a hazai földgázfel-
használás hidrogénnel való helyettesí-
tésének potenciálját elemezték az elérhető
legfrissebb statisztikai adatok alapján.
A MEKH által közzétett statisztikai adatok
alapján az 1. táblázat térfogategységben
kifejezve mutatja be az elmúlt hat év
vonatkozásában a földgázkereskedők és
az egyetemes szolgáltatók által a vég-
felhasználóknak átadott éves földgáz-
mennyiségeket ezer m3 mértékegységben
a földgáz átlagos éves felső hőértékére
(GCV) vonatkoztatva, 15/15 °C égési és
mérési referenciaállapotban. Az éves át-
lagos felső hőértékeket a MEKH energia -
tartalomra (MWh) és térfogategységre
(ezer m3) vonatkoztatott statisztikai adatai
alapján számították [2].
A táblázat adatai alapján megállapítható,
hogy a vizsgált időszakban a felhaszná-
lóknak átadott földgáz mennyisége 8,5
és 9,6 milliárd gáztechnikai normál m3

között változott. A nem lakossági célú
felhasználók között a legtöbb mennyi-
séget az 500 m3/h feletti ipari, illetve
erőműi fogyasztóknál értékesítették. 
A 2. táblázat szintén a vizsgált időszakban
a földgázkereskedők és az egyetemes

1. táblázat – A végfelhasználóknak átadott éves földgázmennyiségek a 2016–2021 közötti időszakban [2]
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A hazai föld alatti gáztároló kapacitás je-
lenleg 6,3 milliárd m3 [4]. Napjainkban is
folynak kutatások abban az irányban,
hogy milyen hatással lehet a hidrogén a
tároló szerkezetére, a felszíni és kúttech-
nológiákra. Pontos arányok még nem áll-
nak rendelkezésre. Mindenesetre önma-
gáért beszél az a tény, hogy amennyiben
a teljes tárolókapacitást hidrogénnel töl-
tenénk fel, akkor a bennük jelenleg tárolt
energiamennyiségnek csupán 30%-a lenne
hasznosítható (a hidrogén kisebb hőér-
tékéből következően), ami nemzeti ener-
giabiztonsági oldalról nem vállalható, nem
ejtve szót a további lehetséges üzemel-
tetési problémákról. Egy dolog az előző-
ekből viszont egyértelműen látható, a je-

kell vennünk, ahogyan azt a 4. táblázat
adatai is szemléltetik. Látható, hogy a
felhasznált földgázmennyiség 20%-os
kiváltásához az előző táblázatban fel-
tüntetett hidrogénmennyiségek egyötöde
szükséges, amely még mindig jelentős,
5,3–6,1 milliárd m3 előállítását irányozza
elő a szükséges mértékű helyettesíthe-
tőség eléréséhez.
Kérdésként vetődik fel, hogy a jelenlegi
magyar földgázrendszer képes-e ekkora
hidrogénmennyiség befogadására, táro-
lására és továbbítására, főként ha a teljes
földgázfelhasználás kiváltásához szük-
séges kb. 27–31 milliárd m3 mennyiséget
vesszük alapul. A mai magyar földgáz-
rendszer éves szinten nagyságrendileg

14–16 milliárd m3 földgáz szállítását oldja
meg az országon keresztülszállított tran-
zitmennyiségekkel együtt [3]. Ennek kö-
vetkeztében elmondható, hogy az elmé-
letileg szállítandó hidrogén mennyiségének
legjobb esetben is csak az 50%-áig terjedő
kapacitással rendelkezik a magyar föld-
gázrendszer. Természetesen a kérdés
nem egyszerűsíthető le ennyire, hiszen a
jelenlegi szállítóvezetéki nyomások, illetve
megengedett áramlási sebességek eme-
lése további kapacitásnövelést eredmé-
nyezhet, de korlátként ott fognak állni a
rendszer műszaki paraméterei. A kérdést
meg is lehetne fordítani: mikor fog Ma-
gyarországon egyáltalán rendelkezésre
állni ekkora hidrogénmennyiség?

2. táblázat – A végfelhasználóknak átadott éves földgázmennyiségek a 2016–2021 közötti időszakban [2]

3. táblázat – A végfelhasználóknak átadott éves földgázmennyiségek kiváltásához szükséges elméleti hidrogén-
mennyiség a 2016–2021 közötti időszakban

4. táblázat – A végfelhasználóknak átadott éves földgázmennyiségek 20%-os kiváltásához szükséges elméleti
hidrogénmennyiség a 2016–2021 közötti időszakban
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valamint 0,10%-a geotermikus erőművi
kapacitásként jelentkezett. 
A megújulóalapon történő elméleti hid-
rogénpotenciál meghatározásához az
alábbi, a szakirodalomban fellelhető alap-
adatok voltak szükségesek:
• 20 MW beépített kapacitás átlagosan
évi 21 GWh villamos energia termelésére
képes [6],
• 1 kg hidrogén előállításához kb.
50 kWh villamos áram szükséges. Ennek
pontos mértéke az elektrolizátor típusától
függően változik. A vizsgálatokhoz a
6. táblázatban feltüntetett típusokat vet-
ték figyelembe. Az előállítható elméleti
hidrogénmennyiségeket minden elekt-
rolizátortípusra vonatkozóan külön-külön
kiszámították. Ezek alapján az alkáli
elektrolízis villamosenergia-szükséglete
50-51 kWh, a PEM elektrolizátoré
55-58 kWh, míg a SOE elektrolizátor
esetében 40–41 kWh villamosenergia-
szükséglet jelentkezik 1 kg hidrogén elő-
állítása során. A számításhoz ezekből
átlagértékek lettek figyelembe véve.
Az alkáli elektrolízis során 50 kWh/kg, a
PEM-elektrolízis során 56 kWh/kg, míg
a SOE-elektrolízis során 40 kWh/kg [7],
• 1 kg hidrogén térfogata gáztechnikai
normálállapotban 11,89 m3 (15 °C hő-
mérsékleten és 1,01325 bar nyomáson),
• a hidrogén sűrűsége gáztechnikai nor-
malállapotban 0,0841 kg/m3 (15 °C hő-
mérsékleten és 1,01325 bar nyomáson
[8]).
A számítások során kapott eredményeket
a 6. táblázat tartalmazza. Ezek alapján
elmondható, hogy a jelenleg rendelke-
zésre álló beépített megújulóalapú vil-
lamosenergia-kapacitás Magyarországon
megközelítőleg 48-68 millió kg, azaz

lenlegi földgáz-infrastruktúra egésze
csak a földgáz bizonyos mértékű hidro-
génnel történő keverését fogja lehetővé
tenni. 
Magyarország megújuló forrás-
ból megtermelhető elméleti
hidrogénpotenciálja
Egy másik szemszögből is érdemes meg-
vizsgálni a kérdést, mégpedig hogy mek-
kora földgázmennyiség kiváltására len-
nének képesek a jelenleg működő hazai
megújuló energiával működő erőművek,
amennyiben a megtermelt villamos ener-
giából teljes egészében zöldhidrogént
állítanánk elő. Hangsúlyozni kell, a kapott
eredmények arra a feltételre épülnek,
hogy az országban található összes meg-
újulóalapú erőművet figyelembe vették,
és feltételezték, hogy a megtermelt vil-
lamos energiát kizárólag hidrogénter-
melésre használták fel.
Az elméleti zöldhidrogén-mennyiség meg-
határozásához a MEKH által kiadott vil-
lamosenergia-engedélyesek listáját hasz-
nálták fel. A MEKH-adatok alapján azokat
a kiserőműveket választották ki, amelyek
megújulóalapú tüzelőanyaggal működnek,
valamint 2022 szeptemberében enge-
déllyel rendelkeztek. Utóbbi jelentősége
abban áll, hogy a későbbiekben vizsgálják,
hogy a megtermelhető elméleti zöldhid-
rogén-potenciál mekkora mértékben lett
volna képes fedezni a 2021-es magyar
földgázfelhasználást. Szintén fontos hang-
súlyozni, hogy a maximális elméleti hid-
rogénpotenciáltól vélhetően jelentősen
elmarad a ténylegesen felhasználható
hidrogénmennyiség, hiszen az erőművek
által megtermelt villamos energia jelentős
részét felhasználják. 

Az 5. táblázat a MEKH hivatalos adat-
bázisa alapján kigyűjtött adatokat tar-
talmazza [5]. A számításhoz csak azokat
az erőműveket választották ki, amelyek
megújulóalapú tüzelőanyaggal, energi-
aforrással üzemelnek, melyek a biogáz,
biomassza, depóniagáz, víz, szél, geo-
termikus, valamint a napenergia kate-
góriákba tartoznak. A MEKH adatai alap-
ján 2022 szeptemberében 239 fotovol-
taikus erőmű üzemelt az országban,
mindösszesen 2021,3 MW beépített ka-
pacitással, melyek közül a legkisebb erő-
mű 0,54, a legnagyobb 49,92 MW telje-
sítményű. 58 db biogáz-, 10 db biomasz-
sza-, valamint 12 db  depóniagáz üzem
működött, mindösszesen 191,3 MW be-
épített kapacitással. Emellett 11 vízerőmű
48,2 MW teljesítménnyel, 46 szélerőmű
327,3 MW beépített kapacitással, valamint
egy geotermikus erőmű üzemel, 2,7 MW
teljesítménnyel.
2022 szeptemberig összesen 2590,8 MW
megújulóalapú beépített kapacitással
rendelkezett Magyarország. Ennek je-
lentős része, 78,02%-a fotovoltaikus erő-
művi, 12,63%-a szél-, 2,77%-a biogáz-,
0,45%-a depóniagáz-alapú, 1,86%-a víz-,

5. táblázat – 2022 szeptemberében
meglévő megújulóalapú villamos -
energia-kapacitás [5]
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gáztechnikai normálállapotban véve 577-
808 millió m3 hidrogéngáz előállítását
és földgázrendszerbe történő betáplálását
tenné lehetővé, a felhasznált elektrolizátor
típusától függően. Ha figyelembe vesszük
az egységnyi átlagos földgáz
(10,672 kWh/m3) és hidrogén (3,362
kWh/m3) energiatartalmat, akkor a táb-
lázat utolsó oszlopában szereplő kivált-
ható földgázenergia-tartalmakat kapjuk.
Hozzá kell tenni, hogy mindez az elméleti
mennyiség a teljes 2021-es éves föld-
gázfogyasztásunknak 1,9–2,6%-át tudta
volna fedezni, amennyiben ténylegesen
az összes megújuló forrásból termelt
villamos energiát kizárólag hidrogénter-
melésre használják.

Következtetések
A földgáz 100%-ban hidrogénnel történő
kiváltásának lehetősége jelenleg még
távol áll a realitásoktól Magyarországon.
A teljes éves végfelhasználói földgáz-
mennyiség energiatartalmának hidro-
génnel történő kiváltásához kb. 27–30
milliárd normál m3 hidrogén előállítása
lenne szükséges az elmúlt évek föld-
gázstatisztikáit figyelembe véve. A beé-
pített megújuló kapacitások egésze is
csak az éves földgázfogyasztásunk kb.
2%-át tudná fedezni. A 100%-os hidro-
génnel történő földgázkiváltás elméleti
érték, ehhez olyan földgázrendszer és
gázkészülék-technológia szükséges,
amely szigetüzemben működik. Jelen
cikk keretében nem vizsgálták, de prob-
léma várható a hidrogén megjelenése

során a földgázrendszer szerelvényeinek
anyagánál, kapacitásoknál, nyomásoknál
és legfőképpen a gázkészülékek bizton-
ságos működésénél. További tény, hogy
a lakossági és kommunális szektorokban
fordulnak elő a legnagyobb darabszámú,
a legszélesebb típuspalettájú, valamint
életkorú gázfogyasztó készülékek. 
Mindezekből következik, hogy a földgáz-
hálózaton keresztül szolgáltatott hidrogén
részarányának vizsgálatakor kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a lakossági és
kommunális szektorra a végfelhasználói
berendezések tekintetében. Mindent fi-
gyelembe véve azonban a hidrogén mint
tiszta és környezetbarát energiahordozó
kiemelt szerepet kell kapjon a jövő ener-
getikájában.
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Gázfogyasztó készülékek hidrogénnel kevert
földgázzal történő üzemeltetése
1. rész: Jogi kérdések
Szakmai körökben egyre élénkebben
tárgyaljuk a hidrogénnel kevert földgáz
tüzeléstechnikai célú felhasználását.
Szakcikkünk gáztechnikában nagy
tudással és számos tapasztalattal
rendelkező szerzője a sorozat első
részében a jogi vonatkozású kér -
déseket tárgyalja, a második részben
műszaki jellegű problémák ismer -
tetésére kerül sor. 

A hidrogén szerepe az ener -
gia igények kielégítésében
A szél- és naperőművek energiater-
melése időjárásfüggő, ennek követ-
kezményeként ki kell dolgozni azokat
a megoldásokat, amelyekkel az idő-
járásfüggő megújulóenergia-termelés
hirtelen, nem várt kiesését és annak
túltermelését is kezelni tudjuk. Amikor
a megújulók elektromosenergia-ter-
melése meghaladja az igényeket, az
aktuális igények feletti energiával zöld-
hidrogén állítható elő. Zöldhidrogénnek
vagy megújuló hidrogénnek nevezzük
a megújuló energia felhasználásával
előállított hidrogént. A kékhidrogént
földgázból vagy szénből állítják elő,
és a keletkezett szén-dioxidot tárolják.
A szürkehidrogén fosszilis energia-
hordozóból történő előállításakor ke-
letkező szén-dioxid a légkörbe jut. Be-
látható, hogy a technika mai állása
szerint nagy mennyiségű zöldhidrogént
gazdaságilag észszerű módon csak
az üzemelő gázfogyasztó készülékek-
ben tudjuk felhasználni. Egyéb, más
megoldások, például a hidrogénüzemű
autók nem kísérleti jellegű, hanem
nagy tömegben történő előállítása és
az ehhez szükséges hidrogént érté-
kesítő, teljes lefedettséget biztosító
kúthálózat kialakítása meglehetősen
költséges lenne. Ezek kialakítására is
sor kerül majd az EU-kötelezés szerint,
de csak a tranzitútvonalak mentén.
A megújuló energiával előállított zöld-
hidrogén a gázinfrastruktúra kisebb
átalakításával földgázhoz keverve a
meglévő föld alatti gáztárolókban tá-
rolható, és fűtési időszakban a ma

üzemelő gázkészülékpark segítségével
a földgáz-hidrogén gázkeverék maxi-
mum 20 tf% hidrogéntartalmáig fel-
használható. Az EU tervei szerint ter-
melt zöldhidrogén mennyisége a föld-
gázhoz keverve várhatóan húsz évig
nem fogja meghaladni a jelenleg üze-
melő gázfogyasztó-készülékpark szá-
mára kritikus 20 tf%-os mértéket.
Ez két évtizednyi felkészülési időszakot
biztosíthat arra, hogy a tiszta hidrogén
használatára felkészüljünk, amire szük-
ségünk is van. 
A megtermelt hidrogén tárolásának
és felhasználásának további lehető-
ségei, például hidrogénüzemű gépjár-
művekben történő felhasználása, je-
lenleg még irracionálisan költséges
ahhoz képest, mint amikor a hidrogént
a meglévő földgáztárolókban tároljuk,
és gázfogyasztó készülékekben és
gázfelhasználó technológiai rendsze-
rekben eltüzeljük. Természetesen a
hidrogén földgázhoz keverése is je-
lentős költségekkel jár majd, de ezek
a költségek az alternatív felhasználási
lehetőségek kialakításának költségeinél
nagyságrendekkel kisebbek lesznek.
A szél- és naperőművek energiater-
melése az időjárástól függően bármikor
megszűnhet, de az elektromos ellátás
biztonságát ekkor is biztosítani kell,
ami csak a megújulók kiesésekor be-
következő energiatermelés csökkené-
sével azonos teljesítményű, rövid idő
alatt bekapcsolható gáz- vagy olajtü-
zelésű berendezésekkel garantálható. 
Az EU tagállamaiban, így nálunk is fo-
lyamatban vannak a hidrogénnel kevert
földgáz, illetve a hidrogén előállításával,
szállításával, tárolásával és felhasz-
nálásával kapcsolatos vizsgálatok.
Az európai szabványosító műszaki bi-
zottságok is megkapták az érintett
szabványok módosítására vonatkozó
felkérést az európai szabványok al-
kalmazási területének bővítésére, hogy
az terjedjen ki a hidrogénnel kevert
földgázzal és a tiszta hidrogénnel üze-
melő gázfogyasztó készülékekre, a
hidrogénnel kevert földgáz előállítá-

sában, vizsgálatában, szállításában és
tárolásában érintett valamennyi be-
rendezésre.
Vizsgálatok folynak a hidrogénnel ke-
vert földgáz szállításával és tárolásával
kapcsolatban is többek között arra
vonatkozóan, hogy mi történik a hid-
rogén-földgáz gázkeverék hidrogén-
tartalmával az eddig földgáz tárolására
használt tárolókban, és milyen hatása
lesz a hidrogénnek a szállításban érin-
tett vezetékekre, azok tartozékaira. 
Választ kell kapnunk például arra, hogy
a kitároláskor hogyan alakul a tárolókba
betárolt hidrogén-földgáz gázkeverék
hidrogéntartalma. A 100%-ban hidro-
gént tartalmazó, „Y” jelű gázcsaláddal
bővülni fog a gázfogyasztó készülék
vizsgálatára vonatkozó EN 437 európai
vizsgálógázszabvány (MSZ EN
437:2021 Vizsgálógázok. Vizsgálónyo-
mások. Készülékkategóriák), és szó
van egy 2Y20 jelű gázcsoport létreho-
zásáról is, amelynek vonatkoztatási
gáza 20 tf% hidrogént és 80 tf% metánt
tartalmaz. 
Ma már kaphatók olyan gázfogyasztó
készülékek, amelyek alkalmazkodni
képesek a gázminőség meghatározott
sebességgel bekövetkező változásai-
hoz, és alkalmasak akár tiszta hidro-
génnel történő üzemeltetésre is. 
Kaptunk olyan híreket is, amelyek egy
kisebb településre vonatkozóan 10 tf%
hidrogént és 90 tf% földgázt tartalmazó
gázkeverékkel kapcsolatban problé-
mamentes próbaüzemről számoltak
be, a meglévő gázfogyasztó készülékek
beállításainak módosítása nélkül.
A gázfogyasztó készülékek az előbbiek
szerint már meglévő és a továbbiakban
is szükséges eszközei a megújuló
energiák felhasználásának. A gázfo-
gyasztó készülékek bármikor igen nagy
teljesítményre képesek. A hazai gáz -
infrastruktúra hatszor akkora telje-
sítményre képes, mint az elektromos.
Így a meglévő gázinfrastruktúra szük-
ségtelenné teszi többek között jelentős
elektromoserőmű- és szállítókapaci-
tások kiépítését csak azért, hogy az
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év során igen ritkán előforduló, pár
napos extra teljesítményigényeket
nagy hideg esetén ki tudjuk szolgálni.
Cikkünk a hidrogén-földgáz gázkeverék
szállításában, tárolásában és eltüze-
lésében érintett berendezésekkel kap-
csolatosan felmerülő kérdések közül
a hidrogén földgázhoz keverésének a
meglévő gázfogyasztó készülékekre
gyakorolt hatásait vizsgálja. A kérdések
egyik része jogi, másik része műszaki
jellegű. 

A hidrogén földgázhoz keve -
résével kapcsolatos jogi
kérdések
A gázfogyasztó készülékek forgalomba
hozatalára és használatbavételére vo-
natkozóan az elmúlt fél évszázad en-
gedélyeztetési, majd megfelelőség ta-
núsításának gyakorlatát áttekintve
megállapítható, hogy a hatályos előírás
szerinti tanúsítási körbe, azaz a
2016/426/EU (2016. március 9.) ren-
delet hatálya alá, korábban a
2009/142/CE és a 90/396/EEC irány-
elvek hatálya alá tartozó, illetve még
korábban a kötelező magyar szabvá-
nyoknak való megfelelőség kimutatása
alapján „gyártási-, vagy behozatali
engedéllyel” forgalomba hozott gáz-
fogyasztó készülékek működését leg-
alább 23 tf%, ezen belül a korábbi idő-
szakokban 35 tf% hidrogént tartalmazó
vizsgálógázzal minden esetben ellen-
őrizték. 
A gázfogyasztó készülékek biztonsá-
gos használatát mintegy fél évszázadra
visszamenően egy biztonsági rendszer
garantálja. Ebben a biztonsági rend-
szerben a gázfogyasztó készülék meg-
felelőségét igazoló vizsgálatok során
a gázfogyasztó készüléket első lépés-
ként az MSZ EN 437 szabványban le-
írtak szerint, az adott gázcsoport vo-

natkoztatási gázával (amely 2H gáz-
csoport esetén 100% metán), a gyártó
által megadott névleges paraméterekre
szabályozzák be, majd a gázfogyasztó
készülék beállításának változtatása
nélkül a gázt rendre a gázcsoport vizs-
gálógázaival váltják fel úgy, hogy el-
végzik a készülékszabványban előírt
vizsgálatokat. 
A sorozatban gyártott gázfogyasztó
készülékek biztonságos üzeme ebben
a rendszerben egyebek mellett (például
a változatlan üzemi gáznyomásra vo-
natozó követelmények) akkor garantált,
ha ezeket a sorozatban gyártott gáz-
fogyasztó készülékeket szintén a gáz-
csoport vonatkoztatási gázával (az 1.
ábrán „V”-vel jelölve) szabályozzák be,
és a szolgáltatott gáz minősége ezt
követően soha nem lép ki a gázcsoport
határgázai (az 1. ábrán a határgázok
„H”-val jelölve) által behatárolt minőségi
területről.
Az előbbiek közül hangsúlyos feltétel,
hogy: 
– a gázfogyasztó készüléket ebben a
biztonsági rendszerben a gázcsoport
MSZ EN 437 szerinti vonatkoztatási
gázával kell beszabályozni, továbbá 
– az előbbiek szerint, a gázfogyasztó
készülék megfelelőségigazolása szerint
alkalmazható gázminőségi területet
nem a szolgáltatatott gáz minőségére
vonatkozó, hanem a vizsgálógázszab-
ványban, jelenleg az MSZ EN 437 szab-
ványban megadott határgázok hatá-
rozzák meg, ami hidrogén hozzáke-
verése esetén lényeges körülmény. 
Ennek megfelelően például ha egy
gázfogyasztó készülék beszabályozása
az „A” gázminőséggel történt, majd a
gázminőség a „B”-vel jelölt minőségűre
változik, akkor a megfelelőség nem
garantált, mert a beszabályozás nem
a „V” jelű vonatkoztatási gázminő-
séggel történt (1. ábra). Az előbbiekből

következik, hogy a vizsgálógázszab-
ványnak és a szolgáltatott gáz minő-
ségére vonatkozó szabványoknak
összhangban kell lenniük egymással,
különösen abban a tekintetben, hogy
a szolgáltatott gáz minősége nem lép-
het ki az adott gázcsoporthoz tartozó,
de a vizsgálógázszabványban értel-
mezett határgázok szabta gázminőségi
területről, de a szolgáltatás minőségi
területe lehet annál szűkebb. 
A vizsgálógázok összetételét jelenleg
meghatározó MSZ EN 437 szabvány
rögzíti többek között azt, hogy a 2H
gázcsoporttal megjelölt gázfogyasztó
készülékek vizsgálatát a G222 jelű
23 tf% hidrogént tartalmazó határgázzal
is el kell végezni. A „kell” szó használata
némi magyarázatra szorul, ugyanis a
szabványok alkalmazása önkéntes.
Ennek megfelelően a 2H gázcsoport
jelével megjelölt gázfogyasztó készülék
gyártója a készülék adattábláján önként
helyezte el a 2H gázcsoport jelét. Ezt
követően a nemzeti szabványosításról
szóló törvény (1995. évi XXVIII. törvény)
6. § (2) előírását kell alkalmazni, amely
szerint műszaki tartalmú jogszabály-
ban meghivatkozott szabványoknak
megfelelő megoldásokat megfelelőnek
„kell” tekinteni, amely előírást alkal-

Fazakas Miklós 1981-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. Első
munkahköre a FÉG Állami Vállalat 3. számú gyárában önálló gyártmányfejlesztő, mellékfoglal-
kozásban a FÉG SZV-nél gázkészülék-szerelő. Később a FÉG Konvektorgyártó Zrt.-nél fejlesztési
osztályvezető, majd fejlesztési vezérigazgató-helyettes. 2011 óta dolgozik az MPF-FÉG Kft.-nél
ügyvezetőként. Gázkészülékek szabványosításával kapcsolatos tevékenységét 1984-ben kezdte,
tevékenysége a kapcsolódó szakterületekre is kiterjed. Jelenleg az MSZ/MCS 309 Gázkészülékek
Nemzeti Szabványosító Munkacsoport elnöke. Többek között tagja a CEN/TC 109 Gázkazánok
és a CEN/TC 238 Vizsgálógázok, Vizsgálónyomások és Készülékkategóriák európai szabványosító
műszaki bizottságának. A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete elnökségének tagja, a Ké-
ményjobbítók Országos Szövetségénél munkabizottság vezető. 

1. ábra – A határgázok, a vonatkoz-
tatási gáz és két különböző
gázminőség    (A és B) ábrázolása
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mazni kell azokra az esetekre is, amikor
a szakterületen közismert szabványos
jelölést alkalmaznak. A „kell” szó min-
denkire, így a hatóságokra is vonatkozó
kötelezést ír elő, azaz a „2H” jelölést
mindenki köteles a vonatkozó nemzeti
szabvány szerint értelmezni. 
Korábban, a kötelezően alkalmazandó
magyar állami szabványok – és nem
„nemzeti” szabványok – időszakában
az MSZ 7043 szabvány a 2H gázcso-
portra alkalmas minősítésű gázfo-
gyasztó készülékek vonatkozásában
nem a G222 jelű, hanem a G22 jelű,
35 tf% hidrogént tartalmazó határ-
gázzal történő vizsgálatot írta elő.
A szolgáltatott földgáz minőségét
meghatározó jogszabályok, illetve
nemzeti szabványok olyan előírásokat
tartalmaznak, amelyekkel biztosítható,
hogy a szolgáltatott földgáz minősége
a vizsgálógázszabványban előírt gáz-
minőségi területen belül maradjon.
Ebből következik, hogy a szolgáltatott
„2H minőségű” földgáz felső Wobbe-
számának a 45,66 MJ/m3 és 54,69
MJ/m3 közötti tartományon belül kell
maradnia, mert ezek a határértékek
azonosak a 2H gázcsoport legnagyobb
és legkisebb felső Wobbe-számú ha-
tárgázainak EN 437 vizsgálógázszab-
ványban megadott felső Wobbe-szá-
mával. Fél évszázadra visszatekintve
megállapítható, hogy valamennyi ma

tanúsítási körbe tartozó gázfogyasztó
készüléknek meg kellett felelnie a leg-
alább 23 tf% hidrogént tartalmazó visz-
szagyulladási határgázzal elvégzett
vizsgálatnak. 
Az előbbiekből követezik, hogy a
használatban lévő és üzemelő 2H
csoportú, ma tanúsítási körbe tartozó
gázfogyasztó készülékek alkalmas
minősítéssel rendelkeznek hidrogén-
tartalmú gázok eltüzelésére, ha a gáz
minősége megfelel az MSZ EN 437
szabvány szerinti, a 2H gázcsoport
gázminőségi követelményeinek.
Ez vonatkozik a Magyarországon és
az EU területén a 2H gázcsoportra ta-
núsított valamennyi gázfogyasztó ké-
szülékre. Ebbe a körbe tartozónak te-
kinthetjük azokat a gázfelhasználó
technológiai rendszereket is, amelyekbe
olyan gázfogyasztó készüléket építettek
be, amelyek a tanúsítási körbe tartozó
alkalmazásuk esetére vonatkozóan
megfelelőségigazolással is rendelkez-
nek. 
Az üzemelő gázfogyasztó készülékek
nem rendelkeznek megfelelőségi iga-
zolással arra vonatkozóan, hogy
23 tf%-ot meghaladó hidrogéntartalmú
gázkeverékkel üzemelhetnek, ebből
következik az a cél, hogy ezeket a ké-
szülékeket legfeljebb 20 tf% hidrogén-
tartalmú gázkeverékkel üzemeltessük.
Az üzemelő, de már gyártásban nem

lévő gázfogyasztó készülékek esetében
kizárt, hogy a készülék eredeti meg-
felelőségtanúsításán túlmenő mértékű
hidrogéntartalom estére vonatkozóan
a gázfogyasztó készülék megfelelősége
igazolható legyen, mert az európai
gázkészülékszabványok aktuális elő-
írásainak, az ErP (Energy related Pro-
ducts, azaz Energiával kapcsolatos
Termékek) rendeletek előírásainak való
megfelelés és az ilyen irányú gyártói
szándék együttes fennállásának le-
hetősége kizárható. 
Az 1. táblázatban a 2H gázcsoport
vizsgálógázaira vonatkozó adatok kö-
zött az elméleti nedves égéstermék
mennyiségének értéke is szerepel.
Mértékegysége m3/m3, (1 m3 tüzelő-
anyag légfelesleg nélküli elégetésekor
keletkező nedves égéstermék térfo-
gatának viszonya a tüzelőanyag tér-
fogatához, azonos nyomáson és hő-
mérsékleten). A tűztérben kialakuló
légfeleslegre jelentős hatást gyakorol
a nedves égéstermék mennyisége és
a gáz relatív sűrűsége, aminek hidrogén
hozzákeverése esetén fokozott jelen-
tősége van. Az 1. táblázatban láthatjuk,
hogy a hidrogént tartalmazó gázok
elméleti nedves égéstermék-mennyi-
sége és a gáz relatív sűrűsége a vo-
natkozatási gáz adataitól lefelé és fel-
felé is eltérnek. 
Fazakas Miklós

1. táblázat – Vonatkoztatási gázok és határgázok jellemzői
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A bólyi óvoda-bölcsőde termálvizes 
hőellátása és napelemes áramtermelése
Bólyban, ebben a közel négyezres
lélekszámú baranyai kisvárosban
2020-ban 6+2 csoporttal rendelkező
óvoda-bölcsőde épült, amelynek ener -
giaellátása mintaszerű módon
megújuló energiaforrásokkal valósult
meg.  A hőellátás termálvizes, az
áramtermelés pedig napelemekkel
történik. 

A termálvizes hőellátás
Bólyban 1983-ban végeztek bányászati
célú kutatófúrást, melynek során 1340
méter mélységben termálvizet találtak
83 °C hőmérséklettel, 17–20 m3/h víz-
hozammal. A későbbi években további
két kutat fúrtak, amelyek közül az
egyik meddőnek bizonyult. A másik,
aktív kút 1650 m mélységű, hat vízadó
réteggel rendelkezik, a termálvíz talp-
hőmérséklete 89 °C, hozama pedig
60 m3/h. Erre a két kútra alapozva
valósult meg 2012-től Bóly termálvizes
hőellátása, melyre 41 hőközpont csat-
lakozik. A hőközpontok teljesítménye
50 és 600 kW közé esik – ezek mind-
egyike önkormányzati létesítményeket
lát el, így az újonnan épült óvoda-
bölcsődét is. Az összes létesítmény
termálvíz-felhasználása mintegy
200 ezer m3/év. Az óvoda-bölcsödében
a termálvíz a pancsolómedence vi-
zének fűtésére is szolgál. 

A napelemes áramtermelés
A létesítmény áramellátása tekinte-
tében a beruházó önkormányzat a
Terrán Generon napelemes tetőcserép
mellett döntött. Az épület tetején nyu-
gati tájolással mintegy 120 m2 nap-
elemes tetőcserepet helyeztek el, ame-
lyek névleges teljesítménye 20,79 kW.
Az így megtermelt villamos energia
jelentős része az elektromos melegí-
tőkonyha berendezéseinek és a klí-
maberendezések áramellátására szol-
gál. 
Az első teljes üzemelési évben, 2021-
ben a napelemek összesen 22,32 MWh
villamos energiát termeltek meg, ame-
lyet havi bontásban az 1. ábra szem-
léltet. 

2022. június 30-ig 12,99 MWh villamos
energiát termeltek a napelemek, a
szén-dioxid-kibocsátást érintő meg-
takarítás pedig az üzembehelyezéstől
számítva 23,51 tonna. 

A Terrán Generon napelemes
tetőcserép 
A Terrán Generon napelemes tető-
cserép a felületére integrált, a héjazat
síkjába épített napelemmel egyedi
rendszermegoldást ad a tetőcserépre
és a napelemes rendszerre egyaránt.
A tetőcserepek felületére a napelem-
cellákat speciális rögzítéssel integ-
rálják, ezáltal a végtermék felhelyezése
és megjelenése szinte megegyezik a
hagyományos tetőcserepekével. 

A napelemes tetőcserép alkalmazá-
sával megvalósuló rendszerek tulaj-
donságai: 
– nem szükséges a napelemekhez
külön tartószerkezet és keret, 
– a cserépfedést nem kell tartószer-
kezetekkel és vezetékekkel áttörni,
ezáltal a rendszer vízzárása tökéle-
tesen biztosított, 
– nem okoz jelentős tehernövekedést
a tetőn, 
– egyszerű, hatékony, gyors és biz-
tonságos kivitelezhetőség, 
– a hagyományos napelemekkel meg-
közelítőleg megegyező teljesítmény
kevés fény és magas hőmérséklet
esetén is, 
– alacsony meghibásodási ráta, 
– hálózatra kapcsolt és tiszta sziget-1.kép – Épületen belüli pancsolómedence az óvoda-bölcsődében

1.ábra – A 2021-es év villamosenergia-termelése havi bontásban



üzemű (hálózathoz nem csatlakozó)
rendszerekben is alkalmazható, 
– esztétikus, egységes tetőkép.
A rendszer hátrányaként értékelhető,
hogy a napelemek összekötéséhez
sok, a hagyományos napelemekhez
képest kb. 25-ször több csatlakozást
kell alkalmazni. 
A Generon napelemes tetőcserépen a
műszaki adatlap szerint négy, egyen-
ként 143 x 124 mm-es, monokristályos
napelemcella van elhelyezve, amelye-
ket 3,2 mm-es szolárüveg véd a külső
behatásoktól. Maga a tetőcserép nagy
végszilárdságú, színezett betonelem

330 x 420 mm-es méretben. A tető-
cserép tömege 5,70 kg, mechanikai
szilárdsága >1200 N. A napelemes te-
tőcserép névleges teljesítménye 1000
W/m2 besugárzás és 25 °C cellahő-
mérséklet mellett 15 Wp. A modulha-
tásfok 280 mm-es tetőléctávolságnál
17,9%, a munkaponti feszültség 2,31
V, a munkaponti áramerősség pedig
6,52 A. 1 kWp teljesítményű, azaz kb.
6 m2 felületű, optimális elhelyezésű
(déli tájolás és 35°-os hajlásszög) Ter-
rán Generon rendszer képes évente
1100 kWh villamos energiát termelni.
Megjegyezzük, hogy a napelemes te-
tőcserép felületigénye valamivel na-
gyobb, mint a hagyományos napelemes
rendszeré, tekintettel arra, hogy a je-
lenlegi napelemek már 20% fölötti ha-
tásfokkal készülnek.   
A Terrán Generon napelemes tetőcse-
repek speciális, erre a célra kifejlesztett,
időjárásálló csatlakozódobozzal vannak
szerelve. A napelemen található ká-
belek szintén ellenállnak az időjárási
és UV-sugárzási viszonyoknak, a vé-
gükön található csatlakozó lehetővé
teszi a modulok gyors és egyszerű
összekötését.
A csatlakozódoboz a tetőcserép hátsó
oldalán található. Anyaga speciális
UV-álló műanyag, a doboz IP65-vé-
dettséggel rendelkezik. Minden csat-

lakozódobozt két 0,5 m hosszú, spe-
ciális szolárkábellel szerelnek föl, a
polaritása minden kivezetésnél fel van
tüntetve. A kábelek kettős szigeteléssel
vannak ellátva, keresztmetszetük
4 mm2. 
A gyártó beépítési útmutatója szerint
a tetőhéjazat alatt lévő légréteget
épületfizikai megfontolások miatt át
kell szellőztetni. Az átszellőztetéshez
a Terrán Generon esetében min.
7,5 cm átszellőztetett légrés kialakítása
szükséges. A napelemek hatásfoka,
illetve teljesítménye a hőmérséklet
emelkedésével csökken (irodalmi adat
szerint a magasabb hőmérséklet kb.
0,35%/°C értékkel csökkenti az ener-
giahozamot). A tetőcserepek alatt át-
vezetett külső levegő hűtő hatást fejt
ki, így a felmelegedés mérsékelhető,
kérdés persze, hogy mennyire, főleg a
hagyományos napelemes rendsze-
rekkel való összehasonlításban.
További részletek az említett beépítési
útmutatóban találhatók, amely az
elektromos tervezésen és szerelésen
túl kitér a tetőfedéssel kapcsolatos
ismeretekre és a karbantartásra is.
A cikk elkészítésében nyújtott segít-
ségért köszönetemet fejezem ki Hárs
József polgármester úrnak. 

Dr. Vajda József 

SZAKma

2.kép – Az óvoda-bölcsőde
tetősíkjában az adott fényviszonyok
és besugárzás mellett alig lehet
megkülönböztetni a napelemes tető -
cserepeket a mellettük két sávban el-
helyezett normál cserepektől
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Fenti cím alatt jelent meg a Habitat for
Humanity Magyarország 2022. évi
Lakhatási jelentésének első fejezete,
amelynek rövidített változatát az igy-
lakunk.hu portál is leközölte. Cikkünkben
a lakhatási jelentésből szemlézünk, és
foglaljuk össze az épületgépész szak -
emberek számára legfontosabb is-
mereteket. 

Biomassza-felhasználás és annak szám-
bavétele
Az energetikai statisztikákban a szilárd
tüzelőanyagok megújuló, növényi alapú
energiaforrásnak számító részét a primer
szilárd biomassza kategóriába sorolják.
Magyarországon ennek túlnyomó részét
a háztartások által felhasznált tűzifa
teszi ki. Napjainkban is hozzávetőlegesen
négymillió ember fűti otthonát részben
vagy kizárólag szilárd tüzelővel.
Az országos szinten felhasznált összes
energiának a szilárd biomassza csupán

kevesebb mint egytizedét, azonban a
megújuló energiaforrások 70%-át teszi
ki – ez 86 petajoule-t jelentett 2020-
ban. Ezért óriási szerepe van a vállalt
klímacélok, azon belül az EU által meg-
határozott országos megújuló-részarány
teljesítésében. Azonban a megújulóként
elkönyvelt energia mennyisége nagyban
függ attól, hogy milyen számítási mód-
szertant alkalmaznak a tagállamok. Ma-
gyarország, Lengyelországhoz hasonlóan,
2016-ban a hivatalos erdészeti tűzifa-
kereskedelmi adatok helyett a KSH éves

rezsicsökkentés – már az elmúlt években
is fokozott ütemben emelkedett (lásd
az ábrán), és a megnövekedett kereslet
ezt a tendenciát még inkább gyorsítja.

Elérhető lakossági támogatás és javasla-
tok
Jelenleg az egyetlen kimondottan szilárd
tüzelőt használó háztartásoknak szánt
állami támogatás a 2011-ben indított
szociális tüzelőanyag-program, amelynek
kerete 2018 óta minden évben 5 milliárd
forint. Ez az összeg nagyságrendekkel
marad el a lakáskorszerűsítési progra-
mok keretösszegétől (otthonfelújítási
támogatás 2021-ben 128 milliárd forint,
napelempályázat 201 milliárd forint),
valamint a rezsicsökkentésből származó
lakossági megtakarítástól (2021-ben
296 milliárd forint). 2021-ben 193 ezer
háztartás részesült a szociális tüzelő-
anyag-támogatásból, míg csak a leg-
szegényebb jövedelmi ötödben kb.
400 ezer háztartás fűtött szilárd tüze-
lőkkel. A lakhatási jelentés készítői a
háztartások energiaellátása biztonsá-
gának növelése és az energiafelhasz-
nálás csökkentése érdekében a követ-
kező három javaslatot fogalmazták meg. 

1. A szociális tüzelőanyag-program re-
formja – A program keretösszegét je-
lentősen meg kell emelni – legalább 20
milliárdra –, és ötezer főnél nagyobb
településekre is ki kell terjeszteni. 

2. Épület- és fűtéskorszerűsítési prog -
ram – Az energiapazarló (legrosszabbul
teljesítő) lakóépületek jelentős korsze-
rűsítésre (mélyfelújításra) szorulnak ah-
hoz, hogy a modern energetikai köve-
telményeket teljesíteni tudják, és or-
szágos szinten elérjük a kitűzött klíma -
célokat. Ehhez jelentős ösztönzők kel-
lenek. 

3. Szociálisan célzott lakhatási támo-
gatások intézményének megerősítése
– A fent említett programokat össz-
hangba kell hozni a szükséges állami
intézményi háttér kialakításával, ami
hatásosan tudja támogatni a rászoruló
háztartásokat.

Dr. Vajda József 

Vissza a tűzifához? – Lakossági szilárd tüzelés Magyarországon

felmérése során felvett háztartási fo-
gyasztási adatokkal számoló módszer-
tanra cserélte az addigi gyakorlatot.
A számítást 2005-ig visszamenőlegesen
alkalmazták, látványosan megemelve
a biomassza-felhasználást, és ezzel egy
csapásra teljesítve a 2020-as megújuló
klímacélt.
Tehát az elsősorban falvakban élő, ala-
csony jövedelmű háztartások által hasz-
nált, rossz hatékonyságú és súlyosan
légszennyező fűtési mód az, amivel a
klímaváltozás elleni küzdelem egyik leg-
fontosabb aspektusát eddig letudtuk.
Ráadásul az elégetett fa a légkör jelenlegi
szén-dioxid-koncentrációját is emeli. 

Lakossági földgáz- és tűzifaárak
Az Eurostat adatai szerint 2013-ra a
hazai lakosság gáz- és tűzifaalapú ener-
giafogyasztása hozzávetőlegesen egy
szintre került. Ennek a tendenciának
vetett véget a rezsicsökkentés beveze-

tése, melynek következtében a lakossági
gázfogyasztás ugyan ismét emelkedni
kezdett, de a 2006 előtti szintet még
mindig nem érte el. Így a lakossági tű-
zifa-felhasználás mértéke napjainkban
még mindig magasabb, mint 2005 és
2008 között volt.
Ezek fényében nem meglepő, hogy a
2022 júliusában bejelentett rezsicsök-
kentés-módosítás hatására egyes ház-
tartások ismét tömegesen fordultak
(vissza) a fatüzeléshez. Azonban a tűzifa
ára – amelyre ezelőtt sem terjedt ki a

A lakossági biomassza- és földgázfogyasztás (bal oldali skála) és a földgáz
és a hasított tűzifa árának alakulása (jobb oldali skála) (Forrás: Eurostat, KSH)
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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
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