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FELHÍVÁS A MAGYAR HŐSZIVATTYÚS TECHNOLÓGIA TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉÉRT 

2016 JÚNIUS 16. 

 

TISZTELT HŐSZIVATTYÚZÁSBAN ÉRINTETT KOLLÉGA! 

A Magyar Hőszivattyú Szövetség 2016.06.14.-én tartotta közgyűlését, melyen új Elnököt és 

Elnökséget választott a következő 3 évre. Az új vezetés az alábbi személyi összetételű: 

Elnök: Dr. Ádám Béla  

Elnökségi Tagok: Dr. Kassai Miklós, Dr. Léderer András, Kiss Pál, Szép Tamás, Varga Csaba, 

Zuggó Balázs. 

Ellenőrző Bizottság: Dr. Maiyaleh Tarek, Kóczián László, Gazda Pusztai Gyula 

Etikai Bizottság: Komlós Ferenc, Mihavetz Károly, Tóth László 

 A Magyar Hőszivattyú Szövetség ( MAHŐSZ )  új Elnöksége fordul ez úton Önökhöz, a hazai 

hőszivattyúzással kapcsolatba kerülő minden szakemberhez, támogatóhoz, partnerhez, hogy a szakterület 

érdekképviseletét, érdekérvényesítését magasabb és hatékonyabb szintre emelhessük. 

A MAHŐSZ 2007-ben alakult és átlagban 40 tagjával ( hőszivattyú forgalmazó, tervező, kivitelező céggel 

és szakértő magánszemélyekkel ) közreműködött a hőszivattyúzás hazai megismertetésében és 

elterjesztésében. Ennek eredményeként 2010-re egy felmérésünk alapján kb. 250 vállalkozás, vagy egyéni 

cég került érintőlegesen kapcsolatba a technológiával.  

Ekkor született meg a Megújuló energia Nemzeti Cselekvési Terv 2020-ig ( NCST 2020 ) melyben a 

kormányzat nagyságrendi fejlesztési programot tervezett a hőszivattyús technológiának, 0,25 PJ-ról 5,99 

PJ mértékre 10 év alatt. Ennek a 24-szeres növekedést jelentő tervnek a kidolgozásában a MAHŐSZ 

tevékenyen részt vett.  

Sajnos a terv megvalósításához sem a kormányzati jogszabályi és pályázati feltételek hiánya, sem a 

gazdasági válság miatti piaci helyzet nem adott lehetőséget. Hozzá kell tenni, hogy a MAHŐSZ korábbi 

vezetése és tagsága is a több éves érdekérvényesítő munkában a részeredmények miatt, megfáradt, 

elkedvetlenedett. 

Most 2016-ban azonban ezt az állapotot nem tarthatjuk fenn a továbbiakban és a hazai hőszivattyús 

technológia elterjesztése, alkalmazásának  fejlődése  érdekében egy jelentős változást kell elérnünk. 

Össze kell fognunk, és a szakterület minél több képviselőjét kell a közös érdek alapján bevonnunk a 

Mahősz szervezett munkájába, hogy a most kezdődő EU támogatáson alapuló, 2020-ig tartó fejlesztési 

programban a hőszivattyús technológia a megfelelő súllyal tudjon a projektekben szerepelni. Ennek az 

előfeltételei részben adottak! Egyes pályázati támogatási programokban ( kiírási feltételek között ) a 
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hőszivattyús hőtermelés szerepel! De az is tény, hogy az államigazgatás gyorsan változó személyi 

állománya, a döntési helyzetében kevés hőszivattyús információval rendelkezik. 

A pályázati hőszivattyús műszaki elvárások teljesíthetőek, de ehhez a szakterület szervezett, összehangolt, 

hatékony, magas műszaki színvonalú munkája szükséges. Csak így lehetnek sikeresek a hőszivattyús 

projektek, a vállalkozásaink! 

Az új Elnökség feladata lesz 2016 szeptember közepéig a hazai hőszivattyús szakterület véleményének és 

javaslatainak összegyűjtése, annak érdekében, hogy 2016 szeptemberében egy szakmai nap keretében 

megtárgyaljuk az előttünk álló 3 év szakmai programját, melynek egyik kiemelt célja, hogy 

együttműködjünk a MÉGSZ Hőszivattyús Tagozatával.  

Ennek érdekében az új Elnökség 2016. június utolsó hetében megtartja első ülését, melyen döntéseket hoz 

a szakmai reszortok szétosztásáról, felelősök kijelöléséről, operatív működésének megszervezéséről.  

 

Tisztelt Kolléga! 

Mint az alapító régi/új elnök azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy csatlakozzon a felhívásunk hatékony 

megvalósításához, mert a jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetben, a pályázati programokat ismerve, 

csak ez a sikeres hazai hőszivattyús fejlesztés útja.  

Erős Mahősz érdekképviselethez, nagyobb létszámú és aktív tagság szükséges! 

Sokak véleménye szerint:  

"HA A HŐSZIVATTYÚZÁSNAK NEM SIKERÜL 2020-IG A KEDVEZŐ HAZAI 

LEHETŐSÉGEKET KIHASZNÁLNI AZ OLCSÓ ENERGIAÁR ÉS PÁLYÁZATOK MELLETT, 

AKKOR VÉGLEG ELSZALASZTOTTA A KÍNÁLKOZÓ LEHETŐSÉGET" 

KÍVÁNOM, HOGY EGYÜTT SIKERESEK LEGYÜNK! 

Várjuk véleményét! 

Budapest 2016.06.16. 

 

Dr. Ádám Béla 

MAHŐSZ 

Elnök 

 


