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Szakcikkünk az Európai Unió előző
lapszámunkban ismertetett REPo -
werEU-tervén túl további olyan eu-
rópai törekvéseket és irányelveket
mutat be, amelyek mind a hőszivaty-
tyús rendszerek további térhódításá-
nak irányába hatnak. 

Idevágó európai törekvések
és irányelvek
Európában felgyorsult az a szakpoli-
tikai folyamat, melynek célja, hogy az
EU karbonsemlegessé váljon 2050-
re. Nemcsak a klímaváltozással kap-
csolatos, egyre riasztóbb jelenségek
és jelentések, de az energiafügget-
lenségre való törekvés is komoly lökést
adott az Unió döntéshozóinak – be-
leértve az Európai Bizottság, Parla-
ment és Tanács képviselőit is –, hogy
számba véve a rendelkezésre álló
eszközöket, fokozzák az ütemet.
Ahogy az energiarendszer az átala-
kulás következő szakaszába lép, szi-
gorodnak az éghajlati célok, és nő az
igény a gázfüggőség csökkentésére,
és ezzel együtt a kibocsátás csök-
kentésére is, amelynek a legnyilván-
valóbb módja az épületek – főként
otthonaink – emissziójának vissza-
fogása.
Ehhez pedig a hőszivattyúk jelentik
azt a fenntartható, kiforrott, már ren-
delkezésre álló fűtési technológiát,
amely jelentősen képes mérsékelni
a primerenergia-igényt. 
Ha a szakpolitikai előnyöket vesszük
számba, a hőszivattyú egy olyan tech-
nológia, amely a fűtés, hűtés és me-
legvíz-előállítás elektrifikálása mellett
hozzájárulhat a megújulóenergia-cé-
lok könnyebb eléréséhez, az épületek
fűtési energiaigényének jelentős csök-
kentésén túl. Hiszen a hőszivattyúk
által előállított hasznos hőenergia a
környezetből elvont megújuló energia. 
A hőszivattyús technológia elterje-
désének központi ösztönzése az egyik
leginkább költséghatékony, és sok-
oldalú megoldást nyújtó szakpolitikai
eszköz lehet, mivel a hőszivattyúk
számának és kapacitásának növelése
számos járulékos előnnyel is jár. Ilyen

lehet az idővel egyre olcsóbb megújuló
villamos energia fűtési célú felhasz-
nálásának és integrációjának előse-
gítése, vagy az épületekben rejlő hő-
tárolási flexibilitás hálózatszabályo-
zásra való kihasználása.

A REPowerEU javaslatcsomag
Az Európai Bizottság egyértelmű utat
jelölt az európai épületállomány de-
karbonizációja érdekében: a REPo-
werEU javaslatcsomagban azt a célt
tűzte ki, hogy 2030-ra 30 millió új
hőszivattyú működjön, ebből a kö-
vetkező öt évben már 10 millió. 
Nem véletlenül. A hőszivattyús tech-
nológia széles körű alkalmazásában
hatalmas szén-dioxid-csökkentési
potenciál van. Egyes számítási mo-
dellek szerint a hőszivattyúk alkal-
mazásának köszönhetően elkerülhető
szén-dioxid-kibocsátás 2050-re uniós
szinten meghaladhatja 570 millió ton-
na szén-dioxid-egyenértéket. Ha ezt
a potenciált perspektívába szeretnénk
helyezni, akkor összehasonlíthatjuk
Magyarország teljes üvegházhatású-
gáz-kibocsátásával, amely 2020-ben
63,5 millió tonna szén-dioxid-
egyenérték volt.

Az Irány az 55% csomag
Az Európai Unió jogalkotása jellem-
zően irányelvekkel dolgozik, a tagál-
lamokra bízva az eszköztár kiválasz-
tását az adaptáció során. Az Irány az
55% (Fit for 55) csomag részeként fe-
lülvizsgálat alatt álló irányelvekben
megfogalmazott módosítási javasla-
tok azonban már túllépnek az egy-
szerű iránymutatáson az épületállo-
mány fűtésére (és hűtésére) vonatkozó
technológiaválasztás tekintetében.
Az irányelvekben javasolt módosítások
közül kiemelt néhány példán keresztül
ez jól demonstrálható.

Az energiahatékonyság az első! elv
Az energiahatékonyság az első (Energy
Efficiency First) elv érvényesíthetősége
2021-ben komoly támogatást kapott
egy konkrét bizottsági iránymutatás
megjelenésével. Ez ernyőként fog át

Hőszivattyús technológia: kulcs az európai
épületállomány megújításához

minden uniós irányelvet és rendeletet,
megerősítve azt a közös célt, hogy
milyen szempontokat kell és érdemes
figyelembe venni annak érdekében,
hogy előbb csökkentsük az energia-
felhasználást, hatékonyabban hasz-
náljuk fel a megtermelt energiát, mi-
előtt azt minél kevesebb emisszióval
előállítanánk. Hiszen csökkenteni jel-
lemzően olcsóbb és egyszerűbb, mint
új energiatermelő kapacitásokat lét-
rehozni.

Az energiahatékonysági irányelv
Az energiahatékonysági irányelv
(2012/27/EU EED recast) megemeli
a közös európai kötelező energia-
megtakarítási célt 39%-ra a primer-
energia-fogyasztás tekintetében. Eh-
hez az éves tagállami energiameg-
takarítási elvárást a ténylegesen el-
érendő 1,5%-ra növelné. Évről évre
tehát az ország primerenergia-fel-
használását 1,5%-kal kellene csök-
kenteni 2021–2030 között, és 2024-
től a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló
technológiák – és az abból származó
energiamegtakarítás – már nem tar-
toznának ebbe a számítási mecha-
nizmusba.

A megújuló-irányelv
A megújuló-irányelvben (2009/28/EC
RED recast) a megnövelt közös cél
már 40%, kötelező nemzeti célokkal.
Azaz az energiafelhasználáson belül
a megújulókból származó energia
arányának már 40%-ra kellene nőnie
európai szinten, melyhez minden tag-
államnak hozzá kell járulnia. Ehhez
– a javaslat szerint – az épületek fű-
tésében és hűtésében évi 1,1%-kal
kellene emelni a megújuló arányát
energetikai felújítások mellett, és
2030-ra az épületekben a megújuló-
energia-felhasználás mértéke 49%-
ot el kellene elérjen.

Megterhelő-e ez a megújulócél
Ma gyarország számára?
Ha a hazai 2020. évi 13%-os meg-
újuló részarányból indulunk ki, és
a klímatörvényben (2020. évi XLIV.
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szük, hogy a fűtés mellett már a
hűtési hőenergia is elszámolhatóvá
válik a bizottsági iránymutatás
alapján.
Az APPLIA Egyesülés által készített
2021. évi piackutatás szerint már
a magyar háztartások 24%-a ren-
delkezik levegő-levegő hőszivattyú-
val, azaz légkondicionáló beren-
dezéssel. Sőt, nincs olyan iroda-
épület, hotel, vagy alig találni olyan
vendéglátó helyiséget hazánkban,
ahol ne működne az épületek kom-
fortját biztosító hűtő- és fűtőbe-
rendezés. A hőszivattyúk által elő-
állított hőenergia tehát rendelke-
zésre áll a hazai megújulós célok
teljesítésének megkönnyítésére.
Csak számba kell azt venni. 

Az EPBD-irányelv
Talán a legjelentősebb módosítási ja-
vaslatok az épületek energetikai jel-
lemzőit meghatározó irányelvben
(2010/31/EU EPBD recast) fedezhetők
fel. Eszerint a meglévő épületállo-
mányban a tagállamoknak 2040-re
fokozatosan ki kellene vezetniük az
új fosszilis fűtőberendezések enge-
délyezését. 2027 után pedig már – a
tervek szerint – nem támogatható a
fosszilis alapú fűtés. Célként jelölik
meg a leggyengébb hatékonyságú
épületek felújítását is, záródátummal.
A mélyfelújítást is definiálták, és 2030
előtt közel nulla szintre, utána már
ténylegesen nulla emissziós szintre
kellene az épületeket felújítani. Új
épületek esetén bevezetik a tényle-

törvény a klímavédelemről), illetve
a Nemzeti Energia- és Klímaterv-
ben rögzített hazai megújulós cé-
lokból, akkor annak tűnhet. 
Már ma azonban számos fűtésre
és hűtésre használt, környezeti
energiát hasznosító hőszivattyú
van beépítve a hazai épületállo-
mányba, mégpedig megszámolat-
lanul. A megújuló statisztikában
(MEKH Országos Eurostat típusú
részletes energiamérleg) környezeti
hőt (hőszivattyúk) ugyanis jórészt
a kedvezményes áramtarifát igény-
lők esetében számították be, azaz
a hőszivattyúk által termelt hasz-
nos energia potenciálja túlmutat
a ténylegesen elszámoltnál. Kü-
lönösen, ha azt is figyelembe vesz-

1. kép – Ennek az alacsony energiaigényű családi háznak a fűtését egy levegős hőszivattyú látja el 

Szalai Gabriella
Közgazdász, marketinggel, kommunikációval, uniós források felhasználásával, projektme-
nedzsmenttel foglalkozott, mielőtt az uniós klímaszabályozási környezetre specializálódott.
Dolgozott multinacionális és hazai vállalatoknál, majd regionális és állami fejlesztési ügynök-
ségeknél is. Öt évet töltött el a Magyar Energiahatékonysági Intézetnél,  három évig vezette
is, az energiahatékonyság témája most is közel áll hozzá. Jelenleg a Daikin Hungary Kft.
munkatársa, feladatai közé tartozik többek között a fenntartható fejlődéssel és klímavédelemmel
kapcsolatos szabályozási kérdéskör. A Magyar Hőszivattyú Szövetség munkáját külső szak-
értőként támogatja.
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gesen nulla emissziós épület fogalmát,
amely a definíció szerint olyan rend-
kívül alacsony energiaigényű épület,
ahol a primerenergia-szükségletet tel-
jes egészében megújuló energiával
fedezik, és nem okoznak helyszíni
szén-dioxid-kibocsátást.

Az irány egyértelmű: a fosszilis alapú
fűtés nemkívánatos. Mégha nem is
tiltják be ténylegesen a fosszilis ener -
giahordozókon alapuló fűtést egy
adott tagállamban, a javaslatcsomag
alapján 2024-től már nem lesz értelme
azt uniós vagy állami forrásokból tá-
mogatni, hiszen az abból származó
energiamegtakarítás nem lesz elszá-
molható az energiahatékonysági
irányelv 7. cikkelyének energiameg-
takarítási kötelezettsége keretében.
2027-től pedig a támogatását is
megtiltanák.

Az ETS-irányelv
Az uniós jogalkotás az ETS-irányelv
(EU Emissions Trading System) felül-
vizsgálatára irányuló javaslattal még
tovább lép a fosszilis alapú fűtés vissza-
fogására. Egy második ETS-t (ETS 2)
hozna létre, amely az épületekben és
a közúti közlekedésben használt fosszi-
lis tüzelőanyagokból származó köz-
vetlen kibocsátásokra vonatkozna, füg-

getlenül a meglévő rendszertől (ETS
1), amely már lefedi a villamosener-
gia-termelésből származó kibocsátá-
sokat.
Az ETS2 javsalata szerint már az épü-
letekre is bevezetnék – a közlekedés
mellett – a karbonadót: a helyiségfűtő
berendezésekben fűtésre használt
fosszilis tüzelőanyagokra vetnék ezt
ki ugyanúgy, ahogy a már hatályos ki-
bocsátáskereskedelmi rendszer most
is szén-dioxid-árat vet ki a nagy tüze-
lőberendezésekben (pl. erőművekben)
előállított villamos energiára és hő-
energiára. Ez az ár hozzájárulna a ma-
gas és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású tüzelőanyagok közötti költ-
ségkülönbözet csökkentéséhez, azaz
a szén-dioxid-felárat beépítené a tü-
zelőanyag végfelhasználói árába.

Az EU ETS2 rendszer
Az EU ETS a „felső korlát és kereske-
dés” (cap and trade) elvén működik.
Ebben korlátozzák a rendszer által
lefedett létesítmények által kibocsát-
ható egyes üvegházhatású gázok tel-
jes mennyiségét. A felső határ idővel
csökken, így a teljes kibocsátás is
csökken. 
Az ETS2 javaslat: 
•szabályozza az energia-beszállítókat
(nem a végfelhasználókat), hogy ki-

1. ábra – A helyiségfűtő készülékekre vonatkozó energiacímke-tervezet (LOT 1). A bal oldali százalékos értékek a
fűtőberendezések javasolt szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági értékei az alkalmazásokban, [η (%)]. A jobb
oldalon az egyes kategóriákhoz javasolt/illeszkedő épületgépészeti rendszerek találhatók

bocsátási egységeket szerezzenek
az energia-értékesítésükhöz kap-
csolódó szén-dioxid-kibocsátás fe-
dezésére,
•2025-ben indulna, 2026-tól érvényes
kibocsátási felső határral,
•olyan felső kibocsátási limitet ha-
tároz meg, amely 2030-ra a 2005-ös
szint 43%-ára csökkenti az éves ki-
bocsátást,
•minden kibocsátási egységet elár-
vereznek (azaz nincs ingyenes ki-
osztás),
•a kibocsátási egységek egy részét
előre kell finanszírozni, és piaci sta-
bilitási tartalékot kellene létrehozni
a túlzott áremelkedés kockázatának
kezelésére. 
Az Európai Bizottság azt javasolja,
hogy az ebből adódó teljes bevétel
25%-át uniós „saját forrásként” vonják
be egy új szociális klímaalap létre-
hozására, és előírja a tagállamoknak,
hogy a fennmaradó aukciós bevéte-
leket az épületek és a közlekedés
szén-dioxid-mentesítését támogató
intézkedésekre fordítsák.

Mégha a javaslatot nem is vezetnék
be Magyarországon, a koncepció jól
mutatja az európai szándékot. (A hazai
álláspont értelmében el kell kerülni a
negatív társadalmi hatásokat és a
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pénzügyi terhek háztartásokra való
hárítását az alacsony jövedelmű tag-
államokban, amely emelné az energia -
szegénység kockázatát az egységes
karbonárazás következtében.) 

Az EU áfairányelve és az Ecodesign
csomag
Az EU áfairányelve már lehetővé teszi
azt is, hogy a nagy hatékonyságú fűtési
rendszerek – ideértve a hőszivattyúkat
– áfakulcsát egy tagállam akár nullára
csökkentse.
A nagy hatékonyságú berendezések
meghatározásában az Ecodesign el-
nevezésű, környezetbarát tervezésre
vonatkozó szabályozási csomag segít
eligazodni. A készülékek és berende-
zések minimum energiakövetelményét
határozzák meg az Ecodesign segít-
ségével, melyhez az energiacímkék át-
sklázása is társul. A helyiségfűtő ké-
szülékekre (LOT1) vonatkozó jelenlegi
környezetbarát tervezési és energia-
címkézési előírások felülvizsgálata fo-
lyamatban van, az előttünk álló kb. két
évben vezetik be ezen új előírásokat.
A LOT1 hatálya alatt egyes helyiségfű-
tési technológiák előírásait vizsgálják
felül, 1 MW teljesítményig. A központi
fűtést szolgáló földgáz- és villamos-
energia-üzemű berendezések tartoznak
ide, a szilárd tüzelőanyagot használó

fűtőberendezésekre más szabályozás
vonatkozik. A környezetbarát tervezésre
vonatkozó javaslat tartalmazza a sze-
zonális helyiségfűtési energiahaté-
konyságra, a vízmelegítési energiaha-
tékonyságra és a hangteljesítmény-
szintre vonatkozó követelményeket,
valamint az NOx-kibocsátással és az
anyaghatékonysággal kapcsolatos kö-
vetelményeket. A hatásfok követelmé-
nyeit szezonális helyiségfűtési haté-
konyságként fejezik ki. Ezt a hatékony-
sági mutatót [η (%)] a fűtési igény és
ennek kielégítéséhez szükséges éves
energiafelhasználás arányaként szá-
mítják ki, osztva az EU átlagos primer-
energia-tényezőjével (=2,1), amely a fű-
tési igény kielégítéséhez szükséges
primerenergia-felhasználás hatékony-
ságát jelenti. 

Következtetések
Ha körvonalazzuk Európa épületállo-
mányát az előttünk álló évtizedekre, a
következő jövőkép olvasható ki a fo-
lyamatokból, irányokból. Az épületek a
jövőben nem pusztán passzív energi-
afogyasztók, hanem aktív részei, elemei
lesznek a villamos hálózatoknak. A há-
lózati kiegyenlítésben, az energiatáro-
lásban maguk az épületek is szerepet
kapnak a hőszivattyús technológiában
rejlő előnyök kihasználása révén, például

az időjárásfüggő megújulók hálózati
integrációjának elősegítésével. A de-
centralizált energiarendszerek kombi-
nálása az energiahálózatokkal és a tá-
rolási opciókkal az elektromos hálózatok
számára rugalmasságot és stabilitást
biztosítanak. Természetesen ehhez
olyan okosépületekre lesz szükség,
amelyek egyrészt az optimális működés
biztosítására folyamatos távoli moni-
toring alatt állnak. Másrészt az épü-
letautomatizálás a felhasználói kom-
fortot növeli. A fűtés mellett a hűtés is
mindinkább elengedhetetlenné válik. 
Az okosépületek hőellátásában és az
épületek dekarbonizációjában kulcs-
szerep jut a hőszivattyús technológiá-
nak, amely nem csupán az egyik leg-
hatékonyabb környezetbarát gépészeti
megoldás az ingatlanok fűtésére, hű-
tésére, használati meleg vizének elő-
állítására, hanem a megújuló energiára
vonatkozó közös európai célok teljesí-
téséhez is hozzájárul. Mindezt úgy,
hogy a felhasználók komfortigényeit
is maximálisan kielégíti.

Szalai Gabriella
Magyar Hőszivattyú Szövetség
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Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar
Épületgépészek Szövetsége

Szolgáltatások
Az ügyvezető kitért még a szövetség
budapesti szakmai napjaira, amelyeket
az utóbbi két évben már a MÉGSZ
YouTube-csatornáján is közvetítettek.
Évente jellemzően két-három ország-
járó turnét is szerveznek, így is csök-
kentve a szakmai ismeretterjesztés
fővárosközpontúságát.
Ahogy a rendezvények, úgy a MÉGSZ
médiumai is sok ezer szakmabelit
érnek el. Az Épületgépész szaklap
tízéves, dr. Vajda József szakszerkesztő
és a szerkesztőbizottság munkájával
évente hatszor értékes szakmafejlesztő
funkciót tölt be. A MÉGSZ-hírlevelet
minden szakmabeli elérheti, míg a jog-
szabályváltozásokról, pályázati kiírá-
sokról és építőipari trendekről informáló,
emailben kiküldött Csőposta a MÉGSZ
tagjainak szól. 

Köszönet a támogatásért
Az ügyvezető örömmel jelentette, hogy
a taglétszám csökkenése 2021-ben
megállt, ami a következetes toborzás-
nak köszönhető. Bozsó Béla beszá-
molója végén megköszönte, hogy a
tagság támogatja, hogy a szövetség
szolgáltatásainak nagy része ingye-
nesen elérhető az egész szakma szá-
mára. Mint mondta: – A MÉGSZ-ben
mindig erős volt az a szemlélet, hogy
nemcsak a tagokért, hanem az egész
szakmáért dolgozunk. Nyitottak va-
gyunk, és igyekszünk kommunikálni
az egész szakmával és minden szak-
magyakorló kolléga hasznára is akarunk
dolgozni. Gondolom, hogy aki tag a
MÉGSZ-ben évek óta, az ezt valamilyen
szinten elfogadta, és ezt a nagyvona-
lúságot magáénak érzi, támogatja. Ezt
köszönjük mindenkinek.

A cél most már eszköz
– A MÉGSZ az eddigi szisztematikus,
elvszerű működése eredményeként az
önmaga elé tűzött céljait elérte, és amit
célként kitűztünk, az most már eszközzé
vált – kezdte beszámolóját Golyán
László elnök, majd így folytatta:
– A szakma teljesebb és hatékonyabb

Júniusban tartotta évi rendes köz-
gyűlését a MÉGSZ, Velencén. Mivel
lejárt a tisztségviselők négyéves
mandátuma, új elnököt, alelnököket
és bizottsági tagokat választottak.
A közgyűlés első felében Golyán László
elnök és Bozsó Béla ügyvezető az
elmúlt négyéves ciklus munkájáról
beszéltek beszámolóikban, melyeket
az alábbiakban foglaltunk össze.

Érdekvédelem
– Hasznára a tagságnak, hasznára a
szakmának, ez a két szándék végig-
húzódik a MÉGSZ történetén – fogal-
mazta meg az ügyvezető felvezető
gondolatát, majd így folytatta: – Az ér-
dekvédelem esetében legtöbbször csak
szakmai érdekvédelemre gondolunk,
de a MÉGSZ-ben a vállalkozói érdekeket
is, amennyire lehetőségünk van erre,
fel akarjuk mutatni. A GMBSZ-ben vagy
a Kéményseprő Szakbizottságban szak-
mai érdekvédelmet folytatunk, de ha a
szakmunkásképzés reformján dolgo-
zunk a kormány által létrehívott Ágazati
Készségtanácsban, akkor az már vál-
lalkozói érdekvédelem is. A Mit vár a
szakma a végzett épületgépész mér-
nököktől? című kutatás is a vállalkozói
érdekvédelemhez tartozik. A pártoló
tagok esetében szakmai érdekvéde-
lemnek tekinthető, hogy az épületgé-
pészeti termékek minősítési problé-
máinak megoldását kezdeményezzük,

viszont gazdasági érdekvédelem, hogy
tagjai vagyunk a Magyar Építőanyag
és Építési Termék Szövetségnek (MÉ-
ÁSZ), amely az építőipari konjunktúra
fenntartásáért lobbizik.
Az érdekvédelmet nem egyedül, hanem
egyre inkább másokkal együttműködve
végeztük az elmúlt négy évben. A Ma-
gyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum
egyesületeivel összefogva dolgoztunk
a Mit vár a szakma a végzett épület-
gépész mérnököktől? című kutatáson,
és a Magyar Épületgépészeti Egyeztető
Fórum vállalkozik arra is, hogy az épü-
letgépészeti termékek minősítésével
kapcsolatos javaslatok képviseletét az
ÉMI és az illetékes minisztérium előtt
támogassa. 

Összefogás
A legszélesebb összefogásban meg-
valósuló projekt az Országos Magyar
Épületgépész Napok, ami egyre ered-
ményesebb tevékenység. A mi szere-
pünk leginkább kommunikációs tá-
mogatás, kezdeményezés, és ha szük-
ség van rá, szervezés. Az OMÉN-en
belül saját konferenciákat is tartunk,
jellemzően három vidéki helyszínen,
és az OMÉN-en belül az épületgépész
bálnak a szervezésében is részt ve-
szünk. Az OMÉN Alapítvány a gazdája
ennek a rendezvénysorozatnak, az ala-
pítvány elnökének pedig Golyán László
elnökünket kérték fel.

ókuszban az eredmények összegzése és a kiemelt célok
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nikai működésünkkel igény esetén az
Egyeztető Fórumot is segíthetjük, ami
a közös szakmai fellépést segíti és
teszi lehetővé.
– A szakmának az értékcsere, a létesítés
a célja – folytatta Golyán László a be-
szédét. – A szakma értékláncában a
gyártás, oktatás, kutatásfejlesztés, ke-
reskedelem normális esetben nem
közvetlen piaci kapcsolati elem, a lán-
colat végén a tervezők, kivitelezők,
üzemeltetők vannak, akik a piaci felü-
leten az ügyfelek számára az egész
szakma mindenfajta szolgáltatását és
termékeit a felhasználók számára
nyújtják. Ők szolgáltatnak a vevőknek,
ügyfeleknek, tehát ők közvetítik a szak-
tudást, a szakmaértéket a létesítésen
keresztül a piac felé. Az Egyeztető Fó-
rum létrehozása közben az a gondolat
erősödött meg, hogy a fórumot a piaci
felületen működő cégeket, szakmai
képviselőket tömörítő szervezetekkel
kell létrehozni az operativitás, a gyor-
saság, a rugalmasság, az egyszerű
gondolati átjárhatóság, az azonos pá-
lyán mozgás céljából, de megtartva a
teljes nyitottságot a szakma minden
szereplője irányába. És deklaráltuk,
hogy nem akarunk senkit sem kizárni,
sőt együtt akarunk működni. Remélem,
hogy ez a dolog működni fog, és a
gyártói, oktatói és egyéb szervezetek,
csoportok is részt vesznek ebben a
munkában. Kérjük hozzá az együtt-
működést, a segítséget.
A közgyűlés elfogadta a 2021-es évre
vonatkozó pénzügyi beszámolókat,
valamint a Felügyelő Bizottság jelen-
tését, amit a könyvvizsgáló jelentése
egészített ki. A szövetség gazdálko-
dása eredményes és stabil volt 2021-
ben. 

képviseletére törekedve részt vettünk
a Magyar Épületgépészeti Egyeztető
Fórum megalakításában, ami eszköz
a szakma fontos ügyeit átfogó célok
eléréséhez. Megtörtént a közös gon-
dolatok, közös szándékok természetes,
szerves összeérése, a továbblépést, az
együttműködés elveit most már a kö-
zösen, egyetértésben megfogalmazott
gondolatok determinálják.
Az elnök kitért arra is, hogy a MÉGSZ,
lehetőségeihez mérten, saját erőfor-
rásaival az indítás időszakában az
Egyeztető Fórum megerősödéséhez

szolgálatjelleggel hozzájárul, miközben
a MÉGSZ-nek önnön stabilitását, pénz-
ügyi rendszerét továbbra is óvnia kell.
– Látni kell, hogy a szakmán belül alap-
vető színenergiák vannak, a közös
egyeztetés és érdekvédelem eredmé-
nyessége nemcsak a mi érdekünk, ha-
nem az egész szakma érdeke is, és
eredményesebben lehet elvégezni az
Egyeztető Fórum kereteiben. Sokkal
értékesebb az eredmény, ha az Egyez-
tető Fórumban résztvevő szervezetek
együttes gondolataként, szándékaként
és munkájaként hozzuk létre – fogal-
mazott Golyán László. 

Elnökválasztás
Miután Kirch Ervin és Pánger László
visszaléptek az elnökjelöltségtől, a köz-
gyűlés Golyán Lászlót választotta meg
elnöknek.
Golyán László elnöki programbeszé-
dében röviden áttekintette a szövetség
harminckét éves történetének fejlődési
szakaszait. Mint mondta, a legutóbbi
fejlődési szakasz a 2012-es közgyűlés
határozataihoz köthető. A korábbi ta-

pasztalatokat is magába sűrítő ön-
megfogalmazás, a szövetség értékeinek
és működési elveinek újrafogalmazása
és az ezek alapján való működés át-
alakította a MÉGSZ-ről a szakmai köz -
életben kialakított képet. Az útkeresés,
az önmegfogalmazás rendszerelvű
építkezéssel és nyitással párosult, ami
magával hozta a szakmaközéleti
együttműködések lehetőségét is. Így
lett partner a szövetség a MÉN, majd
az utána létrejött Országos Magyar
Épületgépész Napok (OMÉN) szerve-
zésében. A következő nagy lépés a

Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fó-
rum megalapítása volt. – Ezzel kibőví-
tetten, nagyobb erővel, nagyobb lehe-
tőségekkel élve tudunk továbblépni, a
működtetése és erőssé tétele kiemelten
feladatunk. Előjogokat senki nem kap-
hat, és nagyon fontos, hogy akinek le-
hetősége van, e szerint járuljon hozzá
a közös működéshez – emelte ki Golyán
László.
A szövetség fejlesztésének hármas
feltételrendszerére, a külső és belső
elfogadottságra, a működés feltétele-
inek biztosítására is kitért beszédében
az elnökjelölt: – A szakmán belüli
együttműködés rendszere adott, az
Egyeztető Fórum érvényre juttatása,
fejlesztése van napirenden. A másik,
ami már szövetségi kategória, és az
elnökség is foglalkozott vele már négy
évvel ezelőtt is, hogy a testületeinket
részben át kell alakítani, a fiatalabb
tagok aktivitására, érdeklődésére építve.
A harmadik a stabilitás fenntartása, a
közgyűlés első részében bemutatott,
az elmúlt négy évben eredményes szol-
gáltatások további fenntartása. A tech-
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A MÉGSZ 
új választott tisztségviselői

Elnök: Golyán László
Alelnökök: Domonkos László,
Kirch Ervin, Varga Pál, 
Paziczki László, Murányi Sándor,
Horváth Zoltán, Pánger László
Felügyelő Bizottság: Antal István,
Fehér János, Imre Lajos
Etikai Bizottság: Balázs Gábor, 
dr. Vajda József, Huszák Géza

A sportos tagok vízre szálltak
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Feladatok és tervek az MMK 
Épületgépészeti Tagozatában

működés keretét. Ez lehetőség arra is,
hogy a tervezett programjaink áthú-
zódók, folyamatosak lehetnek, nem
naptári évhez kötöttek. Kiemelhető két
jelentős projekt az elmúlt együttmű-
ködési időszakból. 
Megkérdeztük a szakmát a frissen
végzett mérnökökkel kapcsolatos igé-
nyekről. A kérdőívet több százan töl-
tötték ki, véleményt mondhattak a fel-
sőoktatásból frissen pályára lépő szak-
emberekről, de ami talán ennél fonto-
sabb, megfogalmazhatták az elvárá-
sokat. Elmondhatták, hogy milyen ké-
pességeket várnak el a pályakezdőktől.
A válaszok elemzéséből a képzőintéz-
mények számára is adhatók hasznos
információk, javaslatok. Ezzel párhu-
zamosan a négy hazai képzőintézmény
épületgépész jellegű képzésben részt-
vevő tanszékeit is megkérdeztük, hogy
hogyan látják a lehetőségeiket. Milyen
az oktatói állományuk, milyen a tech-
nikai felszereltségük, milyen az után-
pótlás helyzete, a tanrendi összeállí-

Kamarai tisztújítás és parlamenti
választás után, közeledve a négyévente
aktuális tagozati tisztújító küldött -
gyűléshez, milyen feladatokat tervez
és hajt végre a tagozati elnök és el-
nökség? Mire számíthat a kamara a
kormányzati oldalról? Gyurkovics Zoltán
tagozati elnököt arról is kérdeztük,
hogy vállal-e újabb elnöki ciklust.

Az év első felében milyen fontos ese -
mények, feladatok teljesítése zajlott a
kamarában és a tagozatban?
Lényegében minden kamarai tevé-
kenységre hatással volt, hogy az MMK-
ban 2021 júliusában tisztújításra került
sor. Nagy Gyula elnök új ciklus veze-
tésére nem kandidált, Wagner Ernő
lett az új elnök, és az elnökség is je-
lentősen átalakult. Ez személy szerint
engem is érintett, hisz a küldöttgyűlés
a négy alelnök egyikének választott.
Az új összetételű elnökség munkáját
nem könnyítette meg a főtitkárság je-
lentős személyi átalakulása. Azoknak

az új alkalmazottaknak, akik a gazdaság
egészen más területeiről érkeztek, nem
egyszerű az átállás.
Az Épületgépészeti Tagozat munkáját
– reményeim szerint – ezek a változások
nem befolyásolták. Az elnökségünk
négy éve dolgozik együtt, én hatodik
éve vagyok tagozati elnök. A 2019 ta-
vaszán megválasztott elnökség életkora
az akkori kamarai átlagnál tíz évvel
alacsonyabb volt. Az elmúlt időszakban
kialakult az a munkamódszer, az a
gyakorlat, amely záloga lehet a sikeres
szakmai munkának is. 
Amit nagyon fontosnak tartok, hogy a
szakma fontos szereplőivel közösen
elindított kezdeményezések folyama-
tokká váltak. A Magyar Épületgépészeti
Egyeztető Fórumban (MÉEF) négy tár-
sadalmi szakmai szervezet – a MÉGSZ,
a KÉOSZ, a MUE és a HKVSZ –, valamint
a köztestületi formában működő MMK
Épületgépészeti Tagozata által kötött
együttműködési megállapodás bizto-
sítja a szervezett működés és együtt-

Tervezői konferencia a budapesti Lurdy Házban
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legnagyobb arányban. Ennek az lett a
következménye, hogy a korábban 360
fős küldöttgyűlés 10 fős küldötti lét-
száma csak kettővel csökkent, vagyis
8 országos küldöttünk van. Ha azt is
hozzáteszem, hogy a területi küldöttek
között szép számmal vannak épület-
gépészek is, joggal gondolható, hogy
érdekérvényesítő képességünk jelen-
tősen nem romlott.

Az új kormányzattól lehet-e várni a
kamarai feladatkörök, szerepkörök áta-
lakítását vagy a korábbiakhoz képest
másféle igények felmerülését? Lehet-
séges-e, hogy a kormányzat a mérnöki
kamarával több konzultációt fog foly-
tatni?
Először is, nem tudom magamat sem
kivonni abból az elégedett hangulatból,
amelyet az okoz, hogy az új kormányzati
struktúrában harminckét év után önálló
vezetése van az építésügynek. Kevésbé
értelmezhető pozitívan az oktatás Bel-
ügyminisztérium alá rendelése.
Az, hogy a feladatkörök hogyan ala-
kulnak, ebben a pillanatban nem ismert.
De jó jelnek gondoljuk, hogy Lázár
János építési és beruházási miniszter
kifejezett programja a szakmai pár-
beszéd gyakorlattá tétele. Ezt azért is
gondoljuk fontosnak, mert az építés-
ügyet – nem is feltétlenül csak határ-
területen – érintő irányítás további
négy minisztériumhoz is tartozik. Ne-
künk különösen fontos két terület.
Az egyik a katasztrófavédelem, a másik
éppen az oktatásügy. Sok olyan ügyünk
van a katasztrófavédelemmel kapcso-
latban, ahol az egységes vélemény és
gyakorlat kialakításában még van ten-
nivalónk bőven. Az oktatásügy pedig
azért fontos, mert a szakmai utánpótlás
minden szintjén jelentős problémák
látszódnak. 
Lázár János és csapata eljött hozzánk
is az MMK-ba, ezen az egyeztető meg-
beszélésen magam is részt vettem.
Határozottan azt éreztem, hogy a mi-
niszter komolyan számít a mi köztes-
tületünkkel való együttműködésre is.
A megbeszélés során felmerült kér-
dések tekintetében nagyon sok témá-
ban egyező megközelítés mutatko-
zott.
Abban biztos vagyok, hogy a párbeszéd
– talán együttműködésnek is nevez-
hetjük – folytatódni fog. Itt azonban

tásban mekkora a mozgásterük. A ku-
tatási eredményeket közzétettük. Min-
denképpen vannak olyan tanulságok,
amelyek további elemzést igényelnek.
Az látszik, hogy csökkent az érdeklődés
az épületgépész pálya iránt. Beigazo-
lódott, hogy a tanrendi keretek nem
feszíthetők jelentős mértékben tovább,
ugyanakkor a 2000-es években beindult
szakmai innováció folytatódik. Ese-
tenként a határterületi ismereteket
tanrendi képzésen túl lehet és kell a
szakmagyakorlókhoz eljuttatni.
A másik téma, amelyet a MÉEF támogat,
az épületgépészeti termékek minősí-
tésével kapcsolatos. Sok kritika éri a
hazai gyakorlatot, a minősítő eljárások
alkalmanként lassúak, a jogszabályok
helyenként ellentmondásosak, ami ért-
hetően zavarja a gyártókat, kereske-
dőket. Ez a munka elindult, de – mint
oly sok más témában – a 2022. áprilisi
országgyűlési választásokat követően
módosuló kormányzati struktúra miatt
egyelőre lassan halad.

Mi a tagozat munka- és feladatterve
a második félévre?
Ahogy az előbb már említettem, az
épületgépész szakmai programjaink,
tevékenységünk folyamatosak zajlik,
ritkán évhez vagy félévhez kötöttek,
így van ez az Egyeztető Fórum esetében
is. Nagyon sok magas színvonalú ren-
dezvényt szervezünk a szakmában.

Ezek nagyrészt személyes részvétellel
vagy hibrid formában valósulnak meg,
leginkább konferenciaként. Ezeken ter-
mészetesen kölcsönösen képviseltetjük
magunkat. 
Tagozatunk legfontosabb, immár ha-
gyományos szereplése az őszi hóna-
pokra tolódik. Szeptember utolsó pén-
tekjén – 30-án – tartjuk a VI. Épület-
gépészeti Tagozati Tervezői Konferen-
ciát (ÉGTTK) a Lurdy Házban. Eddig egy
alkalommal, a coviddal súlyosan érintett
2020-ban kellett elhalasztani. Reméljük
idén is meg tudjuk rendezni a sokféle
egészségügyi- és gazdasági fenyege-
tettség ellenére is. Fontos tudni, hogy
a plenáris előadást – idén a hívószó a
FENNTARTHATÓSÁG – kötelező szak-
mai képzésként akkreditáltattuk az
Épületgépészeti Tagozat mellett az
Energetikai Tagozat szakmagyakorlói
számára is.
Másik szakmaközi rendezvényünk, az
Országos Magyar Épületgépész Napok
(OMÉN) hagyományosan november
végén lesz, amely idén először két hétig
tart. Az OMÉN zárórendezvénye, a díj -
átadó gála reményeink szerint ismét
az Épületgépész Bál keretében lesz
megszervezve. Itt adjuk át a tagozat
díjai mellett a MÉGSZ, valamint a Ma-
gyar Épületgépészek Koordinációs Szö-
vetsége díjait, illetve az Év Emberei dí-
jakat. A rendezvénysorozat szervezé-
séről a talalkozzunk.hu honlapon adunk
tájékoztatást. 
A Magyar Mérnöki Kamara mintegy
fél éve az új alapszabály szerint mű-
ködik, amely a legmagasabb döntés-
hozó szerv, a küldöttgyűlés létszámát
megfelezte. A csökkentett létszám 180
fő. Ide részben a területi kamarák, rész-
ben a szakmai tagozatok adják a kül-
dötteket. További fontos alapszabály -
elem a tagozatok esetében, hogy az új
alapszabály létrehozta az ún. elsődleges
tagság fogalmát. A többes tagság meg-
maradt. Tehát – csak a mi szakterüle-
tünket tekintve – nagyon sokan vagyunk
több tagozatban is tagok, az ÉGT-
tagság mellett például az Energetikai
vagy a Gáz- és Olajipari Tagozatban.
Az elsődleges tagsághoz köti az alap-
szabály például a tagozati küldöttek
számát is. Ez a mi esetünkben igen
pozitív elem lett, hiszen a többes tag-
ságúak – taglétszámarányosan – az
épületgépész tagságot választották a

A szakma és a szövetség hírei

Gyurkovics Zoltán tagozati elnök



12 Épületgépész XI. évfolyam – 2022. szeptember

A szakma és a szövetség hírei

Most alakul lelkes fiatal kollégánk
kezdeményezésére a BIM Szakosz-
tályunk. Működik az Épületenergeti-
kai- és a Fürdő- és Uszoda Létesít-
mények Szakosztályunk. 
Kialakítottuk az évi két alkalommal
megszervezett kihelyezett elnökségi
ülések rendszerét. Egyet Kelet-Ma-
gyarországra, egyet Nyugat-Magyar-
országra, ahová a kibővített elnöksé-
günk elmegy, és oda várja a területi
szakcsoportok vezetőit is. Már szer-
vezzük az októberben esedékes sze-
gedi ülésünket. Tevékenységünket
igyekeztünk, igyekszünk transzpa-
renssé tenni részben honlapunkon,
hírlevelünkkel és a szakmai sajtóban
való lehető leggyakoribb jelentkezés-
sel.
Igyekeztünk megfelelni, de majd a vá-
lasztáson dől el, hogy – a küldötteken
keresztül – miként vélekedik mun-
kánkról a tagságunk. Hogy a folyta-
tásnak én is részese leszek-e, nem
tudom. Ez természetesen elsősorban
nem az én akaratomon múlik. Sok
olyan folyamatot, eseményszervezést
indítottunk el vagy folytattunk az el-
múlt években, amelyek esetleges meg-
szakadását fájlalnám.

Bozsó Béla

nem lehet mellékes körülményként
gondolni a szakmát is érintő (világ)po-
litikai környezet hatásaira. Kiemelten
gondolok itt a negatív gazdasági ha-
tásokra, az energiaválságra, az inflációra
stb. Ehhez további nehezítő körül-
ményként látszik felcsatlakozni a co-
vid-világjárvány nem is tudom, hányadik
hullámának biztos megjelenése. Be-
szélgetésünk idején a KATA-ügy is te-
matizálta a szakmai közbeszédet, ki-
emelten annak rapid és évközi beve-
zetési módja.

2023 kora tavaszán tagozati
vezetőségválasztó küldöttgyűlés lesz.
Megkezdődött-e már a felkészülés
erre? Várható-e, hogy ön elnökként
indul?
A felkészülés előkészítő lépéseit meg-
tettük már. Az Épületgépészeti Tagozat
munkájának megítélése – az elnökség
négyéves vagy az én hatéves elnöki
munkámat illetően – elsősorban a ta-
gozat szakmagyakorlóinak a dolga.
Az elnökség végezte a feladatát, azt
hiszem, elég sokat tettünk azért, hogy
folyamatosan aktuális választékot kí-
náljunk a kötelező szakmai képzé-
sekhez. 
Meggyőződésünk, hogy fontos a tan-
renden kívüli oktatás, képzés. Ezért

segítjük, támogatjuk az ilyen jellegű
képzéseket. Mesteriskolák szervezé-
sében is vállalunk közreműködést.
Erős és élő az együttműködésünk a
legjelentősebb társadalmi szakmai
szervezetekkel, a felsőfokú szakképző
intézményekkel, sőt egyre több kö-
zépfokú szakképző centrummal. 
Minden évben indultunk a MMK Fel-
adatalapú Pályázatain (FAP), ahol meg-
ítélésem szerint hasznos segédanya-
gokat, tervezési segédleteket állítot-
tunk elő. Ezek az MMK honlapján el-
érhetők. Ebben az évben hatodik al-
kalommal szervezzük meg a saját
tervezői konferenciánkat.
Részt vállalunk az Országos Magyar
Épületgépész Napok rendezvényso-
rozatának szervezésében, tőlünk indult
a többnapossá szervezés gondolata.
A Macskásy-díj két fokozatát adjuk
ki minden évben. Igyekszünk ehhez a
tagjaink, kollégáink szakmai teljesít-
ményét országosan figyelni. Igyek-
szünk megtalálni az Év Tervezőjét,
fontosnak gondoljuk az Év Oktatója
címre esélyes oktatók jelölésében való
részvételt, ugyanez vonatkozik az Év
Mérnöke kitüntető címre is.
Szerintem a szakmai partnereink több-
ségével nagyon erős támogatói-baráti
kapcsolatot sikerült kialakítani.

VI. Épületgépész Tervezői Konferencia –
Épületgépészeti és energetikai szakmai továbbképzés 
a fenntarthatóság jegyében

Szeptember 30-án 9–15.30-ig a budapesti Lurdy Konferencia- és Rendezvény-
központ ad helyet szakmánk egyik legnagyobb létszámú rendezvényének.
Az előadásokon való részvétellel a szakmagyakorló kollégák – ezúttal nemcsak
az Épületgépészeti, hanem az Energetikai Tagozat tagjai is – eleget tudnak tenni
éves kötelező szakmai képzési kötelezettségüknek. A regisztráció a szokott
módon történik.  A „csak” érdeklődők jelentősen mérsékelt, 50%-os árú, ún. lá-
togatói jeggyel vehetnek részt a konferencián.  Ehhez is kell regisztrálni Keresz-
tes-Németh Anitánál (BPMK). 

Az előadások címei – projektbemutatók: 
Az MVM DOME épületgépészeti kialakítása (Ágoston István)
Energiahordozók, primer energiakészlet (dr. Szilágyi Zsombor)
Közel nulla energiaigényű/okosépületek (dr. Csoknyai Tamás)
A VIEGA Kft. 30. születésnapi bemutatkozása (Nagy Zoltán)
A fenntartható távhőellátás rendszerszemléletben (Molnár Szabolcs)
Szabályozással összefüggő energiahatékonysági kérdések (Vörös Szilárd) 
Projektbemutató: A Zene Háza épületgépészeti kialakítása (Lantos András)

A konferencia, amelyen jelentős számban kiállítók is részt vesznek, 
állófogadással zárul.
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Kéthetes lesz az Országos Magyar
Épületgépész Napok (OMÉN)
Idén 2022. november 21. és december 2. között tartjuk meg az OMÉN-t, első alkalommal két hét időtartamban. A vál-
tozást az indokolta, hogy a várhatóan sok rendezvényt így nem kell egy hétre bezsúfolni.

Legyen ez a két hét a szakmán belüli kommunikáció, az ismerkedések és találkozások ideje, a szakma párbeszédének
időszaka a hozzá közel álló szakterületekkel!
Legyen ez az ünneplés, a kimagasló tevékenységek és személyek megbecsülésének két hete is. December 2-án az
Épületgépész Bálon a találkozás, az ünneplés és szakmánk kiválóságainak díjazása lesz a cél.
Kérjük a gyártókat, kereskedőket, oktatókat, kivitelezőket, mérnököket, hogy aktivitásukkal, támogatásukkal járul-
janak hozzá a kéthetes program sikeréhez, mint ahogyan ezt eddig is tették. Támogassák a helyi kezdeményezése-
ket, és maguk is kezdeményezzenek ilyeneket!
A szervezéssel kapcsolatos legfontosabb információk továbbra is a talalkozzunk.hu honlapon követhetők.

OMÉN Alapítvány és OMÉN irányító testület
talalkozzunk.hu
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„Hozzájárulni a hétköznapok 
életminőségéhez!”

megrendezni. Öröm, hogy idén már si-
mán megvalósult a XII. Országos Ké-
ménykonferencia a szokásos időpont-
ban, és várhatóan jövő év elején a Pol-
lack Expo keretén belül megtarthatjuk
a kéményes szekció előadásait, amelyek
szervezése már javában folyik.

– Elnökségi beszámolója során azt is
hangsúlyozta, hogy jelentős kezde -
ményezésként értékeli az Egyeztető
Fórum beindítását, amely évtizedekre
meghatározhatja a szakmát, és emiatt
vállalta el a következő ciklusra az
elnöki pozíciót.
– Ez így igaz, nagy jelentőségűnek tar-
tom az épületgépész szakma össze-
fogását a mérnöki kamara támogatá-
sával. Ha élni tudunk a lehetőséggel,
jelentősen növelhetjük szakmánk lob-
bierejét. Természetesen nem vagyok
naiv, jól tudom, hogy ez évtizedes prog-
ram, így az alapítók csak a lehetőséget
teremthetik meg, ahogy fogalmaztam:
elültettük a „diófát”. Az elindított prog-
ramok továbbvitele, megvalósítása már
a minket követő generációk feladata
lesz.
Azt is hozzátettem, hogy ehhez a több
évre szóló munkához kérem a tagság
hatékony és tevékeny támogatását a
következő években, mert aktív, pozitív
hozzáállású tagok nélkül nagyon nehéz,
sőt lehetetlen lesz megvalósítani a ki-
tűzött célokat.

– Elnökségi beszámolójában arról is
szólt, hogy szakmai munkájuk a
jövőben várhatóan fel fog értékelődni
a jelenlegi „energiaérzékeny-
környezetérzékeny-költségérzékeny”
világban. Mire gondolt itt pontosan?
– Azt gondolom, ha kellően meggyőző,
közös hangon, szakmailag korrekt, de
a civil társadalom számára is érthető
érvekkel tudjuk megmutatni a mun-
kánkat, be tudjuk bizonyítani, hogy
fontos szereplői vagyunk a megfelelő
színvonalú hétköznapi élet megvaló-
sításának.
Az épületgépészet és a szakemberek
is kulcsszereplői az emberek komfor-
térzetének, ezért fontosságuk meg-

Május 24-én rendezték meg a
Kéményjobbítók Országos Szövet-
ségének zárszámadó és tisztújító köz-
gyűlését, amelyen újabb négy évre
megválasztották elnöknek Netoleczky
Károlyt, akivel a szakmai szövetség
elmúlt és következő négy évéről is
beszélgettünk.

A pandémia miatt nehéz, de
a szakmát meghatározó évek
után

– Mit tart a legfontosabb eredménynek
az előző elnöki ciklusából?
– Számos, a szakmai sajtóban rend-
szeresen ismertetett szakmai prog-
ramról, rendezvényről beszámolhatnék,
de mondhatnék szakmai megvalósu-
lásokat is, az elmúlt négy évből első-
sorban a pandémia okozta nehézsé-
geket és az ennek ellenére teljesült
programijainkat emelném ki. Ebben
elévülhetetlen érdemei voltak kollégá-
imnak, az elnökség és a munkabizott-
ságok tagjainak is. Már többször em-
lítettem, hogy rendkívül fontosnak tar-
tom az élet minden területén, így a
szövetség munkájában is a csapat-
munkát! A KÉOSZ immár 16 éves ve-
zetése során ezt az elvet mindig hang-
súlyosan alkalmaztam. Ezzel együtt
éves programjaink, céljaink nem vál-
toztak, és folyamatosan teljesíteni tud-
tuk azokat.

– Melyek voltak az előző ciklus leg-
fontosabb programjai?
– A rendezvényeink, oktatásaink mellett
olyan szakmai szervezetekkel való kap-
csolat kialakítása és működtetése, mint
a Magyar Épületgépészeti Egyeztető
Fórummal megvalósult közös munka.
Ugyanígy fontos a lakossági felvilágosító
tájékoztatás, melyben partnerünk volt
a közmédia és az OKF.
Fontos és aktuális téma volt a gyűjtő-
kémények helyzete, amellyel kapcso-
latban igyekeztünk minél több fórumon
hallatni a hangunkat. Itt mindenképpen
sikerként értékelem, hogy várhatóan
az Országos Katasztrófavédelmi Fő-

igazgatóság keretén belül folytatódik
az egyeztetés, a korábbiakhoz képest
szélesebb keretek között, de szakmai
szövetségünk meghatározó részvéte-
lével. Szintén itt kell megemlíteni, hogy
az állami, kormányzati szervekkel is jó
a kapcsolatunk, hiszen folyamatosan
részt veszünk az MSZT munkabizott-
ságainak munkájában, véleményezve
a szabványok módosítását, fordítását,
valamint részt veszünk a Belügymi-
nisztérium által létrehozott Kémény-
seprő-ipari Műszaki Bizottság mun-
kájában is.
Kiemelt feladatunk volt továbbá, és ez
természetesen a jövőben is így lesz,
az egységes szakmai szemlélet és ma-
gatartás támogatása, valamint az EU-
kompatibilis jogszabályalkotás és jog-
alkalmazás elősegítése.
Összességében úgy érzem, egyre töb-
ben figyelnek ránk, szövetségünk szak-
mai súlya növekszik.

– Mi volt a legnehezebb?
– A pandémia miatt a tagság és a
szakemberek körében is elismert Or-
szágos Kéménykonferenciát 2020-ban
csak nagy szerencsével és időzítéssel
tudtuk személyes részvétel mellett

Netoleczky Károly
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– Milyen további terveket emelne ki a
következő ciklusból?
Folyamatos, aktív részvétel a Kémény-
seprő-ipari Műszaki Bizottság mun-
kájában. Részvétel az OMÉN Irányító
Testületének munkájában, az OMÉN
szervezését felügyelő konzorcium tag-
jaként. A gyűjtőkémények kiváltását
célzó programok támogatásában célom,
hogy szövetségünk folyamatosan ve-
gyen részt az ezzel kapcsolatos szakmai
anyagok elkészítése céljából létrehozott
szakmai bizottságokban. 
Szeretném a szakma figyelmébe aján-
lani honlapunkat (www.kemenyjobbi-
tok.hu) és Facebook-oldalunkat
(https://www.facebook.com/kemeny-
jobbitok), amelyeken folyamatosan fris-
sülő tartalmakkal találkozhatnak.
A fenti gondolatok, tevékenységek ha-
tékonysága érdekében az egységes
szakmai szemléletet és az együttmű-
ködés kialakítását támogatni kell, a
felelősségi körök tisztázásával és az
etikus szakmai magatartás tiszteletével.
Mert mindennek ez az alapja a szak-
mánkban!

A Kéményjobbítók Országos 
Szövetségének újonnan 
megválasztott elnöksége
Elnök: Netoleczky Károly
Alelnök: dr. Barna Lajos 
Elnökségi tagok: Fehér Gábor, 
Keszthelyi István és Sümeghy Péter

kérdőjelezhetetlen. Hiszen jelentős
mértékben rajtuk múlik az emberek jó
komfortérzete, ezáltal életminősége,
munkavégző képessége a jó minőségű,
meleg vagy hűvös levegő, a meleg víz
megléte. Mindehhez olyan megbízható,
biztonságos rendszereket kell tervezni
és kivitelezni, esetleg üzemeltetni, ame-
lyek a legkisebb környezetterhelés mel-
lett költséghatékonyan üzemeltethetők.
Mindezt ráadásul biztonságosan kell
megtervezniük és megvalósítaniuk.
Mindehhez pedig modern korunk egyik
legfontosabb feltételének is teljesülnie
kell, mégpedig a költséghatékonyság-
nak.
Éppen ezért hangsúlyozottan is kie-
melem: a kollégák, akik ebben a szak-
mában dolgoznak, komplexen is adnak
a társadalomnak, a családoknak. Olyan
szakértelmet és szakmai hitvallást,
amely nagy mértékben hozzájárul az
emberek hétköznapi életminőségéhez.

Egységes szakmai szemlélet,
etikus szakmai magatartás

– Mit tart a következő 4 év kiemelt
feladatának?
– Az elmúlt évek eredményei mellett
kell tovább folytatni a munkát. Jelentős
figyelmet és részvételt szeretnék szen-
telni a Magyar Épületgépészeti Egyez-
tető Fórum munkájának, a társszakmai

szervezetekkel vagy a Magyar Mérnöki
Kamara Épületgépész Tagozatával tör-
ténő együttműködésnek. De ugyanígy
fontos partnerek a környezetvédelmi
szervezetek, az Agrárminisztérium és
a Belügyminisztérium alá tartozó Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság. De persze a Magyar Épületgé-
pészek Szövetségét is említhetném,
mert a közös fórumon kívül is szoros
szakmai együttműködést szeretnék.
A fórum kapcsán egyébként kiemelt
célom az egységes képviselet megte-
remtése, amely hatékonyan támogat-
hatja a jogalkotást és szabványosí-
tást.

– Melyek lesznek a kiemelt események?
Mire számíthatnak a szakemberek?
Fontosnak tartom, hogy a tervek szerint
megrendezzük páratlan években a Pol-
lack Expókon a kéményes szekciót, va-
lamint természetesen páros években
az Országos Kéménykonferenciát is.
Utóbbin adjuk át minden alkalommal
az elismert szakmai megbecsülést je-
lentő Meszléry Celesztin Díjat.
Mára elmondható, hogy az általunk
alapított díjat a rangos elismerések
között tartják számon, ami – vélemé-
nyem szerint – köszönhető az eddigi
kitüntetettek szakmai, társadalmi el-
ismertségének és magas színvonalú
munkájának. Ebbe a társaságba be-
kerülni rangot jelent!

A szakma és a szövetség hírei

A konferencia sajtótájékoztatóján Barna Lajos, Netoleczky Károly és Chappon Miklós
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Kermi x-flair: 
a hőszivattyús fűtőtest
(Forrás: kermi.de)

Az idei IFH épülettechnikai szakkiállí-
táson, Nürnbergben a Kermi cég egy
olyan lapradiátort mutatott be, amely
speciálisan a hőszivattyúkhoz, illetve
alacsony előremenő hőmérsékletekhez
alkalmas. Ezzel a termékkel a Kermi a
fűtéstechnika kategóriában a közön-
ségszavazatok alapján a harmadik
díjat nyerte el. 

Az x-flair fűtőtest axiálventilátorokkal
van felszerelve, így gyorsan felmelegíti
a helyiséget, és a hőenergiát hatéko-
nyon osztja el a térben. 
Régi épületek hőszivattyúval való fel-
szerelésénél ezek a fűtőtestek a meg-
lévő fűtési vezetékekre csatlakoztat-
hatók. Mivel a fűtőtest optimálisan
hasznosítja a hőszivattyú alacsony
előremenő hőmérsékletét, padlófűtésre
nincs feltétlenül szükség. 
Ha új építések esetén pl. a gyerekszobát
vagy a dolgozószobát bizonyos idő-
szakokban gyorsan fel kell fűteni, akkor
is az x-flair fűtőtest az ideális választás,
mivel ilyenkor a padlófűtés túl lassan
reagálna a felfűtési igényre. 
Az x-flair fűtőtest legfontosabb elő-
nyei:
– alkalmas minden alacsony hőmér-
sékletű hőtermelővel való üzemre,
– a beépített ventilátorok igény szerint
automatikusan kapcsolnak be és ki,
– a zajszegény ventilátorok és azok
rugós csapágyazása a zajokat mini-
mumra redukálják, 
– a radiátor sugárzási hőleadása ma-
ximális az x2 technológiának köszön-
hetően, 
– az x-flair optikai különbség nélkül
kombinálható minden therm-x2 fűtő-
testtel.
A radiátorok hőteljesítménye
45/35/20 °C hőmérsékletek esetén
364–1330 W. 

Hidraulika 
a fűtéstechnikában
(Forrás: SBZ Monteur)

A hőtermelés és a hőfelhasználás össz-
hangja csak akkor teljesül, ha a fűtő-
berendezés hidraulikája rendben van.
A fűtőberendezések felújításánál sok
fűtésszerelő egyedül csak a hőtermelőre
koncentrál. De még az új szereléseknél
sem áll minden fűtéstechnikai rend-
szerkomponens a figyelem középpont-
jában. Célszerű azonban a teljes rend-
szerben lévő minden elem összhangjára
ügyelni. A meleg vizes fűtési rendszerek
alapvetően két részből állnak, a hőter-
melő áramköréből és a hőfelhasználók
áramköréből. 
Ha ez a két rész gondosan és eredmé-
nyesen van egymással kombinálva,
csak akkor tud a fűtőberendezés ren-
deltetésszerűen és energiahatékonyan
működni. Ahhoz, hogy a mindenkor

szükséges fűtővízáramokat és -hő-
mérsékleteket oda irányítsuk, ahol fel-
használásra kerülnek, a fűtéstechnikai
szakembernek egy alkalmas hidraulikai
kapcsolást és az ehhez illeszkedő sza-
bályozószerelvényeket és szabályozási
stratégiát kell kiválasztania. Ennél min-
denekelőtt a berendezésspecifikus kö-
vetelmények a mértékadók.
A tervezésnél különleges figyelmet ér-
demel a hőtermelők fajtája és darab-
száma: olaj- gáz- vagy szilárdtüzelésű,
alacsony hőmérsékletű vagy konden-
zációs kazán, hőszivattyú, napkollek-
toros berendezés, egy- vagy többka-
zános rendszer, esetleg multivalens
hőtermelés. Ezek a gyártmányok kü-
lönböző követelményeket támaszthat-
nak a tervezéssel szemben, például
minimális vagy maximális visszatérő
hőmérséklet és minimális vagy maxi-
mális térfogatáram betartását.

Hőszivattyús 
csúcstalálkozó 
(Forrás: haustech.de)

A német szövetségi gazdasági miniszter
és a szövetségi építésügyi miniszter-
asszony meghívására 2022. június 29-
én egy virtuális hőszivattyús csúcsta-
lálkozóra került sor, amelyen a szak-
vállalatok, a szakszövetségek és a fo-
gyasztóvédelmi szövetségek képviselői
vettek részt.
Az aláírt közös szándéknyilatkozat leg-
fontosabb céljai és megállapításai a
következők:  
– 2024. január 1-től minden új létesítésű
fűtőberendezés 65%-ban megújuló
energiával működjön, amelyben a hő-
szivattyúk döntő szerepet játszanak,
– a távhőhálózatokba beépített nagy
teljesítményű hőszivattyúk jelentős
mértékben járulhatnak hozzá a dekar-
bonizálási cél eléréséhez, 
– a szövetségi kormánnyal közösen
meg kell teremteni a feltételeket ahhoz,
hogy 2024-től évente legalább 500 ezer
hőszivattyút építhessenek be,
– a gyártás, a beszállítók, valamint a
tervezés és a kivitelezés területén meg
kell növelni a kapacitásokat, 
– a hőszivattyúk vezérléséhez és sza-
bályozásához egyszerűbb és hatéko-
nyabb megoldásokat kell kifejleszteni,
– a gyártóknak több figyelmet kell for-
dítaniuk a hőszivattyúk meglévő épü-
letekbe való beépítésére, és erre alkal-
mas rendszereket is kell kínálniuk,
– az áramszolgáltatók és hálózatüze-
meltetők felelőssége a hálózatok sta-
bilizálása a hőszivattyúk üzeméhez,
– az épületgépész szakmának rövid
időn belül  olyan koncepciókat kell ki-
fejlesztenie és alkalmaznia, amely le-
hetővé teszi felhasználók részére tör-
ténő tanácsadást a hőszivattyúk ha-
tékony alkalmazásáról. 
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A tüzelőberendezés-gyártók az utóbbi
évtizedekben a digitális vezérléstechnika
teljes körű bevezetését és a károsanyag-
emisszió csökkentését tűzték ki a
legfőbb fejlesztési iránynak. Az előbbi
mellett szólnak az összességében
alacso nyabb gyártási költségek –
melyek megjelennek a termék árában
is – és az üzemeltetés magasabb kom-
fortja. Az utóbbi mozgatórugója az
egyre szigorodó emissziós határ -
értékeknek való megfelelés kényszere.

Digitális vezérléstechnika
Elmondható, hogy a napjainkban Eu-
rópában forgalomba kerülő tüzelőbe-
rendezések mindegyikét már valamilyen
digitális tüzelésvezérlő automatika mű-
ködteti. Ezek a tüzelőberendezés kivi-
telének, feladatának megfelelő „tudás-
sal” rendelkeznek. Az alapfeladat ter-
mészetesen a tüzelőberendezés biz-
tonságos működtetése, azaz az égő
biztonsági és szabályzó elemeinek jel-
zései alapján a levegő- és a tüzelő-
anyag-ellátó komponensek és az egyéb
segédberendezések időben koordinált
működtetése. A működtetés mikéntjét
olyan európai szabványok és rendeletek
írják elő, melyek az automatika és a
tüzelőberendezés forgalomba hozha-
tóságának alapfeltételeit rögzítik, ezen
előírásoknak való megfelelés esetén
kaphatnak ezek a készülékek típus-
vizsgálati engedélyt. Az ezen felüli ké-
pességek, melyekkel az egyes auto-
matikatípusok rendelkezhetnek, további
biztonsági szint-, és üzemeltetési kom-
fortnövekedést, illetve az üzemeltetési
költségek csökkentését teszik lehetővé.
Ilyenek például a teljesség igénye nél-
kül:
‒ tüzelőanyag-elzáró szerelvények tö-
mör zárásának ellenőrzése,
‒ elektronikus arányszabályozás, azaz
a tüzelőanyag és az égési levegő keve-
rékképzés elemeinek precíz működte-
tése egytized szögfok pontosságú állító
motorok és akár frekvenciaváltó segít-
ségével,
‒ a füstgázban maradó oxigén- és/vagy
szén-monoxid-koncentráció folyamatos
mérésén alapuló szabályozás, aminek
többletbiztonság és alacsonyabb tü-
zelőanyag-fogyasztás a hozadéka,

‒ többféle tüzelőanyag alkalmazása
akár külön-külön (alternatív égő), akár
egyidőben is felhasználva azokat (szi-
multán égő),
‒ buszkommunikációs lehetőség egy
fölérendelt folyamatirányító vagy adat-
gyűjtő rendszerrel,
‒ többnyelvű, akár magyar szöveges
kezelőmező, esetlegesen érintőképer-
nyőn megjelenő információkkal és ke-
zelési lehetőséggel.

Manapság már szinte nincs megold-
hatatlan feladat a tüzelésvezérlésben,
csak a tervező képzeletének gyümölcsét
kell beprogramozni egy megfelelő biz-
tonsági szintű vezérlőbe úgy, hogy a
vonatkozó előírásokat is kielégítse, mi-
közben a fizika és a kémia törvényeit
is hagyjuk érvényesülni. 

Emissziócsökkentés
A világban alapvetően két tendencia
figyelhető meg a jogszabályalkotók ré-
széről a káros anyagok emissziójának
csökkentésére. Amerikában és Kínában
törekszenek ugyan a megújuló energi-
aforrások alkalmazását elősegíteni, de
nem annyira ambiciózusak a tervek a
szén-dioxid-kibocsátás megszüntetését
illetően, mint az EU-ban. Ezzel párhu-
zamosan azonban jellemzően sokkal
szigorúbb NOx-kibocsátási határérté-
kekkel találkozunk mindkét országban,
ami azt jelenti, hogy a jellemző európai
határértékeknek töredékei a megen-
gedettek például Pekingben vagy Los
Angelesben. Az Egyesült Államokban
államonként különböző határértékeket
kell betartani, de ezek még a legmeg-
engedőbb államokban is alacsonyabbak,
mint a legszigorúbb európai előírások. 

Ahelyett, hogy tovább boncolgatnánk
a nemzetközi trendeket, lássunk inkább
egy-két magyarországi példát, és ezen
keresztül a nitrogénoxid-képződéssel
összefüggő sajátosságokat és a lehet-
séges megoldásokat.

Magyarországon – az elmúlt hónapok
eseményeinek ellenére is – még mindig
a földgáz a leginkább rendelkezésre
álló tüzelőanyag, ezért a példában is
erre fogok fókuszálni. A károsanyag-

Modern ipari gáztüzelő berendezések
kibocsátás szempontjából az ipar tü-
zelőberendezéseinek többségére az
53/2017. (X. 18.) FM-rendelet vonat-
kozik, melynek alapjául többek között
egyrészt az EU közepes tüzelőberen-
dezésekre vonatkozó irányelve
(2015/2193/EU), másrészt a rendelet
elődjének tekinthető 23/2001. (XI. 13.)
KöM-rendelet szolgál. E jogszabály
szerint egy földgázzal működő, 2018.
december 20. után üzembe helyezett,
2 MW bemenőteljesítményű tüzelő-
berendezés megengedett NOx-emisszi-
ója 100 mg/mN

3 (mg/normál m3), a
rendeletben megadott peremfeltételek
mellett.

Alacsony nyomású tűzterekben föld-
gáztüzelés során alapvetően kétféle
módon keletkeznek a nitrogénoxidok.
A hagyományosnak mondott, tehát a
90-es évek előtt fejlesztett tüzelőbe-
rendezések esetén a keletkező 140–
220 mg/mN

3 NOx mennyiségének több-
sége az úgynevezett termikus nitro-
génoxid képződése útján jön létre egy
kazán tűzterében. Ennél általában jóval
kisebb az úgynevezett prompt nitro-
génoxid-képződés során létrejövő
mennyiség. A 90-es években elkezdő-
dött a lowNOx égők fejlesztése, melynek
hajtómotorja az egyre szigorodó sza-
bálykörnyezet volt. Ezekkel az égőkkel
lehetővé vált egy szabványos tűztéren
a 60-80 mg/mN

3-es határértékek be-
tartása is, majd a 2010-es évek során
egyre több gyártó jelentkezett ultra-
lowNOx égőkkel, melyek már a
30 mg/mN

3-es pekingi vagy akár a     18
mg/mN

3-es kaliforniai határértékeknek
is megfelelnek. Az előző bekezdésben
láthattuk a magyar előírást, ezért joggal
merül fel bennünk, hogy nálunk ezeknek
nem igazán van létjogosultsága, de ne
feledkezzünk meg a „szabványos tűz-
tér” kifejezésről, ugyanis a termikus
úton keletkező nitrogénoxidok mennyi-
sége jelentősen függ a tűztér geomet-
riájától és annak felületi hőmérsékletétől
is.

Nézzük az első példát, a szabványostól
némileg negatív irányban eltérő méretű,
háromhuzamú tűzterű melegvíz-ka-
zánt. A kazán tűzterének átmérője
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külső füstgáz-recirkulációs égőjét látjuk.)
Ezek az égők a kazánból kilépő füst-
gázok egy részét az égéslevegőbe ke-
verik, ezzel egyrészt megnövekszik az
égéslevegő és füstgáz keverékének tér-
fogatárama, aminek következtében a
benne található nitrogénmolekulák
forró zónákban való tartózkodási ideje,
és ezzel azok oxidációjának valószí-
nűsége is csökken, másrészt a keve-
rékben az oxigén parciális nyomása is
kevesebb lesz a tiszta égéslevegőhöz
képest, ami az égési hőmérséklet csök-
kenését vonja maga után, és ez szintén
a nitrogénmolekulák reakcióba lépé -
sének valószínűségét csökkenti.
Érthető a kazángyártók többségének
azon törekvése, hogy minél kevesebb
anyagból készített hőhasznosítókat ál-
lítsanak elő, hiszen így az árak tekin-
tetében versenyelőnyre tehetnek szert,
bár a kisebb méretű tűzterek magasabb
károsanyag-kibocsátáshoz vezetnek,
ami fejlettebb és némileg drágább égő-
konstrukciót von maga után. A kazánok
geometriai méretcsökkentésének igé-
nyére a tüzelőberendezés-gyártók az
előkevert felületi égők kifejlesztésével
válaszoltak, melyek olyan ultra-lowNOx
égők, melyek extrém kis méretű tűztér
(akár a szabványos tűzterek térfoga-
tának nyolcada) esetén is nagyon ala-
csony nitrogénoxid-emisszióra képesek. 

A 2. képen egy premix-lowNOx (PLN)
égőt látunk, amely kombinálja az elő-
keverést és a felületi égést.

A felületi égésnél döntő jelentőségű a
homogén gáz-levegő keverék, ezért az
égőcső előtt a keverőrendszerben meg-
perdített levegőt és a sok száz apró
gázcsóvában érkező tüzelőanyagot ele-
gyítve homogén keveréket hoz létre,
amely ezután áthalad az égőcső sűrű
szövésű fémszövetén, és elég annak
felületén. Az így létrejövő, 1200 °C alatti

lánghőmérsékletű lángszőnyeg gátolja
a termikus nitrogénoxid-képződést. Így
a 30 mg/kWh alatti NOx-emisszió már
5000 kW-ig terjedő teljesítménytarto-
mányban teljes realitás. Ennek a tech-
nikának jellemzője a széles szabályozási
tartomány, akár 1:10 érték is elérhető.

Ezek az égők nemcsak az új, kisméretű
kazánokban képesek igen szigorú ha-
tárértékek betartására, hanem elavult
zsák- vagy falazott tűzterű hőhasz-
nosítókon való égőcserékkel is betart-
hatóvá válnak akár a közeljövőben be-
vezetésre váró, a mainál lényegesen
szigorúbb előírások is.

Hegyi Gábor

866 mm, hossza 2977 mm, a hőterhelés
pedig 2010 kW. 80 °C-os átlagos ka-
zánvíz-hőfokkal számolva egy, a 90-es
években fejlesztett lowNOx égő még
épp a 100 mg/mN

3-es határértéken
belül teljesít. 

Abban az esetben, ha a kazánunk nem
melegvíz-kazán, hanem hasonló telje-
sítményű magasnyomású gőzkazán,
melynek tűztere kisebb az előzőnél is
(Ø840 x 3100 mm), a lowNOx égőkkel
már képtelenség betartani a
100 mg/mN

3-es határértéket. Ennél a
kazánnál olyan ultra-lowNOx égők al-
kalmazása válik szükségessé, amelyek
külső füstgáz-recirkuláció segítségével
képesek a termikusan képződő nitro-
génoxidok mennyiségét minimalizálni,
így a kedvezőtlen méretű tűztér esetén
is határértéken belül maradunk. (Az 1.
képen egy német gyártó 4LN kivitelű

Hegyi Gábor
1992-ben végzett Székesfehérváron, a Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában mint
gépgyártás-technológiai technikus, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki
Karán szerzett energetikai mérnöki diplomát. 1995-től a Láng Gépgyárban kezdett dolgozni
kazánkonstruktőrként, majd 2000-től a Weishaupt Hőtechnikai Kft. munkatársa, 2003 óta a
cég műszaki vezetője.

1. kép – 4LN kivitelű külső füstgáz-re-
cirkulációs égő

2. kép – Premix-lowNOx (PLN) égő
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A Herendi Porcelánmanufaktúra festő
munkatermeinek klimatizálása

A nyári állapotban a festő munkatermek hőterhelése adta
meg a hűtéshez szükséges teljesítményt és a friss levegő
mennyiségét. Téli állapotban – a festék hígításához fel-
használt terpentin mennyiségéből – a megengedhető
szennyezőanyag-koncentráció ellenőrzésével, valamint a
dolgozók frisslevegő-fejadagjának [m3/h/fő] felvételével
határoztuk meg a fixen beállított frisslevegő-mennyiséget.
A téli visszakeverés mennyiségét a VDI 2262 szerint ellen-
őriztük.

Alapadatok és számításaink eredményei  
Nyári állapot:
– dolgozói létszám: 75 fő,
– méretezési külső hőmérséklet: 35 °C,
– méretezési külső relatív páratartalom: 40%,
– hőterhelés elviteléhez szükséges nyári friss levegő
mennyisége: 8000 m3/h,
– hűtési teljesítmény: 98 kW,
– hűtőkaloriferről kilépő levegő hőmérséklete: 14 °C,
– hűtőkaloriferről kilépő levegő relatív páratartalma: 87%,
– szárítás (utófűtés után) befújt levegő hőmérséklete: 20 °C,
– szárítás (utófűtés után) befújt levegő,
– relatív páratartalma: 60%,
–elszívott levegő hőmérséklete: 25 °C,
– elszívott levegő relatív páratartalma: 50%,
– légkezelőbe épített kompresszor kondenzátorának
teljesítménye: 128 kW,
– kondenzátor hűtéséhez a belépő „kevert” levegő
mennyisége: 13 000 m3/h,
– kondenzátor hűtéséhez a belépő „kevert” levegő
hőmérséklete: 28 °C,
– kondenzátor hűtéséhez a belépő „kevert” levegő
relatív páratartalma: 46%,
– a légkezelőbe épített kondenzátor után a kilépő levegő
hőmérséklete: 57 °C,
– a légkezelőbe épített kondenzátor után a kilépő levegő
relatív páratartalma: 10%,
– a kondenzációs hőmérséklet: 56 °C.

A légkezelő nyári kapcsolási ábráján feltüntettük a nyári
légmennyiségeket, amelyek a légkezelő befúvási és elszívási
oldalán adódnak.
A befúvógép télen-nyáron állandó légmennyiségeket visz
be a festők munkaterébe, az elszívógép pedig ugyanannyit
szív el onnan, amelyek értéke 8000 m3/h. Az elszívott
levegő mennyisége azonban nem elegendő az elszívógépbe
épített kondenzátor lehűtéséhez, a kondenzáció létrejöttéhez.
A befúvógép elé épített keverőkamrán keresztül 5000 m3/h
friss levegőt engedünk át az elszívógép szívóoldalára.
Az elszívógépen a festészetről visszaszívott 8000 m3/h le-
vegővel együtt így 13 000 m3/h levegő halad át a konden-
zátoron, ami már elegendő a kondenzátor hőjének elszál-
lítására (lásd a nyári állapot adatait). Fontos dolognak

Milyen légtechnikai szempontokat kell érvényesíteni egy
olyan munkateremben, ahol nagy figyelmet igénylő
tevékenység folyik? A Herendi Porcelánmanufaktúra festő
munkatermei klimatizálásának bemutatása révén mindezt
egy nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező tervezőtől
tudhatjuk meg. 

Követelmények az üzemi épülettel szemben
A Herendi Porcelánmanufaktúra alapítása óta készíti kéz-
műves remekműveit. A nyers porcelánmassza korongozása,
megmunkálása után, a kiégetést követően a befejező mű-
veleteket is kézzel végzik, rendkívüli szakmai tudással és
igényességgel. A porcelánmanufaktúra vezetősége nemcsak
a termékeire, hanem a termékek előállításának helyszínére,
az üzemi épületek külső-belső megjelenésére is nagy fi-
gyelmet fordít. Kiemelt szerepet kap a munkaállomások
komfortos és munkaegészségügyi szempontból is helyes
kialakítása.
Ennek megfelelően a manufaktúra összes üzemi épülete
klimatizált. Az igényes megjelenés fenntartása érdekében
a tervezési munkánk során az épületgépészeti berendezé-
seket a bejárati épületszárnytól kezdve a manufaktúra
belső épületeinél is rejtve kellett elhelyeznünk. Az első
képen látható a bejárati épületszárny, a minimanufaktúra,
az étterem, a kávézó és a bemutató üzlet. Az épületeken
csak a frisslevegő-beszívó és az elhasznált levegőt kibocsátó
zsaluk jelennek meg.
A továbbiakban a termékek szempontjából legfontosabb
festő munkatermek klimatizálását tárgyaljuk részletesen.

A festő munkatermek klimatizálása
A termékek szempontjából legfontosabb festő munkatermek
klimatizálásához a szükséges hűtési energiát a klíma lég-
kezelőibe épített hűtőaggregátorok biztosítják. A légkezelők
teljesítményét – a friss levegő mennyiségét – két paraméter
vizsgálatával határoztuk meg.

1. kép – A bejárati épületszárny külső megjelenése
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tartjuk, hogy ha nincs külön utófűtő kalorifer beépítve a be-
fúvógépbe, akkor a fűtési kalorifer a hűtési hőcserélő után
legyen beépítve.

Nyáron a hűtőkalorifer utáni légállapot max. hőterhelés
esetén:

tlev = 14 °C,  φ = 87%

A lehűtött levegőt ezen hőmérséklet és páratartalom mellett
nem lehet a festők asztalára beengedni. A helyiségen belül
max. 20 °C-os levegőt lehet befújni, és a páratartalmat ki
kell szárítani min. 60%-ra. Ezt a télen üzemelő fűtőkalorifer
nyári üzemmódjával biztosítani tudjuk, ha az 1. ábrán látható
sorrendben építjük be a hőcserélőket.
A légkezelőbe épített hűtőkompresszor esetében ügyelni
kell arra, hogy a kompresszor szabályozása képes legyen
követni a hőterhelés változását. A 98 kW hűtési teljesítményt
két kompresszor biztosítja. A kisebb, 34 kW-os kompresszort
ki-be kapcsolással terveztük. A nagyobb, 68 kW-os komp-
resszor folyamatos szabályozású. A folyamatos szabályozású
kompresszor indul először.

2. ábra – Klímagép automatikájának kapcsolása

A fenti értékek teljesen friss levegős üzemre vonatkoznak,
amikor a friss levegő mennyisége a nyárival megegyezően
8 000 m3/h.

A téli állapotban – a festék hígításához használt terpentin
mennyiségéből, valamint a dolgozók frisslevegő-fejadagjából
meghatározott friss levegő mennyisége kevesebb, mint a
nyári légmennyiség.

A 2. ábra az épületfelügyelet képernyőjéről készült, ahol egy
nyári állapot látható. 

Téli állapot:
– méretezési külső hőmérséklet: -15 °C,
– méretezési külső relatív páratartalom: 90%,
– fűtőkalorifer után a kilépő levegő hőmérséklete: 25 °C,
– fűtőkalorifer után a kilépő levegő relatív páratartalma: 6%,
– fűtési teljesítmény: 107 kW.

1. ábra – Klimatizálás, nyári állapot
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A téli friss levegő mennyiségét 40 m3/h/fő értékben hatá-
roztuk meg, amely az MSZ CR 1752 szerint az „A” kategória
levegőminőségnek felel meg. A dolgozói létszám figye-
lembevételével téli állapotban tehát óránként 75 x 40 =
3000 m3/h friss levegőt viszünk be a festők munkatermének
légterébe. A friss levegő mennyiségét úgy állítottuk be a
légkezelő keverőkamrájánál, hogy télen min. 3000 m3/h
friss levegő bejöjjön a festők munkaterébe. Nyáron teljesen
friss levegős üzemmel dolgozunk. A nyáron szállított friss
levegő mennyisége 8000 m3/h. 
Télen az elszívott levegő egy részét visszakeverjük a fűtési
hőenergiával történő takarékosság miatt. A VDI 2262, a
munkahelyi levegőminőségre vonatkozó irányelv szerint
ha a munkatérben olyan szennyező anyag van, amelyre
határérték vonatkozik, akkor a visszakeringtetett levegő
részaránya nem lehet több, mint 70%. A festészetnél a
visszakevert levegő mennyisége télen 5000 m3/h. A teljes
szállított (bevitt és vele azonos nagyságú elszívott) levegő
mennyisége télen és nyáron azonos, azaz 8000 m3/h.
A visszakevert levegő mennyiségi aránya 62,5%, ami 70%
alatt van.
A VDI 2262-ben nemcsak a visszakeverhető levegő mennyi-
sége, hanem a minősége is elő van írva. A visszakevert le-
vegőben a szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja
meg a határérték 20%-át. Az elszívott levegőben a szennye-
zőanyag koncentrációja AKtényleges 212 500/3000 = 70,8
mg/m3. A százalékos arány a határértékhez viszonyítva
AKtényleges/AK = 70,8/560 = 12,6%, kisebb, mint 20%.

Károsanyag-koncentráció
A munkahelyeken a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes
rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szabályozza
a megengedett károsanyag-koncentrációt. A légtechnikai
rendszerrel biztosítani kell, hogy a tartózkodási zónában a
levegő szennyezettsége a megengedett tartományon belül
legyen. Az EüM-SZCSM rendelet 1. számú melléklete tar-
talmazza a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében
egy műszakra megengedett átlagos koncentrációját (AK) és
a rövid ideig megengedhető legnagyobb koncentrációját is
(CK). A festék hígításához használt terpentin esetében a
fenti értékek: 

AK-érték: 560 [mg/m3]
CK-érték: 560 [mg/m3]

A tervezés során a porcelánmanufaktúra képviselői kérésünkre
megadták, hogy mennyi a felhasznált terpentin mennyisége.
Eszerint egy 10 literes tartály terpentint 40 óra alatt
használnak el a festők műtermében, ahol 75 fő festő dolgo-
zik.
A felhasznált terpentin mennyisége tehát óránként
250 cm3, ami a terpentinolaj ρ = 0,85 g/cm3 sűrűségével
számolva ugyancsak óránként 212,5 g felhasználást ered-
ményez. A festészet alapterülete 500 m2, nettó térfogata
pedig 1500 m3, így egyszeres légcsere esetén a festőműhely
légterébe kerülő, oda bepárolgó terpentin mennyisége
AK = 212 500/1500 = 142 mg/m3. A vonatkozó rendelet
szerint a megengedhető érték 560 [mg/m3], tehát óránként
egyszeres friss levegős légcserével is a megengedhető érték
alatt van a festészeten a szennyezőanyag-koncentráció.

3. ábra – A klímagép téli üzeme
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CAV (állandó légmennyiséget biztosító) szabályozókat építettünk be. A légmennyi-
ségek beállítása a CAV-szabályozók segítségével garantálható volt a tervezési ér-
tékeknek megfelelően. A festészeteken a levegő elszívása kétoldalt, az üvegfelületek
mellett, a mennyezet alól történik. 
Télen a helyiségek parapetjében elhelyezett konvektív hőleadók adják az alapfűtést.
A munkatermek végében elhelyezett gépházakat akusztikai burkolattal láttuk el,
a befúvó és elszívó légcsatorna-hálózatokba méretezett kulisszás hangcsillapítókat
terveztünk. Fontos feladat volt a falátvezetések hanggátló tömítése.

A tapasztalatok összefoglalása
– Azoknál a létesítményeknél, amelyeknél az épületen kívül nem helyezhető el a
hűtőgép, ott a légkezelőbe épített kompresszort javasoljuk.
– A kondenzátor hőenergiáját 1,6-szoros légmennyiséggel kell elvinni a befújt le-
vegőhöz viszonyítva.
– A kevert levegő együttes mennyiségét a kondenzátornyomás függvényében kell
szabályozni.
– A nagyterű munkatermekben a dolgozó munkaasztalán 0,08 m/s alatti
légsebesség biztosítja a huzatmentes komfortérzetet.
– A befújt levegő nyáron max. 5 °C-kal lehet alacsonyabb, mint a helyiség belső
hőmérséklete.
– Az alacsony légsebességet elárasztásos befúvókkal lehet megoldani.
– A befúvók elé állandó légmennyiség-szabályozókat kell beépíteni.

Tuczai Attila tervező

A szellőzőlevegő huzatmentes bevitele és a zajcsillapítás
A festészet munkatermeiben nagy figyelmet fordítottunk a hűtött levegő
huzatmentes bevezetésére. A szükséges légmennyiség huzatmentes bevitele
télen kevésbé problematikus, mint nyáron. A négyszintes festészeti épületben
minden szintnek külön-külön klímarendszere van. A levegő bevezetését a
2. képen látható módon, a munkatér folyosójának tengelyében, a mennyezetre
erősített elárasztásos befúvókkal oldottuk meg. Minden elárasztásos befúvó elé

2. kép – Elárasztásos befúvók mennyezet alatt
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Rövidesen megújul az EU
Építési Termék Rendelete (CPR)
Az EU szakmai szervezetei jelenleg a
2011-ben kibocsátott, az építési termékek
megfelelőségértékelését szabályozó
305/2011/EU rendelet módosításán dol-
goznak. A rendelet, amit az egyszerűség
kedvéért az angol mozaikszóval CPR-ren-
deletnek nevezünk, az építési termékek
megfelelőségértékelésének alapja az Eu-
rópai Unióban. Ez alapján készült Ma-
gyarországon a hazai részletszabályokat
tartalmazó 275/2013. kormányrendelet.
Az elmúlt kilenc évben kiderültek a CPR-
rendelet hiányosságai, egyes részei kor-
szerűtlenné váltak. A Bizottság megbí-
zásából elkészült egy javaslattervezet,
amit szétküldtek az EU tagállamainak,
hogy a tagállamok szakmai szervezetei
dolgozzák ki az észrevételeiket, és küldjék
meg saját javaslataikat. Lezárult a javas-
latok módosításának határideje, 272 ész-
revétel érkezett be, és egy munkacsoport
most alakítja ki az egységes javaslatter-
vezetet. Az elfogadott javaslatok rendeletbe
emelésével az Európai Parlamentnek és
az Európai Tanácsnak kell elfogadni a
módosított építésitermék-rendeletet.  Ez
remélhetőleg gyorsan lezajlik. Ha nem
jön közbe semmilyen rendkívüli esemény,
a rendeletet legkésőbb jövő év elején el-
fogadják. Ezután kezdődik meg az érintett
termékekre vonatkozó részletszabályok,
tagállami előírások frissítése. Ez már egy
lényegesen hosszabb folyamat, ami alatt
a módosított rendeletnek megfelelő,
egyenként elkészülő, új jogszabályok kü-
lön-külön lépnek hatályba, ezért az elő-
írások változását figyelemmel követve
kell őket alkalmazni. Az átmeneti időszak
igen hosszú, a tervezet szerint a
305/2011/EU rendelet 2045. január 1-
jén veszíti hatályát..    
Az alábbiakban felsoroljuk a javaslatter-
vezetben szereplő és az épületgépészek
számára fontos változásokat, célkitűzé-
seket – a teljesség igénye nélkül.
1. Nem tartoznak az építésitermék-ren-
delet hatálya alá: 
a) kazánok, csövek, tartályok és kiegészítők,
valamint az egyéb, emberi fogyasztásra
szánt vízzel érintkező termékek,
b) szaniteráruk,
c) szennyvízkezelő berendezések.
2. A piacfelügyeleti tevékenység az egész
EU-ban elfogadhatatlan, javítani kell a
rendeletben előírt szabályok végrehajtását
és a piacfelügyeletet.

3. A harmonizált műszaki előírásokat úgy
kell módosítani, hogy csökkentsék a piaci
akadályokat, és erősítsék az ökoszisztéma
versenyképességét.
4. Ismerni kell a termékek életciklusada-
tait.
5. Érvényesíteni kell a fenntarthatósági
célokat (csomagolás, újrahasznosítható
anyagok használata, újrahasználat, újra-
gyártás figyelembevétele a tervezéskor).
6. Digitalizációs folyamat felgyorsítása.
7. A témakörbe tartozó egyéb EU-s ren-
deletekkel való összhangba hozás.
8. Változik:
a) az építési termék fogalma,
b) CE-jelölés tartalma,
c) a piacra bevezetett termékek doku-
mentálása (pl. teljesítménynyilatkozat és
megfelelőségi nyilatkozat együtt),
d) a termékek értékelési és ellenőrzési
rendszere (pl. megjelenik az AVCP 3+ rend-
szer) stb.
9. A Bizottság létrehozza az építési ter-
mékek uniós adatbázisát, amihez a gaz-
dasági szereplők hozzáférhetnek.
10. A gyártó részletes műszaki dokumen-
tációt készít, értékeli a termék környe-
zetvédelmi jellemzőit.
11. A gyártó feltölti a teljesítménynyilatkozat
és a megfelelőségi nyilatkozat adatait, a
műszaki dokumentációt az erre a célra
létrehozott uniós termékadatbázisba.    
Annak ellenére, hogy a jelenlegi javaslat-
tervezet szerint az épületgépészetben
használt termékek jelentős része kikerül
az építésitermék-rendelet hatásköréből,
természetesen továbbra is dokumentálni
kell azok termékjellemzőit, biztosítani kell
a felhasználás céljának megfelelő termék-
minőséget, csak más jogsza bály(ok) szerint.
Az épületgépész gyártóknak a fenti felso-
rolás a felkészülés szempontjából fontos,
mert a jövőben az épültgépész termékekre
vonatkozó, de más néven megjelenő jog-
szabály a felsorolt célkitűzéseket és a vál-
tozás irányát követni fogja.
Bízzunk benne, hogy a gyártók és márka-
képviselők életét a változás nem bonyolítja,
hanem könnyebbé teszi. Kíváncsian várjuk
a fejleményeket. 

Biró Gábor 
elnök
MÉGSZ, 
Gyártói és Márkaképviselői Tagozat
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Mi egy légfüggöny feladata, mik az
előnyei, hogyan illeszthetjük a
környezetbe, és milyen fajtái vannak?
– ezekre a kérdésekre adja meg a
választ a szerző az alábbi szak-
cikkben. 

Légfüggönyökkel egyszerű magán-
emberként is számtalan helyen ta-
lálkozhatunk, egyre több áruházban,
étteremben vagy akár a kisebb üz-
letekben is előszeretettel alkalmaz-
zák őket. Első pillantásra nem tűn-
nek bonyolult berendezésnek, azon-
ban ez a kérdéskör sem annyira
egyszerű.
A légfüggönyök feladata a különböző
légállapotú terek – például a külvilág
és az épület belseje – elválasztása
egymástól. Az elválasztás legké-
zenfekvőbb célja az energiatakaré-
kosság, emellett sokszor a nem ke-

Légfüggönyök 
a belső légállapot hatékony védelme

vés pénzbe kerülő belső klíma meg-
óvása a külvilág hatásaitól. A lég-
függönyök hatékony védelmet nyúj-
tanak a hűtött vagy fűtött belső tér
hőmérsékletének fenntartásában,
az erős szél hatásai ellen, de akár a
por, a különféle repülő bogarak, pél-
dául a legyek és esetenként a szagok
behatolását is meg tudják akadá-
lyozni (1. ábra).

Ezek ellen természetesen védekez-
hetünk más módon is, például egy
becsukott ajtóval vagy különféle
függönyökkel. Ezek azonban más
gondot fognak okozni, például las-
sítják a forgalmat, időnként kifeje-
zetten kényelmetlen rajtuk áthaladni,
gondoljunk például a bogarak elleni
védekezésre használt szúnyoghá-
lókra vagy a műanyag szalagfüg-
gönyökre a húsboltban.

1. ábra – A légfüggöny működési
elve
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A nagy hosszúság-résszélesség
aránnyal rendelkező légfüggönyök
ún. síksugarat hoznak létre. Külön-
böző kutatók a síksugarak kialaku-
lásához szükséges hosszúság-rés-
szélesség arányt légrácsokra vonat-
kozóan 15:1 és 16:1 értékekkel adták
meg, ami légfüggönyöknél messze-
menően teljesül. A síksugarakra az a
jellemző, hogy azoknak a befúvónyí-
lásra merőleges metszeteiben min-
denhol azonos áramlási kép alakul
ki, kivéve a befúvónyílás két végét,
ahol nagyobb súrlódási erők hatnak.
Mivel síksugár esetében a befúvó-
nyílás hosszirányában a sugár kiter-
jedése akadályozott, ezért ebben az
esetben a sebességcsökkenés a be-
fúvás irányában lassabban megy vég-
be, mint körkeresztmetszetű sugár
esetén, amely minden irányban ki
tud szélesedni. 
A tengelysebesség (ux) és a befúvási
légsebesség (u0) hányadosát Regensc -
heit nyomán a következő egyenlettel
lehet számolni:

Az egyenletben heff az effektív rés-
szélesség, x a befúvónyílástól mért
távolság, K pedig a kifúvórácsra jel-
lemző konstrukciós tényező. Ez utóbbi

fújják be a kapu előtt. Az akár
40 m/s sebességű légsugár impul-
zusa még ott is, ahol a hideg külső
levegő behatolási mélysége a legna-
gyobb, vagyis a padlószinten, haté-
kony védelmet biztosít a hideg levegő
beáramlása ellen, mi több, a közvet-
lenül a nyitott kapu mögött tartóz-
kodókat is megfelelően védi a külső
környezet hatásaitól.
Egy másik légfüggönygyártó cég a
műszaki kézikönyvében egy, a gya-
korlat számára jól használható di-
agramot közöl annak megítélésére,
hogy mekkora energiaveszteségek
adódnak egy légfüggöny nélküli kapu
esetében a kapuszélesség és kapu-
magasság függvényében. 
A diagram a következő feltételek mel-
lett érvényes: nagy méretű belső
terek, éves átlagos külső hőmérséklet
6,5 °C, éves átlagos szélsebesség
4 m/s, a kapu nyitási időtartama
1 óra/nap.    

Az ábráról leolvasható, hogy 3x3 m-
es kapuméret esetén az energiavesz-
teség svédországi körülmények között
kb. 30 MWh/év, ami mintegy
3000 m3 földgáz energiatartalmával
azonos. 

Dr. Vajda József 

A légfüggönyök méretezésének elvi alapjai, gyakorlati kitekintések

értéke a tengelysebesség csökkené-
sének mérési eredményeiből vissza-
számolható. A K konstrukciós ténye-
zőt egyenes (párhuzamos) lamella-
állású légrácsokra különböző szerzők
különböző (2,76, 2,79 és 2,87) érté-
kekkel adták meg.
Fenti egyenlet alapján heff=0,05 m és
K=2,87 esetén x=1 m távolságban a
tengelysebesség a befúvási sebesség
64%-ára, x=2 m távolságban pedig
már 45%-ára csökken le.  
Egy légfüggönygyártó cég az ipari
légfüggönyeihez a következő befúvási
légsebességeket adja meg:
kapumagasság 3 m, kapuszélesség
3–6 m: 30 m/s,    
kapumagasság 4 m, kapuszélesség
4–6 m: 35 m/s,    
kapumagasság 5 m, kapuszélesség
5–8 m: 38 m/s,    
kapumagasság 6 m, kapuszélesség
6–10 m: 40 m/s. 
A hozzárendelt ventilátoradatok
400 V-os 3 fázisú hajtás esetén 2x4,
2x7,5, 2x11 és 2x15 (18,5) kW.  
A közúti és vasúti járművek átjárására
szolgáló kapuk légfüggönyeinek kon-
cepciója szerint a levegőt a mindenkori
kapumérethez optimalizált kettős
axiálventilátor-rendszerrel szívják be,
és azt a teljes kapuszélességben
egyenletesen elosztva, a padlószinten
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x= K ⋅
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A légfüggöny azonban egy valóban
láthatatlan védelem. Szabad átjárást
biztosít, kényelmes áthaladási lehe-
tőséget kínál, ami például egy nagyobb
bevásárlás esetén, amikor az ember
a bevásárlókocsival vagy több cso-
maggal kénytelen ki-be haladni az
üzlet ajtaján, komoly előny. Ipari al-
kalmazásnál ugyanezt tapasztaljuk,
amikor targoncával kell mozognunk.
Ezek első pillantásra „kényelmi” szem-
pontok, pedig komoly anyagi hasznot
is jelenthetnek: ha az átjárás nem üt-

közik fizikai akadályba, nem kell nyitni
és zárni valamit minden alkalommal,
akkor az nem tud véletlenül nyitva
maradni, és emellett az áthaladó for-
galom is nagyobb lehet. Egy üzletben
ez több vevőt, egy raktárban pedig
gyorsabb rakodást eredményez.
A berendezés maga valójában nem
láthatatlan, de számtalan módon il-

leszthetjük a környezetébe. A legegy-
szerűbb a látható felfüggesztés, de
léteznek álmennyezetbe rejtett kivi-
telek is. Arra is van megoldás, hogy a
légfüggönyt felhasználjuk dekoratív
látványelemként, illetve más, kiegészítő
funkciókkal lássuk el. 
Vannak olyan, nehezebben forinto-
sítható előnyök is, melyeket leginkább
a kereskedelem tud értékelni: ha a
légfüggönyt egy üzlet ajtajánál he-
lyezzük el, az ajtó folyamatosan nyitva
lehet, és ez szabad belátást biztosít a
bolt belsejébe. Sokkal hívogatóbb lát-
vány, mint egy becsukott ajtó, amiről
nem látszik, hogy nyitva van-e, és a
belátást zavarják az üvegen elhelyezett
különféle feliratok, a nyitvatartási idő,
a bankkártya-elfogadást jelző matricák,
az ajtó fogantyúja, kerete, merevíté-
se.
Hűtőkamrákat is védhetünk légfüg-
gönyökkel. Értelemszerűen ezek nem
fűtött levegővel dolgoznak, hanem a
kamra vagy a külvilág levegőjével.
A légfüggöny – a kondenzátumkép-
ződés veszélye miatt – nem alkalmas
hűtésre, de a hűtött tér elhatárolására
igen. A hűtőkamrába így alig jut be
friss és magasabb abszolút páratar-
talmú levegő, kisebb a jegesedés ve-
szélye, ami rontaná a hűtés teljesít-
ményét, és a hűtőkamrát ritkábban is
kell leolvasztani, ami mind javítja a
gazdaságosságot és a megtérülést. 
Ahhoz, hogy egy légfüggöny valóban
hatékony legyen, megfelelően kell ki-
választani. Számtalan változata létezik,
de mindegyiknél alapvető fontosságú
a nyílás mérete, amelyet védeni aka-
runk. A légfüggöny által létrehozott
légsugár minden irányban végig kell
érje a nyílást szélességben és ma-
gasságban is. 
A levegő áramlási iránya szempont-
jából a leggyakoribb megoldás a felülről
lefelé haladó irány. Ennek némileg

gátat szabnak a ventilátorok, és az a
tény, hogy télen, amikor fűtött légsu-
garat használunk, ez a mozgás ellen-
tétes a felhajóerővel. A második leg-
gyakoribb megoldás a vízszintes irány,
amikor a légfüggöny az ajtó mellett
áll. És igen, létezik az alulról felfelé
fúvó légfüggöny is, de ezzel óvatosan
bánjunk, az „elvarázsoltkastély-ef-
fektus” miatt nem biztos, hogy ez lesz
a legjobb megoldás egy kiskereske-
delmi üzlet számára.
A légfüggöny általában tartalmaz va-
lamilyen fűtőelemet, de vannak olyan
kivitelek, ahol ez hiányzik. Sok, kifeje-
zetten a repülő bogarak ellen ajánlott
légfüggönyben nincs ilyen. Egy hen-
tesüzletet például, amit az áru jellege
miatt nem célszerű túlfűteni, de a le-
gyek gondot okoznak, fűtés nélküli
légfüggönnyel érdemes védeni.
A légfüggöny fűtése ma már számtalan
módon lehetséges. A radiátoros fűtési
hálózatról, elektromos fűtőelemmel,
de akár egy, a split klímákéhoz hasonló
kültéri egységgel is, azaz saját hőszi-
vattyúval.
A Covid–19-világjárvány hatására meg-
jelentek olyan légfüggönyök, amik ké-
pesek a rajtuk áthaladó levegőt fer-
tőtleníteni. Gondoljunk bele: ha van
egy elég nagy teljesítményű ventilá-
torunk, ami egy ajtót véd, akkor azt
arra is fel tudjuk használni, hogy
amikor az ajtó csukott állapotban van,
alacsonyabb fordulatszámon működ-
tetve átforgassuk vele a helyiség le-
vegőjét, és közben fertőtlenítsük is
azt.

Nyárády-Berzsenyi Győző

A felhasznált képek forrása: Rosenberg
Hungária Lég- és Klímatechnika Kft.

Nyárády-Berzsenyi Győző
1987-ben végzett a BME Gépészmérnöki Karán folyamattervező (épületgépész) mérnökként.
Széleskörű szakmai pályafutása során dolgozott a két legnagyobb hazai állami építőipari
vállalatnál, a DUTÉP-nél és a 43. ÁÉV-nél. Ezután mérnök-üzletkötőként a GEA Klímatechnika
Kft.-nél dolgozott, majd egy évig a MAG-ICS Holding minőségügyi igazgatójaként tevékenykedett.
Közel 10 évet töltött a Buderus Hungária Kft.-nél, ahol az utolsó három évben cégvezető volt.
Később az ÉMI-ben értékesítési vezetőként dolgozott, 2019 júliusától pedig a Rosenberg
Hungária Kft. értékesítési vezetői posztját tölti be.
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Milyen tervezési hibákat követnek el
gyakran a szakemberek az uszodagé-
pészeti tervezésnél? A szerző szak-
cikkében ezt foglalja össze, sommás
véleménye a következő: „Egy jó tervből
is készülhet rossz kivitelezés, de az
már csodának számít, ha egy rossz
tervből jó kivitelezés lesz.”

Alapvető méretezési kérdések
A közhasználatú medencék tervezé-
sénél gyakran okoz fejtörést, hogy fe-
szített víztükröt vagy szkimmert (me-
dencefölöző szűrőt) alalmazzunk-e.
Ezzel kapcsolatban az MSZ 15234:2012
Fürdőmedencék vízkezelése vízforga-
tással című szabvány a következő-
képpen rendelkezik:
„Ha a kiegyenlítő tárolót és/vagy a
túlfolyóvályút helyhiány miatt nem
lehet elhelyezni, a 60 m2-nél kisebb,
2-es típusú fürdők közhasználatú me-
dencéi esetében – a gyerekmedence
és a masszázsmedence kivételével –
fölözős vízelvezetés is alkalmazható.”
Az MSZ-EN 15288-1 Fürdők: a tervezés
és kiviteletés biztonsági követelményei
szerint:
„– magánhasználat: a létesítményt ki-
zárólag a tulajdonos/bérlő/az üze-
meltető családja, és azok vendégei
használják, ideértve a családi haszná-
latú bérelt házakat is,
– közhasználat: a létesítmény mindenki
vagy egy meghatározott csoport szá-
mára van nyitva, nem csupán a tulaj -
donos/bérlő/üzemeltető és családja
részére, függetlenül attól, hogy a ven-
dégek fizetnek-e belépődíjat,
1-es típusú fürdő: olyan létesítmény,
amelyekben a vízzel kapcsolatos te-
vékenység a fő használati mód (pl. vá-
rosi fürdők, élményfürdők, vízi- és
aquaparkok), melyek közhasználatúnak
minősülnek,
2-es típusú fürdő: olyan létesítmény,
ahol a fürdő mint többletszolgáltatás
van jelen a fő tevékenység mellett (pl.
szállodák fürdői, kempingek uszodái,
klubok uszodái, gyógyfürdők, melyek
közhasználatúnak minősülnek.”
A vízforgató berendezéseket az MSZ
15234:2012 előírásai szerint kell mé-
retezni. 
Az alapokat (medenceterheléseket) is-
merik a kollégák, de a vízforgatási pót-

lékokat gyakran kifelejtik, így a beren-
dezések alulméretezettek lesznek.
„A vízforgatási pótlék (p) értékei:
2 m-nél magasabb vízicsúszdák esetén,
csúszdapályánként p = 35 m3/h;
vízzel vagy levegővel működő élmény-
berendezéseknél (sodrófolyosó kivé-
telével) 
p = Né x 2 m3/h, ahol: Né a kialakított
férőhelyek száma, a masszásmedence
forgatási teljesítményét a következő
képlettel kell kiszámítani:
1-es típusú fürdők esetén:                
Qm = Né x 4 m3/ (fő x h),
2-es típusú fürdők esetén:                
Qm = Né x 3 m3/(fő x h).”

Magánmedencék Christoph Saunus
Schwimmbaeder (Krammer Verlag,
Düsseldorf, 2005) című szakkönyve
szerinti méretezésénél a forgató be-
rendezés nagyságát a medence víz-
térfogata és a terhelés határozza meg.
A következő táblázatból meghatároz-
ható a medence vizének javasolt ma-
ximális átforgatási ideje.

Medencetérfogat             Terhelés 
(m3)                        (felhasználók 

                                 száma)
                alacsony közepes  nagy

30 m3-ig                  5 óra      4 óra      3 óra
30-50 m3                6 óra      5 óra      4 óra
50 m3 felett            7 óra      6 óra      5 óra

Ha több medence van közös vízforgatón,
akkor az MSZ 15234:2012 szabvány
erre vonatkozó előírása a következő: 
„Két vagy több medence közös vízfor-
gatása akkor indokolt, ha az egyes
medencék térfogata 100 m3-nél kisebb,
vagy közel vannak egymáshoz, és egy
gépház van. Ez esetben is úgy kell ki-
alakítani a csővezetékeket, hogy a me-
dencék szükség esetén egymástól füg-
getlenül is üzemeltethetők legyenek.
Csak azonos hőmérsékletű medencék
kapcsolhatók közös vízforgatóra.”

Az elfolyóvályúkat és a vízelvezető
csatlakozásokat úgy kell méretezni,
hogy el tudják nyelni a lökésszerűen
(pl. vízbe ugrálás) jelentkező terhelé-
seket is. Továbbá:
„– A túlfolyóvályús vízelvezetést – min-
den közhasználatú medence esetén –
úgy kell kialakítani, hogy a forgatott

Gyakori tervezési hibák az uszodagépészetben
vízmennyiség 100%-a a bukóélen ke-
resztül távozzon a medencéből. A me-
dence kerületének legalább 65%-ában
kell bukóélt és túlfolyóvályút kialakítani. 
– Ki kell alakítani a túlfolyóvályú és az
elvezető csőrendszer takarító vizeinek
szennyvízcsatornába vezetését – köz-
vetlen bekötéssel vagy átemeléssel.”

Szkimmerek (fölözők, me -
den cefalba épített víz elve -
zető idomok) és befúvó ve -
ze tékek
A kereskedelemben kapható szkim-
merek szájnyílásuktól és térfogatuktól
függően 5-8 m3/h vizet tudnak elve-
zetni. Ezért nagyobb medencéknél fel-
tétlenül több szkimmert kell betervez-
ni!
A medence teljes térfogatában bizto-
sítani kell a medencevíz fertőtlenítő
hatásának fenntartását, és a meden-
cevízbe kerülő szennyeződések eltá-
volítását. Ennek érdekében a meden-
cébe a folyamatosan tisztított vizet
oly módon kell bevezetni, illetve a me-
dencevizet elvezetni, hogy a meden-
cében térben és időben egyenletesen
cserélődjön a víz, és holtterek ne ala-
kuljanak ki.
Jellemző hiba, hogy a befúvóvezetékre
sorban vannak felfűzve a befúvók, na-
gyobb medencéknél a gépházhoz leg-
közelebbi és legtávolabbi között
40-50 m távolság is lehet, és ennek a
csővezeték-szakasznak az ellenállása
miatt a legtávolabbi lényegesen ke-
vesebb vizet fog befújni.
Ennek elkerülésére kétfajta megoldás
létezik, az ún. elosztós, illetve az ún.
szarvasagancsos rendszer. Az elosztós
megoldásnál a medence hosszanti ol-
dalain egy-egy olyan átmérőjű veze-
téket visznek végig – változatlan át-
mérővel – amelyekben a víz sebessége
nem haladja meg az 1 m/s-ot (a cső-
vezetékek méretezésénél 1,8–2,0 m/s
sebességel számolunk), és erről ágaz-
nak le az ágvezetékek. A kis sebesség
miatt a vezeték hosszán a nyomásesés
elhanyagolható, tehát az utolsó ágve-
zeték is gyakorlatilag ugyanannyi vizet
kap, mint az első, de az ágvezetékeket
is egy mérettel nagyobbra kell mére-
tezni, különben a medence közepén



51Épületgépész XI. évfolyam – 2022. szeptember

kevesebb víz jut egy befúvóra, mint a
szélén. Ennek a megoldásnak a hát-
ránya a nagy átmérőjű csövek és ido-
mok igen magas ára, ha egyáltalán
kapható a kívánt nagyságú cső. 
Jobb megoldás az ún. szarvasagancsos
rendszer, ahol minden befúvó megkö-
zelítőleg azonos távolságra van a cső-
rendszer kezdetétől. Itt több csőre van
szükség, mint az eloszós rendszernél,
viszont a kisebb csőátmérők miatt még
mindig lényegesen olcsóbb.

Tervezési részletek
Feszített víztükrű magán- és kisebb
közcélú medencéknél szükséges a me-
dencébe porszívócsatlakozást beépíteni,
melynek vezetékét – elzárószeleppel
– a forgató szivattyú szívóágába kell
kötni.
A kiegyenlítőtartály hasznos térfogatát
(az üzemi vízszint és a túlfolyó szintje
közötti térfogat) úgy kell(ene) méretezni,
hogy be tudja fogadni a kihullámzás
miatti vízmennyiséget, a fürdőzők által
kiszorított vízmennyiséget, illetve a
szűrő öblítéséhez szükséges vízmeny-
nyiséget. A kihullámzó víz (elsősorban
nagyobb úszó- és vízilabda-meden-
céknél) miatt 2-3 cm-es vízszintemel-
kedéssel lehet számolni. Ahol csak
kisméretű pótvízbekötés van, és ritkább
az öblítés (pl. szálloda úszómedencéje),
ott célszerű az üzemi vízszintbe már
beszámítani az öblítővíz mennyiségét
is.
A modern forgatószivattyúkat a meg-
felelő hatásfok biztosítására úgy ala-
kították ki, hogy a csonkok két-három
lépcsővel kisebbek, mint a szükséges
csatlakozóméretek. Pl. 80 m3/h víz-
mennyiséget kell forgatni 2,6 bar nyo-
máson. Az ennek megfelelő Wilo BL
80/220-5,5/4 típusú blokkszivattyú
szívócsatlakozása DN100, nyomócsat-
lakozása DN80. A szívóoldalon
1,4 m/sec megengedett sebességgel

számolva DN150, a nyomóoldalon pedig
1,8-2,0 m/sec megengedett sebesség-
gel számolva DN125 csőcsatlakozás
szükséges.
A megvalósult PVC-anyagú szerelé-
seknél gyakran lehet találkozni hely-
telen csőszűkítésekkel, ahol kúpos cső-
szűkítés (konfúzor) helyett hirtelen (fo-
kozatmentes) kereszmetszetszűkítést
építettek be. Ez utóbbinak nagyon nagy
a nyomásvesztesége. Ahogyan azt
dr. Szalai László a Magyar Uszoda-
technikai Egyesület egyik szakmai nap-
ján előadásában bemutatta, amíg egy
20°C<α<40°C kúpszögű konfúzor alaki
ellenállástényezője ζ = 0,21, addig egy
d/D = 0,5 átmérőaránnyal rendelkező
hirtelen kereszmetszetszűkítés alaki

ellenállástényezője ennek több mint
hússzorosa, azaz ζ = 4,80, ami az áram-
lásnál létrejövő kontrakcióra és egyéb,
veszteségeket okozó jelenségekre ve-
zethető vissza, az áramlási veszteség
pedig egyenesen arányos a ζ alaki el-
lenállástényezővel. 
A hőcserélők bekötésénél gyakori hiba,
hogy még a nagy teljesítményű (és
nagy ellenállású) hőcserélőket is a
bypasságban külön rásegítőszivattyú
nélkül helyezik el (a nagy átmérőjű fő-
ágban kering a szűrt uszodavíz na-
gyobbik része, a kisebb, kerülő bypass -
ágban pedig a hőcserélő van beépítve).
Ezzel az a probléma, hogy a hőcserélő
csak úgy működik megfelelően, ha a
főágban lévő elzáró-szabályozó sze-

Borbély Tibor
A  budapesti Felsőfokú Épületgépészeti Technikumban végzett 1965-ben épületgépész szak-
technikusként, majd 1975-ben a pécsi Pollack Mihály Főiskolán szerzett épületgépész üzem-
mérnöki diplomát. Dolgozott a Csőszerelőipari Vállalatnál  művezetőnként, majd a Kipszer
Vállaltnál volt tervező, főművezető, főmérnök. 1993 óta a Ganz Danubius Vállalkozási Kft.
ügyvezetője, 2002 óta vízgépészeti tervezőként és szakértőként is dolgozik a cégnél. 2012
óta a Magyar Uszodatechnikai Egyesület titkára.

1. ábra – A befúvóvezeték kialakítása szarvasagancsos rendszerben

SZAKma
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relvényt annyira fojtjuk, hogy a fojtással
elérhető nyomáscsökkenés nagyobb
lesz, mint a hőcserélő ellenállása. Így
viszont lényegesen nagyobb forgató-
szivattyú kell. 
Egy megvalósult rendszerben a főág
DN 250-es cső volt, a hőcserélő ellen-
állása kb. 5 mvo, a forgatószivattyúk
teljesítménye pedig 2x18,5 kW. Miután
a hőcserélőkhöz külön, 2,2 kW-os for-
gatószivattyút építettünk be, a két
18,5 kW-os szivattyú helyett két
11 kW-os szivattyú is elegendőnek bi-
zonyult. 
Az előszűrőkkel (hajfogókkal) kapcso-
latban az MSZ 15234:2012 a követke-
zőképpen fogalmaz: 
„A durva szűrő (3 mm lyukátmérővel)
a medencébe jutó falevelet, hajszálakat
és egyéb apró darabos szennyeződést
szűri ki (szitaszűrés). A durva szűrőt a
kiegyenlítő tároló elé kell építeni, illetve
zárt, nyomás alatti kivitelben (fölöző-
készülék esetén) a csővezetékbe vagy
közvetlenül a forgatószivattyú elé.” 
Itt az a probléma, hogy a legtöbb eset-
ben csak a szivattyú előtt van durva
szűrő, amely a szivattyút megvédi
ugyan, de a kiegyenlítőtartályt nem.
Ezért kültéri medencéknél kötelező
(lenne) beépíteni előszűrőt (ilyenkor a
szivattyú elé már nem kell), a beltéri
medencéknél csak javasolt.
A szűrők nem megfelelő öblítése örök-
zöld téma az uszodagépészetben.

A szűrőket csak akkor lehet megfelelően
öblíteni (kitisztítani) ha a szűrőréteg
felett nincs víznyomás az öblítési fo-
lyamat során. Ehhez két dolog szük-
séges: a szűrő legyen megfelelően lég-
telenítve, és az öblítővíz gravitációsan
tudjon elfolyni.
A szűrők öblítésére vonatkozó előírás
az MSZ 15236:2012 szerint:
„A kiöblített szennyezett vizet elvezető
csővezeték és beépített szerelvényei
legyenek képesek visszatorlódás-men-
tesen elvezetni az öblítővíz-mennyi-
séget. Az elvezetőcső csatornára köz-
vetlenül nem köthető. Az elvezető cső-

vezetéket megszakítással egy – az öb-
lítővíz-mennyiséget elvezetni képes
csatornacsatlakozású – tölcsér fölé
vagy egy kiöblített szennyezett víz-
gyűjtő tárolóba kell vezetni.” 
A 2. képen látható „megoldás” sajnos
nem kivétel, inkább gyakorlat, azzal a
hivatkozással, hogy a szennyvízcsa-
torna magasan van. Itt két hiba is van:
a kép baloldali részén lévő őblítővezeték
(két karima között átlátszó csőszakasz
beépítésével) nem lefelé megy egy
gyűjtőtölcsérbe, hanem fel van hurkolva,
hogy a magasabban lévő szennyvíz-
vezetékbe tudjon csatlakozni, és nincs
megszakítás se (visszafertőződés!) a
bekötésnél (ez itt nem látható). Ilyenkor
egy öblítővizet gyűjtő tartályt kell(ene)
telepíteni a szűrők mellé, amelybe az
öblítővíz gravitációsan belefolyik (és
közben a víz szennyezettségét is lehet
ellenőrizni), onnan pedig egy szennye-
zettvíz-merülőszivattyú nyomja fel a
csatornahálózatba.
Gyakori hiba, hogy a szűrőkhöz csat-
lakozó mindhárom cső (szűrt víz, szű-
retlen víz, öblítővíz) csőcsatlakozása
megegyezik a szűrőcsonk méretével.
A DIN előírásai szerint gyártott szű-
rőknél ez nem probléma, de az olcsóbb
homokszűrőknél a csatlakozócsonkok
egyező méretűek, és ezek kb. 2 m/sec
áramlási sebességre vannak méretezve.
A felső csatlakozásnál a gravitációsan
elvezetendő öblítővíz részére ez a csat-
lakozás már kicsi, itt két dimenzióval
nagyobb csővel kell csatlakozni.
A gravitációs öblítés nem valósítható
meg nagy teljesítményű, hatékony lég-
telenítés-légbeszívás nélkül. A tapasz-
talatok szerint a zárt, nyomás alatti
szűrők légtelenítő-légbeszívó csonk-
jának minimális mérete:
D1200 mm tartályátmérőig              
DN 40,
D2200 mm tartályátmérőig              
DN 50,
D2200 mm tartályátmérő felett      
DN 65.
Sajnos az olcsóbb, keleti szűrőknél a
homokbetöltő nyílás tetején csak egy
kis furat van, ezért oda nem is terveznek
megfelelő légtelenítő-légbeszívó sze-
lepet. Itt utólagosan a helyszínen
kell(ene) furatot fúrni a szelepnek, de
ez garanciális problémákat vethet fel.

Borbély Tibor

1. kép – PVC-ből kialakított hirtelen keresztmetszet-szűkítés a szivattyú
előtt

2. kép – Hibás öblítővezeték
kialakítása
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A Hi-Smart oktatásfejlesztési projekt 
és az uniós épületenergetikai irányelv 
tervezett változásai
Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet
és Módszertani Központ 2022. május
27-én egyetemek és civilszervezetek
meghívott képviselői számára szakmai
tapasztalatcserét szervezett, amelyen
bemutatta a Hi-Smart felsőoktatási
tananyagot, melyet az Európai Unió
Erasmus+ programja támogat. A ren-
dezvényen ehhez kapcsolódóan több
előadás hangzott el, így az uniós és
magyar energiastatisztikákról és az
uniós épületenergetikai irányelv ter-
vezett változásairól is. 

A Hi-Smart projekt
A Hi-Smart nemzetközi projekt (közel
nulla energiaigényű és okosépületek-
hez kapcsolódó képzési anyag kidol-
gozása) célja oktatási anyagok kidol-
gozása a felsőoktatásban résztvevő
hallgatók és szakemberek számára.
A projekt keretében az Energiaklub
koordinálása mellett a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárás-
technika Tanszéke, a Kaiserslautern

Műszaki Egyetem és a pozsonyi Szlo-
vák Műszaki Egyetem bevonásával
oktatási modulokat dolgoztak ki kétféle
célcsoportnak: egyrészt egy részlete-
sebb tananyagot a felsőoktatásban
résztvevő BSc- és MSc-hallgatók szá-
mára, másrészt rövid, intenzív képzési
csomagot a gyakorló építőipari szak-
emberek számára. A projektben ki-
dolgozott tananyag hat modulra bont-
va készült el, melyek a következők:
1. modul – Jogszabályi háttér, sta-
tisztikák: uniós irányelvek (EPBD, RES,
EED), közel nulla energiaigényű épület
definíciója, követelmények, tanúsítás,
audit, stratégiák és cselekvési tervek,
energiastatisztikák.
2. modul – Közel nulla energiaigényű
épületek: hőszigetelés, „szuperabla-
kok”, tervezési stratégiák, a napenergia
passzív hasznosítása.
3. modul – Energiahatékony épület-
gépészeti rendszerek: kondenzációs
kazánok, szivattyúzási technikák, ener-
giahatékony HMV-termelés, hulladék-
hő-hasznosítás.

4. modul – Megújuló energiák: nap-
energia felhasználása (napkollektorok),
napelemek az épületgépészetben, bi-
omassza felhasználása az épületgé-
pészetben, hőszivattyúk, geotermikus
energia felhasználása. 
5. modul – Okosépületek: okosmérők,
intelligens vezérlés és automatizálás,
fogyasztóoldali magatartásmenedzs -
ment, okosvárosok, okoshálózatok.
6. modul – Környezeti és gazdasági
hatások: fenntarthatóság, gazdasági
vonatkozások, életciklus-elemzés és
költségszámítás, tanúsítási rendszerek,
épületenergetikai szimuláció.
Az egyetemi képzésben a tananyagokat
már tesztelik, és a tapasztalatok alapján
továbbfejlesztik. A szakmagyakorlók
továbbképzését Magyarországon a Ma-
gyar Mérnöki Kamara akkreditált to-
vábbképzési rendszerében tervezik le-
folytatni, mégpedig egynapos képzési
program keretében. A készülő tananya-
gok magyar és angol nyelven szakkönyv
formájában is elérhetők lesznek, elő-
reláthatóan 2022 második félévétől.

1. ábra – Az elektromosenergia-termelés részarányának változása a megújuló energiák és a fosszilis
tüzelőanyagok vonatkozásában az EU-27-ben (Forrás: Europe’s Power Sector in 2020)
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Uniós és magyar 
fenn tarthatósági célok 
és energiastatisztikák
Magyar László, az Energiaklub szak-
értője előadásában az EU és Magyar-
ország energia- és klímacéljairól, va-
lamint energiastatisztikákról és az
épületek energiafogyasztásáról szá-
molt be. 
Az EU 2030-ig kitűzött fenntartható-
sági céljai között szerepelnek: 
• minimum 55% CO2-emisszió-
csökkentés, 
• minimum 32% megújulóenergia-
részarány a végenergia-fogyasztás-
ban,
• minimum 32,5% csökkentés az ener-
giafogyasztásban az energiahatékony-
ság és a takarékosság révén.
A „Tiszta energia minden európainak”
csomag ambiciózus céljait három
irányelvben rögzítették. Ezek a
RES/RED (Megújuló Energia Irányelv),
az EPBD (Épületenergetikai Irányelv)
és az EED (Energiahatékonysági Irány-
elv). 
Magyarország Nemzeti Energia- és
Klímatervében megfogalmazott célok
2030-ig:
• 40% CO2-csökkentés,
• 21% megújulóenergia-részarány,
• 8-10%-os fogyasztáscsökkentés,
energiahatékonysággal.
Örvendetes fejlődés, hogy 2020-ban
már több villamos energiát termeltünk
az EU-ban megújuló forrásból, mint
fosszilisből (lásd 1. ábra).
Mindez szoros összefüggésben áll az-
zal, hogy az egy főre jutó napelem-
teljesítmény az EU-tagállamokban

2019-ben már magas értékeket ért
el, különösen Németország esetében. 
Az EU épületállományának energia-
fogyasztási statisztikáival kapcsolat-
ban az előadó ismertette, hogy az

épületek teljes alapterülete 2016-ban
mintegy 26 milliárd négyzetméter volt
az EU-ban. A háztartási szektor a
teljes alapterület 76%-át tette ki. 2016-
ban az EU-ban az épületek (lakossági

2. ábra – Egy főre jutó napelem-teljesítmény az egyes EU-tagállamokban
2019-ben, Wattban kifejezve (Forrás: Statista 2020)

epuletgepeszforum.hu
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és szolgáltató együttvéve) a végenergia
mintegy 40%-át fogyasztották (26%-
át a háztartások, 14%-át pedig a szol-
gáltató épületek). Az EU épületállo-
mánya esetében az átlagos éves faj-
lagos energiafogyasztás 215 kWh/m2

volt 2016-ban. 
A nem lakóépületek fajlagos energi-
afogyasztása  (~300 kWh/m2) mintegy
70%-kal meghaladta a lakóépületekét
(178 kWh/m2). Az épületek energia-
intenzitása 20%-kal csökkent Euró-
pában 2000 és 2018 között, és a Nem-
zetközi Energiaügynökség (IEA) fenn-
tartható fejlődési szcenáriója szerint
2030-ig további 20%-kal fog csökken-
ni.
Az EU épületállományának energia-
fogyasztási statisztikáival kapcsolat-
ban az előadó ismertette, hogy az
épületek teljes alapterülete 2016-ban
mintegy 26 milliárd négyzetméter volt
az EU-ban. A háztartási szektor a
teljes alapterület 76%-át tette ki. 2016-
ban az EU-ban az épületek (lakossági
és szolgáltató együttvéve) a végenergia
mintegy 40%-át fogyasztották (26%-
át a háztartások, 14%-át pedig a szol-
gáltató épületek). Az EU épületállo-
mánya esetében az átlagos éves faj-
lagos energiafogyasztás 215 kWh/m2

volt 2016-ban. A nem lakóépületek
fajlagos energiafogyasztása (~300
kWh/m2) mintegy 70%-kal meghaladta
a lakóépületekét (178 kWh/m2).
Az épületek energiaintenzitása 20%-
kal csökkent Európában 2000 és 2018
között, és a Nemzetközi Energia-
ügynökség (IEA) fenntartható fejlődési
szcenáriója szerint 2030-ig további
20%-kal fog csökkenni.

Az uniós épületenergetikai
irányelv tervezett változásai
Az uniós épületenergetikai irányelv
tervezett változásai 2021 decembe-
rében váltak publikussá, és jelenleg
folyik annak vitája. Dr. Csoknyai Tamás
előadásában legfontosabb változá-
sokként a következő követelményeket
emelte ki: 
• nulla szén-dioxid-emissziójú új épü-
letek, amelyek a középületek esetében
2027. január 1-től, minden új épületnél
pedig 2030. január 1-től lesznek kö-
telezőek. A nulla szén-dioxid-
emissziójú új épület definíciója a kö-
vetkező: olyan épület, amelynek ener-

giateljesítménye az „energiahatékony-
ság az első” elvnek megfelelően na-
gyon magas, és ahol a még szükséges
nagyon alacsony energiamennyiséget
teljes mértékben megújuló energia-
forrásokból származó energiával fe-
dezik, amennyiben ez műszakilag
megvalósítható (nevezetesen helyben,
megújuló energiaközösségből, meg-
újuló energiából vagy távfűtési és táv-
hűtési rendszerből származó megújuló
energiából vagy hulladékhőből),
• kontinentális éghajlaton a teljes pri-
merenergia-igény követelményértéke
lakóépületek esetén 65 kWh/(m2·év)-
re, nem lakóépületek esetén pedig 85
kWh/(m2·év)-re csökken,  
• a mélyfelújítások ösztönzése, amely-
hez a tagállamoknak több pénzügyi
és műszaki támogatást kell nyújta-
niuk,
• a tagállamoknak létre kell hozniuk
az épületállományuk nyilvános or-
szágos adatbázisát, és ez alapján
évente adattranszfert kell végezniük
az EU Building Stock Observatory felé, 
• egységes energiahatékonysági ská-
lát kell bevezetni,  

• a legrosszabbul teljesítő épületek
kivezetése. A meglévő épületállomány
vonatkozásában az F kategóriát nem
lakóépületeknél 2027. január 1-i ha-
táridőre, lakóépületeknél pedig 2030
január 1-i határidőre kell elérni. Az E
kategória elérési határideje az előbbi
két épületfunkció esetén 2030. január
1. és 2033. január 1., 2040-re és 2050-
re vonatkozóan pedig további tagállami
célokat kell megfogalmazni,
• a fosszilis tüzelőanyagokat használó
berendezések fokozatos kivezetése.
Ennek keretében 2027-től támogatás
gázalapú hőtermelőre nem adható,
és a fosszilisalapú hőtermelésről fenn-
tarthatóbb hőforrásra való átállást
segítő ösztönzőket kell bevezetni, 
• teljes életciklussal számoló szem-
léletet kell bevezetni (építés és üze-
meltetés), és meg kell határozni a glo-
bális felmelegedési potenciált (GWP-
értéket) 2027-től a 2000 m2 feletti új
épületek esetén, 2030-tól pedig minden
új épületre, 
• órai számítási módszer előírása.
Az energetikai számításokat órai vagy
még rövidebb időléptékben kell végezni
dinamikus szimulációval vagy az EPB
szabványrendszer szerinti részletes
módszerrel. A hőszivattyúk áramel-
látására alkalmazott napelemek ener-
getikai számításánál az órai módszer
pontosan figyelembe veszi a termelés
és igény pillanatnyi viszonyát, a havi
módszer alkalmazásánál viszont a
havi igény és termelés viszonya nem
veszi figyelembe a nappal-éjszaka kö-
zötti eltérést, ezért ekkor és a szezo-
nális módszer alkalmazásánál is kor-
rekciós tényezőt kell használni, amely
nem biztosítja a kellő pontosságot, 
• épületfelújítási útlevelek a mélyfel-
újításhoz vezető lépések sorozatának
több lépcsőben való megtervezéséhez.
Ehhez 2023 végéig közös uniós ke-
retrendszer megalkotása várható,
melynek bevezetése 2025-re van ter-
vezve. Az épületfelújítási útlevél ké-
szítése önkéntes, de többlépcsős fel-
újítás esetén a pénzügyi ösztönzők
elérésének előfeltétele lesz.

Dr. Vajda József

3. ábra – A tervezett egységes
épülethatékonysági skála hét kate -
góriát különböztet meg A-tól G-ig.
A G kategóriába az épületállomány
legrosszabb 15%-a tartozik, az
A kategória pedig a nulla emissziós
épületeket jelenti. Közöttük egyen-
letesen vannak elosztva az egyes
kategóriákhoz rendelt értékek
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Kitekintő

Hőtechnikai felhívás:
Tegyünk együtt 
a hőtechnikai fordulat
érdekében!
(Forrás: 
forschungsnetzwerke-energie.de)

A németországi Szövetségi Gazdasági
és Környezetvédelmi Minisztérium
(BMWK) innovációk révén fel kívánja
gyorsítani a megújuló energiahordozók
alkalmazását, mégpedig a meghirdetett

„Kutatási kezdeményezés a hőtechnikai
fordulathoz” elnevezésű programmal.
Mindezt dr. Rodoula Tryfonidou, az
energiakutatás területének vezetője
jelentette be az ez évi Berlini Energia-
napokon. 
Dr. Tryfonidou arra biztatta az energia -
kutató intézeteket, a vállalatokat, az
önkormányzatokat, az energiaszolgál-
tatókat, de az állampolgárokat is, hogy
informálódjanak az energiefor -
schung.de és az energie wendebauen.de
honlapon, és vegyenek részt a prog-
ramban. 
További újdonságként azt emelte ki,
hogy a jövőben kisebb terjedelmű, rö-
videbb megvalósítású projekteket is
támogatni kívánnak. Ezeket a projek-
teket gyorsabban kell majd engedé-
lyezni, hamarabb meg kell kezdeni, és
így azoknak gyorsabban kell eredményt
produkálniuk. Mindez adalékul szolgál
a hőtechnikai fordulat felgyorsításához. 
A hőtechnikai felhívás magában foglalja
az ipari hőellátás és az épületek és la-
kókörzetek hőállátásának témáját, de
a társadalmi és szocioökonómiai kér-
dések kezelését és megválaszolását
is. Tehát egy széleskörű és egységes
szerkezetbe foglalt felhívásról van szó,
amely az energiakutató intézeteknek
lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb
hőtechnikai témákkal vegyenek részt
a programban. További információk a
minisztérium honlapján lesznek elér-
hetők rövidesen. 

Véghelyzetű szűrők
időszakos alkalmazása
mikrobiológiailag 
szennyezett
ivóvízvezetékekben
(Forrás: dvgw.de)

A csapolóhelyeknél beépített véghely-
zetű szűrők az ivóvízvezetékek mikro-
biológiai szennyezettsége esetén meg-
előző megoldásként a felújítás előtt és
alatt alkalmazhatók az ivóvízminőség
biztosítása érdekében (lásd a W 556
számú DVGW-munkalapot). Ezek az
időszakos szűrők a fogyasztók védelmét
szolgálják. A véghelyzet arra utal, hogy
a szűrő és a csapolóhelyen vételezett
ivóvíz használata között nincs sem-
milyen további műszaki szerelvény.
A véghelyzetű szűrők orvosi területeken
való alkalmazásánál az általánoshoz
képest szigorúbb követelmények ér-
vényesek.   

A véghelyzetű szűrők beépítését csak
erre betanított szerelők végezhetik.
A szűrőt annak korlátozott élettartama
miatt el kell látni a beépítés és a csere
időpontjának dátumával, eltávolítha-
tatlan módon. Ha a szűrőt rögzített
csapolóhelynél építik be, például egy
mosdókagylónál, akkor a lehető leg-
magasabb vízszint és a szűrő kifolyása
között legalább 20 mm szabad távolság
legyen. Minden szűrőnél meg kell aka-
dályozni a kívülről történő visszafer-
tőződés veszélyét, ami például víz -
spriccelés révén jelentkezhet.  
A szűrő cseréjét a gyártó által megadott
időközönként kell elvégezni, ami rend-
szerint 30 nap. Rövidebb csereinter-
vallumok is szükségesek lehetnek akkor,
ha például a szűrő vízkő- vagy rozsda-
lerakódás miatt eltömődött. A használt
szűrőket a vonatkozó előírásoknak
megfelelően kell ártalmatlanítani. 
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A Kampmann új, KaCool
D HY típusú fan-coilja 
(Forrás: haustech.de)

A Kampmann cég a KaCool D HY típusú
fan-coiljával egy, a VDI 6022 szerint
bevizsgált olyan mennyezeti kazettával
jelent meg a piacon, amely álmennye-
zettel kialakított, nagyobb higiéniai kö-
vetelményekkel rendelkező helyisé-
gekhez alkalmas. A készülék alkalma-
zási területei elsősorban az orvosi ren-
delők, terápiás létesítmények, középü-
letek és irodaházak.
A VDI 6022 irányelv a helyiségek lég-
technikai készülékeivel és berendezé-
seivel szembeni higiéniai követelmé-
nyeket adja meg, amelynél a minimális
cél az, hogy a helyiség felé leadott
levegő minősége nem lehet rosszabb,
mint a készülék vagy a berendezés
által beszívott levegő.
A KaCool D HY nagy teljesítményű hő-
cserélővel van felszerelve, amely alu-
míniumlamellás rézcsövekkel rendel-
kezik. A készülék hűtőteljesítménye
1100–4900 W, fűtőteljesítménye 2000–
11 500 W, a légtérfogatáramok pedig
160 és 705 m³/h között vannak. Azonos
készülékméretek mellett négy telje-
sítménynagyság áll rendelkezésre két-
és négyvezetékes rendszerben is. 
A beépített, fokozatmentesen szabá-
lyozott radiálventilátor energiatakarékos
és zajszegény üzemű. A készülék zaj-
teljesítményszintje 34-62 dB(A), zaj-
nyomásszintje pedig 26-54 dB(A).
A légszűréshez két szűrővariáció közül
lehet választani.
Higiéniai vonatkozásban a KaCool D
HY készülék a KaCool D AF (ISO Coarse
szűrővel felszerelve) és a KaCool D HC
(DIN 1946-4 szerint bevizsgálva, meg-
felel a kórházi szabványnak) készülékek
között helyezkedik el.





Megoldás a legkülönbözőbb kivitelű és anyagú, lapos és ferde tető esetén.
Gyorsan és egyszerűen szerelhető a külső/belső tokos kialakításnak köszönhetően.

 · kondenzációs kazánokhoz

 · kondenzátummal szemben elennálló képesség

 · könnyű és gyors szerelhetőség

 · szín és időjárás álló

 · nagyfokú tömítettség

TRINNITY KONCENTRIKUS, FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉS | 80/125 mm MÉRETBEN

TPATAF80  PP / PP tetőátvezetés "fekete" 80/125 mm L=1050 mm

TPATAP80  PP / PP tetőátvezetés „piros“ 80/125 mm L=1050 mm

TPFT545P  univerzális ferde tető idom "téglavörös" 80/125 mm 5-45° 560 x 470 mm

TPFT545F  univerzális ferde tető idom "fekete" 80/125 mm 5-45° 560 x 470 mm

TPLT6010080125  lapostető gallér 60/100-80/125 mm

TPPCS50080  PP / PP fehér cső 80/125 mm L=500mm 

TPPCS95580  PP / PP fehér cső 80/125 mm L=955mm 

TPPCS195580  PP / PP fehér cső 80/125 mm L=1955mm 

TPPKO8780  PP / PP fehér könyök idom 87° 80/125 mm

TPPKO4580  PP / PP fehér könyök idom 45° 80/125 mm

TPPKEKO8780  PP / PP fehér könyök ellenörző idom 87° 80/125 mm

TPPEE80  PP / PP fehér egyenes ellenörző idom 87° 80/125 mm

TPPBO6080125  PP / PP fehér bővítő idom 60/100- 80/125 mm

betoncserép magas profillal

hódfarkú cserép

zsindely fedés

betoncserép alacsony profillal

„apáca“ fedés

normál lapostető fedés
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Lapszámunk teljes elektronikus 
változatát látja. Ha Ön tagja 

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

de nem kapja meg a nyomtatott 
lapszámot ingyenesen a postaládájába,

név és postacím megadásával 
erre az ímélcímre írt levélben kérheti:

sober.livia@megsz.hu

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

küldött példányaira itt fizethet elő:

ELŐFIZETEK

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

