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t I S Z t e L t  o L V A S ó ! 

Ön egy tartalmában súlyos kiadványt tart a kezében. 
A kiadvány egy szakterület, az épületgépészet egy évi 

munkáját, teljesítményét fogja össze. Az épületgépészet 
olyan szak- és tudományterület, melynek rendszerei az 
épületek, létesítmények használatához a legalapvetőbb 
életfeltételeket hivatottak biztosítani, ilyen formán közvet-
len emberi igényeket elégít ki, ismeretanyaga, tevékeny-
sége a mindennapi ember számára is közvetlen hatású. 

Az épületek használata ma már elképzelhetetlen az épületgépészet rendszerei 
nélkül. Furcsa ellentmondás, hogy miközben az épületgépészeti rendszerek az 
életfeltételeket, a működést biztosítja, a rendszereket és elemeiket igyekezünk 
elrejteni. Környezetünk létesítményeit épületekként, azok tereiken és berende-
zéseiken keresztül érzékeljük, minősítjük és természetesnek vesszük, hogy ezek 
jól is használhatók. Pedig az épület önmagában csak esztétikai élmény, haszná-
latukhoz ma már az épületgépészeti rendszerek és azok kifogástalan működése 
szükségesek. Miközben az épületgépészet ilyen fontos az életünkben, a szakmai 
presztige, ismertségére és elismertségére ez nem jellemző

Az évkönyv azzal a céllal született, hogy a szakterület évi tevékenységét, tel-
jesítményét és így koncentráltan a megfelelő súlyát érzékeltesse, bemutassa. 
Az évkönyv szerkezetét és tartalmát ennek célnak megfelelően alakítottuk ki: a 
szakterület nemzetgazdasági súlyának bemutatásától az aktuális időszak hely-
zetének és kiemelkedő alkotóinak/közreműködőinek ill. alkotásain keresztül a 
szakterületbe belépő fiatalokig teljes képet kívántunk megrajzolni. tudatában 
vagyunk annak, hogy minden igyekezet ellenére ez a kép nem teljes és talán 
helyenként szubjektív is, de ezzel együtt alkalmas lehet a szakterület különböző 
kapcsolataiban az irányító és felügyeleti testületeknél, a kapcsolódó vagy távo-
labbi szakterületek szakembereinek körében figyelemfelhívásra, a szakterület 
jelentőségének bemutatására. A szakterület teljesítményének évenkénti össze-
foglalása ugyanakkor alkalmas a belső változásának érzékeltetésére, a fejlődé-
sének nyomon követésére. Bár az épületgépészet jövője nem az épületgépészet 
belső önfejlődéséből, hanem a vele szemben megfogalmazott követelmények-
ből és az ezeket meghatározó társadalmi, gazdasági, tudományos és világképi 
tendenciákból vezethető le, de az évkönyv mindkét célt ki kívánja elégíteni.

Nem elegendő azonban a cél és a szándék, a megvalósításhoz erőfeszítésekre, 
szívós munkára van szükség. Köszönet a támogatóknak, akik közvetlen részvé-
tellel, vagy anyagilag is hozzájárultak a megjelenéshez. reméljük, hogy a szán-
dék és az erőfeszítés hozzájárul szakterületünk ismertségének, elismertségének 
növeléséhez, társadalmi beágyazódásához, jövőnk tudatos alakításához.

Budapest, 2020. december 29. Barótfi István
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e L ő S Z ó  2 0 2 1
(Barótfi István)

ez az évkönyv a szakterület 2021. évi teljesítményét kívánja összefoglalóan 
bemutatni. A könyv tartalmát alapvetően a célok, az előzmények és a kö-

rülmények határozták meg.
A célokat az évkönyv-sorozat megjelentetése előtt konkrétan megfogal-

maztuk: ez egy kép a szakterületről, melyben a szereplők az aktualitás és 
teljesítmény alapján kapnak helyet, érzékeltetve ezzel a szakma állapotát. 
Nyilvánvaló az a törekvés, hogy a fénykép minél többszereplős, minél színe-
sebb legyen, ugyanakkor megfeleljen a minőségi elvárásoknak. Arra gondol-
tunk, hogy – mint egy képnél – a tartalmat kiemelheti a keret, ezért a hazai 
épületgépészet képét a külföldre való kitekintéssel talán érzékelhetővé és 
értékelhetőbbé tudjuk tenni. természetesen ez a lépés inkább szándék, mint-
sem alapos elemzésre alkalmat adó lehetőség, de talán alkalmas lehet arra, 
hogy felhívja a figyelmet a kitekintésre, és arra, hogy a szakma megítélésében 
a nemzetközi környezetre is érdemes odafigyelni.

Az ezévi évkönyv összeállításánál nagy segítséget jelentett, hogy az előző évi 
kiadványról jó visszajelzések, vélemények érkeztek. ez abban erősített meg ben-
nünket, hogy a kiadvány főbb jellemzői: felépítése, szerkezete, arányai és terje-
delme a célokban megjelölteken kívül jelentős változtatást nem igényelnek. A 
változtatás azonban így is észrevehető: az első fejezetet a nemzetközi kitekintés-
nek szántuk, és azokban a fejezetekben, ahol releváns lehet a külföldi kapcsolat, 
ott a fejezet elejére szerkesztettük. Az évkönyv tartalmi kialakításánál nehézséget 
okozott az a körülmény, hogy míg az első kiadványban a történéseket nem kellett 
szigorúan az aktuális évhez kötni, addig a jelenlegi kiadványban az előző években 
történtek leírása már ismétlés lenne és erre nincs szükség. ez azt jelenti, hogy az 
egyes témakörök rövidebbek lettek, és ez lehetővé tette a témakörök számának 
bővítését a kiadvány terjedelmének bővítése nélkül.

Az évkönyv, mint egy szakmai kép, magán viseli azokat a körülményeket, 
melyek közvetve, vagy közvetlenül hatással voltak a szakmára, de még ma-
gára az évkönyvre is. Sajnos ez az év is a koronavírus járvány világméretű 
kihívásainak és ennek kezelésének jegyében zajlott. A SArS-CoV-2 vírus 
okozta világjárvány hatása elsősorban a tudományos, szakmai és a civil életet 
is jelentősen befolyásoló bizonytalanság, mely még az évkönyv tartalmában 
is helyenként megjelenik. ez olyan részletekben érhető tetten, hogy az eddig 
megszokott események, szakmai megoldások, gazdasági következmények 
stb. az mennyire tipikus, vagy mennyire a járvány hatásának esetleges, át-
meneti jelensége.  A bizonytalanság ellenére azonban azt reméljük, hogy ez 
az évkönyv reális képet nyújt a szakterület ezévi állapotáról, és ezzel hozzá-
járulhat az épületgépészet szakma tevékenységének megítéléséhez, további 
sorsának kedvező alakításához.
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Pioneering for You

Wilo-Isar BOOST
Kompakt, alacsony zajszintű, hatékony nyomásfokozó rendszer 
állandó nyomástartásra háztartásbeli alkalmazásokhoz

www.wilo.hu

Membrános 
tágulási tartály

 
Szivattyú

 
Frekvenciaváltó

Visszacsapó 
szelep

Nyomás- és 
áramlásérzékelő

Isar BOOST5 hirdetés 180 x180 mm.indd   1 13/08/2021   12:32:37
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Pioneering for You

Lakossági szennyvíz és szennyezett víz elvezetés!
Válassza Ön is megbízható, 
kimagasló minőségű termékeinket!

www.wilo.hu

Wilo-Plavis
 ƒ Kompakt kondenzvíz átemelő berendezés
 ƒ Beépített visszafolyásgátló
 ƒ Halk üzem (< 40 dBA)
 ƒ 180 fokban elforgatható csatlakozás

Wilo-HiDrainlift
 ƒ  Csatlakoztatásra kész, 

szennyezett víz átemelő

Wilo-HiSewlift
 ƒ  Csatlakozás szabványos WC-hez, 

további csatlakozási lehetőség

lakossági fehér dobozos szivattyúk 180x180.indd   1 12/03/2021   15:15:42
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Az integrált 
hőenergia- 
gazdálkodás és 
számlázás most 
egyszerűbb, mint 
valaha.

Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő
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Wilo-Stratos GIGA 2.0
A világ első száraztengelyű okosszivattyúja  
nagy épületek épületgépészeti alkalmazásaihoz

www.wilo.hu

Wilo-Stratos GIGA 2.0-I Wilo-Stratos GIGA 2.0-D

Stratos GIGA 2_0 18 x18 cm-es nem kifutó hirdetés.indd   1 16/04/2021   16:39:57

69
1952
2021

ÉPÜLETGÉPÉSZET
MAGYAR

 ÉPÜLETGÉPÉSZET  KIADÓ  KFT.

O
N

L I N
E

K I A
D

Á
S U N

K :

www.epgeponline.hu

10
2021

ENERGIAHATÉKONY ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK 
A DAIKIN ÚJ IRODÁJÁBAN

69
1952
2021

ÉPÜLETGÉPÉSZET
MAGYAR

 ÉPÜLETGÉPÉSZET  KIADÓ  KFT.

O
N

L I N
E

K I A
D

Á
S U N

K :

www.epgeponline.hu

5
2021

MINŐSÉG. MEGBÍZHATÓSÁG.
INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK.
30 éve Magyarországon

69
1952
2021

ÉPÜLETGÉPÉSZET
MAGYAR

 ÉPÜLETGÉPÉSZET  KIADÓ  KFT.

O
N

L I N
E

K I A
D

Á
S U N

K :

www.epgeponline.hu

Az első száraztengelyű
okosszivattyúnk!

Stratos GIGA2.0 Új
 

Analóg és digitális interfészek épületautomatizálási 
rendszerekbe való integráláshoz

Helyi beállítás és kezelés mobil eszközökkel 
Bluetooth-on keresztül

Nagyfokú átláthatóság a szivattyú és az egész hidraulikai 
rendszer elemzéséhez és optimalizálásához a kinyerhető 
üzemeltetési adatokon keresztül

Távoli hozzáférés a Wilo-Smart 
Connect-nek köszönhetően

Optimális egy- és többszivattyús 
vezérlés a mobil applikációs 
beállítási programmal

Optimális energiahatékonyság a teljes 
rendszerben

Pioneering for You

Stratos GIGA 18 x 18 cm hirdetés Magyar Épületgépészet.indd   1 11/11/2021   16:30:29
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55 °C esetén is

Weishaupt  Biblock  és Geoblock  hőszivattyúk: 
a leghatékonyabb és egyben a leghalkabb berendezések.

WWB 20-A-RMD-AI
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SCHAKO GROUP
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A lap előfizetési díja egy évre 5760 Ft.
Az online kiadásban megjelenő lapszámokból a regisztrált bejelentkezők havonta 

legfeljebb egyet pdf formátumban letölthetnek. Az online kiadásra előfizetők 
valamennyi megjelent lapszámot pdf formátumban letölthetik. Az online kiadás 

letöltésének díja egy évre 3500 Ft, két évre 6000 Ft. Megrendelés: www.
epgeponline.hu/megrendelés.

 E-mail: info@epgeplap.hu
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1 .  K I t e K I N t É S  K Ü L F Ö L D r e
           (erdei István)

1.1  Épületgépészet az EU-s szakpolitikák és trendek tükrében
        (Anita Derjanecz) 

A globális klíma célokkal összhangban az európai Unió ambiciózus politikai 
célkitűzéseket fogalmazott meg. Az európai Zöld Megállapodás (european 

green Deal) célja, hogy az eU 2050-ig karbonsemlegessé váljon. Mindebben az 
épületállomány hatalmas szerepet játszik, hiszen a szektor az eU teljes energia 
felhasználásának 40 százalékáért, valamint az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának 36 százalékáért felelős. A szakpolitikai trendek azt mutatják, hogy az 
épületgépészeti ágazat ebben a kontextusban egyre fontosabb szerepet kap. 

1.1.1 Változó EU-s irányelvek és Felújítási hullám  

Az Épületenergetikai Irányelv 
Az ágazat számára meghatározó Épületenergetikai Irányelv (ePBD) első 

alkalommal 20 évvel ezelőtt, 2002-ben jelent meg, egyértelmű jeleként an-
nak, hogy az európai épületállomány meghatározó az energia- és klímacélok 
elérésében. Az elmúlt két évtizedben ez a trend tovább erősödött, ahogy a klí-
maválság is élesedett. Jelenleg az Épületenergetikai Irányelv negyedik módo-
sítása zajlik, hogy reagáljon a 2020 végén megfogalmazott új célkitűzésekre, 
legfőképpen az ún. Felújítási hullám (renovation Wave) kihívásaira. 

A Felújítási hullám célkitűzései
A Felújítási hullám rendkívül ambiciózus célokat fogalmaz meg, számszerű 

indikátorokat jelöl ki többek között az épületfűtés és -hűtés tekintetében is. 
Célja a jelenlegi éves felújítási ráta megduplázása, a fűtés és hűtés energia-
felhasználásának 18%-os csökkentése és evvel párhuzamosan a megújulók 
részarányának 42%-ra növelése 2030-ig. Hogy mindezt elérjük, eU-s szinten 
35 millió (!) épület mély, komplex energetikai felújítására van szükség az el-
következő 10 évben. 

A fűtési- és hűtési rendszerek karbonmentesítése
A fűtési- és hűtési rendszerek karbonmentesítése, valamint az épületek 

energiahatékonyságának növelése céljából nem csupán az Épületenergetikai 
Irányelv (ePBD), hanem a Megújuló energia (reDII) és az energiahatékony-
sági (eeD) Irányelvek párhuzamos módosítása is zajlik éppen, az európai Bi-
zottság mindhárom jogszabály esetében publikálta javaslatát. A reHVA folya-
matosan nyomon követi és véleményezi a folyamatban lévő módosításokat, 
erről bőven található információ honlapunkon1. Jelenleg az Épületenergetikai 
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Pioneering for You

Wilo-Isar BOOST
Kompakt, alacsony zajszintű, hatékony nyomásfokozó rendszer 
állandó nyomástartásra háztartásbeli alkalmazásokhoz

www.wilo.hu

Membrános 
tágulási tartály

 
Szivattyú

 
Frekvenciaváltó

Visszacsapó 
szelep

Nyomás- és 
áramlásérzékelő

Isar BOOST5 hirdetés 180 x180 mm.indd   1 13/08/2021   12:32:37
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Lakossági szennyvíz és szennyezett víz elvezetés!
Válassza Ön is megbízható, 
kimagasló minőségű termékeinket!

www.wilo.hu

Wilo-Plavis
 ƒ Kompakt kondenzvíz átemelő berendezés
 ƒ Beépített visszafolyásgátló
 ƒ Halk üzem (< 40 dBA)
 ƒ 180 fokban elforgatható csatlakozás

Wilo-HiDrainlift
 ƒ  Csatlakoztatásra kész, 

szennyezett víz átemelő

Wilo-HiSewlift
 ƒ  Csatlakozás szabványos WC-hez, 

további csatlakozási lehetőség

lakossági fehér dobozos szivattyúk 180x180.indd   1 12/03/2021   15:15:42
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Wilo-Stratos GIGA 2.0
A világ első száraztengelyű okosszivattyúja  
nagy épületek épületgépészeti alkalmazásaihoz

www.wilo.hu

Wilo-Stratos GIGA 2.0-I Wilo-Stratos GIGA 2.0-D

Stratos GIGA 2_0 18 x18 cm-es nem kifutó hirdetés.indd   1 16/04/2021   16:39:57
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Az első száraztengelyű
okosszivattyúnk!

Stratos GIGA2.0 Új
 

Analóg és digitális interfészek épületautomatizálási 
rendszerekbe való integráláshoz

Helyi beállítás és kezelés mobil eszközökkel 
Bluetooth-on keresztül

Nagyfokú átláthatóság a szivattyú és az egész hidraulikai 
rendszer elemzéséhez és optimalizálásához a kinyerhető 
üzemeltetési adatokon keresztül

Távoli hozzáférés a Wilo-Smart 
Connect-nek köszönhetően

Optimális egy- és többszivattyús 
vezérlés a mobil applikációs 
beállítási programmal

Optimális energiahatékonyság a teljes 
rendszerben

Pioneering for You

Stratos GIGA 18 x 18 cm hirdetés Magyar Épületgépészet.indd   1 11/11/2021   16:30:29
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WWB 20-A-RMD-AI
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Irányelv javaslatának nyilvános véleményezése zajlik 2022. február közepi ha-
táridővel. Minden érdekelt szakmai szervezet nyújthat be javaslatokat, a re-
HVA tagszervezetivel koordinálva közös szakvéleményt is készít 2022. január 
folyamán.

1.1.2  A módosuló Épületenergetikai Irányelv

Nulla kibocsátású épületek
egyik legfontosabb változás, hogy a jelenleg érvényben lévő közel nulla 

energiaigényű épület kategória (Nearly Zero energy Building, NZeB) helyett 
bevezeti a nulla kibocsátású épület (Zero emmission Building, ZeB) kategóri-
át. 2030-tól (középületek esetében már 2027-től) minden új épület, ZeB kate-
góriájú kell legyen, és ez megegyezik a jövőben az energetikai tanúsítványnak 
az „A” kategóriájával. A legalacsonyabb „g” energetikai osztályt az országos 
épületállomány 15% legrosszabb hatékonyságú része alapján kell meghatá-
rozni. Minden tagállamnak minimum energiahatékonysági szabványt kell ki-
dolgozni, majd a „g” besorolású épületállományt meghatározott ütemben „e” 
hatékonysági szintre kell re kell emelni 2033-ig. A javaslat új követelményeket 
és sablont is meghatároz az energetikai tanúsítványok számára, amiben az 
üvegházhatású gázkibocsátására vonatkozó adat is szerepel. 

1.1.3  A fosszilis energiát használó rendszerek kivezetése
egy másik fontos elem, hogy a javaslat kivezeti a fosszilis energiahordo-

zók használatát az épületekben, és 2027-től megtiltja a fosszilis energiával 
működő kazánok pénzügyi támogatását minden tagállam számára. Mindezt a 
Megújuló energia Irányelv javaslat is támogatja, amikor kötelező, számszerű 
célokat tűz ki a fűtési- és hűtési rendszerekben használt megújuló energia-
források és hulladékhő arányának növelésére országos szinten. Az irányelv 
javaslat nagymértékben támogatja a távfűtési és -hűtési hálózatok dekarbo-
nizálását, ill. kötelezi a tagállamokat a rendszer integráció előmozdítására, 
hogy a decentralizált, megújuló energiát termelő energiaközösségek vagy 
egyéb hulladékhőt termelő lokális rendszerek bekapcsolódhassanak a na-
gyobb hálózatokba. 

1.1.4  A beltéri levegőminőség szerepének növekedése
           az EU-s szakpolitikákban

Érdemes kitérni a szellőzéstechnikára is, ami az egészséges beltéri le-
vegőminőség biztosítása okán évtizedek óta fontos eleme a reHVA eU-s szin-
tű lobbi-tevékenységének. Az európai trendeket tekintve fontos kiemelni, hogy 
a beltéri környezetminőség (IeQ) fontosságának ismerete, és javításának tá-
mogatottsága egyaránt növekedett az eU szakpolitikusainak és döntéshozó-
inak körében az elmúlt években. A CoVID-19 krízis és az elhúzódó pandémia 



17

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

pedig drámai módon mutat rá, hogy a levegőminőség és a megfelelő szellőzés 
– illetve annak hiánya – épületeinkben milyen fontos szerepet játszik. ennek 
hatása megfigyelhető mind az eU-s, mind a tagállami szintű döntéshozásban. 
több országban, így például Belgiumban is a szakmai szervezetekkel együtt-
működve bevezettek több, a levegőminőség montírozását és a szellőzéstech-
nika javítását célzó intézkedést és útmutatót.

Kitekintés a REHVA érdek érvényesítő munkájára
A reHVA több eU-s szinten működő ágazati szakami szervezettel együtt, 

sokat munkálkodik azon, hogy felhívja a figyelmet az egészséges beltéri kör-
nyezetminőség jelentőségére, valamint az erre vonatkozó minimum elvárá-
sok és szabványok szükségességére. tette ezt mind az energiahatékonysági 
irányelv, mind a Felújítási hullám esetében is, amihez sikerült támogatást ta-
lálni az európai Parlament képviselői között. többek között a reHVA szakmai 
álláspontját is figyelembe véve „Az eU épületállományának energiahatékony-
sági potenciáljának maximalizálása” című eP jelentés hangsúlyozza, hogy az 
épületfelújítási programoknak mindig egészséges épületekhez kell vezetniük, 
és ezért figyelembe kell venniük a beltéri környezet minőségét és a levegőmi-
nőséget, ideértve szellőzéstechnikát, mert ez hozzájárul az egészséghez, a 
termelékenységhez, és jelentős jóléti megtakarítást is biztosít.

Szellőzéstechnika az új Épületenergetikai Irányelvben
Az új Épületenergetikai Irányelv javaslat is több pontján nevesíti vég-

re a szellőzéstechnikát, többek között a rendszeres felülvizsgálatról szóló 
paragrafusokban. emellett előírja, hogy az energiahatékonysági minimum 
követelmények megállapításánál a tagállamoknak figyelembe kell venniük 
a beltéri klímaviszonyokat, hogy elkerüljék a komplex energetikai felújítás 
esetleges negatív hatásait, mint pl. a nem megfelelő szellőzés. emellett 
minden új ZeB épületben és a komplex energetikai felújításon áteső épüle-
tekben előírja a levegőminőséget mérő szenzorok és szabályozási rendsze-
rek kötelező telepítését. 

1.1.5  Zárszó
A javaslat ezt követően háromoldalú egyeztetésre kerül a tanács, az eP és 

a Bizottság között, ezért még változhat. Különösen a tanács állásfoglalása 
kérdéses, hiszen a tagállamok gyakran kerékkötői az új, progresszív javasla-
toknak. Az európai trendeket és a gyártó cégek előrejelzését tekintve azonban 
egyértelmű, hogy hamarosan át kell állni a nem fosszilis energiát használó, 
hatékony épülettechnikai rendszerekre. A hőszivattyú gyártók európai szakami 
szövetsége szerint például 2021-ben több mint 21 millió hőszivattyút adtak el, 
ami 25%-os éves növekedés, és ez a trend folytatódni fog. A Felújítási hullám 
sokezer épület komplex energetikai felújítását jelenti a következő évtizedben, 
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amit magas színvonalon és körültekintően kell kivitelezni. ezt a hullámot kell 
az épületgépészeti és energetikai szakmának a lehető legjobban kihasználni 
a korszerű hűtési, fűtési, szellőzéstechnikai, épület automatizálási és egyéb 
rendszerek megfelelő elterjesztésére, hogy a felújított épületekben egészsé-
ges beltéri környezetminőségét biztosítsunk.

1.2  Közép-európai körkép
        (erdei István)

Az általam összeállított körkép nem kívánt a gondosan összegyűjtött és 
alapos elemzésnek alávetett statisztikai adatok gyűjteménye lenni. Jelenlegi 
munkámnak köszönhetően a közép-európai régió 14 országának épületgépész 
piacáról vannak közvetlen tapasztalataim. Írásomban, ezért a saját ismerete-
im mellett, a kollégáimtól, az adott országokban tevékenykedő épületgépész 
kivitelezőktől, tervezőktől és kereskedőktől szerzett visszajelzésekre, a közös 
munka során kapott információkra hagyatkoztam. törekedtem a hasonlóságok, 
ill. különbségek minél objektívebb értékelésére, de be kell látnom ez sok eset-
ben tükrözi az én személyes véleményemet. Kérem tekintsenek erre a néhány 
oldalra úgy, mint az általam készített közép-európai épületgépész útikönyvre.

Az első gondolatok után rögtön szembesültem egy nagy dilemmával. Hogyan 
lehet egyáltalán összehasonlítani a régióban lévő eU tag-, és azon kívüli orszá-
gokat?! Hiszen az eU tagországok harmonizált jogszabályi környezete, techno-
lógiákra és rendszerekre vonatkozó rendeleteinek sokasága, olyan erős keretet 
ad a piaci folyamatoknak, ami a jövő piaci trendjeinek is határozott irányt mutat. 
Szinte lehetetlen küldetés ezért ezeket az országokat, azok épületgépész sa-
játosságait értelmes módon összehasonlítani. ennek fényében úgy döntöttem, 
hogy csak az európai Uniós tagországokat veszem górcső alá. Hiszen az emlí-
tett jogszabályi hasonlóságok ellenére igen jelentős különbségek vannak, hogy 
az egyes tagországok hogyan tudták azokat átültetni a gyakorlatba, a piaci sze-
replők reakciói hogyan befolyásolták azok sikerét vagy akár kudarcát.

1.2.1 Felzárkózás az EU „fejlett” országaihoz
A „fejlett” tagországokhoz képest, a csatlakozáskor meglévő lemaradást 

behozni, vagy legalább az eU átlaghoz felzárkózni, óriási kihívást jelent a régió 
országainak. Néhány, az épületgépész területet érintő példa:

Az épületek energetikai jellemzőire, követelményeire vonatkozó legfonto-
sabb uniós dokumentum az ún. ePBD (energy Performace of Buildings Direc-
tive) irányelv. Minden tagországnak kötelező jelleggel ki kellett dolgoznia az 
épületek energetikai követelményeire vonatkozó saját rendeletét. Az irányelv 
fő gondolata, mivel az épületeink a legnagyobb energiafogyasztók, így azok 
energiahatékonyságának jelentős növelése nagyban hozzájárul az energi-
astratégiai és klímavédelmi célok eléréséhez. A fejlett és újonnan csatlako-
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zott régiós országok épületeinek fajlagos energiafogyasztási adatai között 
2-3-szoros különbségek mutatkoztak, az előbbi javára. Az új épületeknél al-
kalmazott korszerű technológiák rávilágítottak a tényre, hogy a meglévő épü-
letállomány jelentős mértékű felújítása nélkül a felzárkózásra semmi esély. 
ez a mai napig kísérti a régió minden országát. Némi remény látszik ennek 
felgyorsítására az eU újkeletű felújítási programjainak köszönhetően, ami je-
lentős forrásokat biztosítana ezek finanszírozására.

Az ePBD irányelv újabb kiadásaiban megjelenő ambiciózusabb célok, mint pél-
dául a 2016-ban megfogalmazott közel-nulla energiaigényű (KNe) épületek köve-
telménye, a bázisszemléletnek köszönhetően, a fejlett tagországokat is még szigo-
rúbb határértékek meghatározására sarkalta. ennek sajnálatos hátulütője, hogy 
az újonnan csatlakozott tagországok, a jelentős beruházások ellenére is csak 
stabilizálni, vagy jó esetben kismértékben csökkenteni tudják a különbségeket.

A KNe épületekre vonatkozó 
követelményeknél a tagorszá-
gok lehetőséget kaptak, hogy 
saját gazdasági lehetőségeiket 
figyelembe véve definiálják a 
célszámokat. ez aztán kaotikus 
állapotokat eredményezett a „kö-
zel-nulla” értelmezését illetően, 
ami a gyakorlatban teljesen eltérő 
követelményeket és piaci hatást 
váltott ki a régió országaiban. Ér-
dekes összehasonlítani a megúju-
ló energia részarányára vonatkozó előírásokat, hiszen az irányelv egyik fő célja volt 
ennek növelése. Lengyelország, Csehország egyáltalán nem írt elő erre vonatkozó 
minimum követelményt. Bulgária, Szlovákia és románia inkább lazán értelmez-
hető ajánlásokat fogalmazott meg. Magyarország a kötelező min. 25% megújuló 
energia részaránnyal a „szigorú” országok kategóriájába sorolható.

2021 végén megjelent az ePBD irányelv módosítására vonatkozó újabb aján-
lás, amely összhangban az eU új klímavédelmi céljaival (Fit for 55), már arra 
kötelezné a tagországokat, hogy 2030-ra minden új épület „zéró emissziós” ka-
tegóriába sorolható legyen. 

1.2.2  Épületgépészeti rendszerek, technológiák
A régió országainak épületgépészeti kultúrájában két iskola, és ennek 

megfelelően kétféle koncepció fedezhető fel. ez egyrészt a későbbi fejezet-
ben látható lesz, hogy másfajta oktatási modellt jelent, másrészt a domináns 
gyártók és így rendszer építési normák is kissé eltérőek.

Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Lengyelország jellem-
zően a német gyártók, technológiák által dominált csoportba tartozik. ez a 

II. Világháború Múzeuma, Gdansk (Lengyelország)
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tervezési elveknél is egyfajta komplexebb, tagoltabban kialakított fogyasztói 
csoportokat és szabályozási megoldásokat jelent. Az országok másik cso-
portját képviseli románia, Bulgária és a Balkáni országok, ahol a dél-európai 
(mediterrán) gyártók és technológiák dominálnak.

ez manapság az eU országok esetében már kevésbé szembetűnő, hiszen az 
épületgépészeti berendezésekre érvényes egységes rendeletek alapvető válto-
zásokat hoztak. Az előző fejezetben láttuk, hogy az épületekre, komplex épület-
gépészeti rendszerekre érvényes energetikai követelmények az ePBD irányelv 
hatálya alá tartoznak. Az épületgépészeti berendezésekre és készülékekre egy 
más szabályozási mechanizmussal, a gyártókra ható előírásokkal igyekeztek 
előnyösebb piaci helyzetbe hozni az energiahatékony technológiákat. ez így 
nagyon finom megfogalmazás, mert a jogalkotók célja ennél „durvább” volt. 
gyakorlatilag lehetetlenné akarták tenni az elavult, alacsonyabb hatásfokú be-
rendezések értékesítését. ennek első lépése volt a célokat, az értékelési mód-
szert (életciklus költség elemzés), és a jogi kereteket meghatározó erP (energy 
related Products) irányelv megjelenése 2009-ben.

Az egyes berendezés csoportokra külön-külön rendeletekben definiálták az 
energiahatékonysági követelményeket. ennek megfelelően ma külön rendelet 
vonatkozik a hőtermelőkre, szivattyúkra, villanymotorokra, ventilátorokra, légkez-
előkre stb. ezt követően a piaci szereplők, pl. a tervező már nem válaszhatott egy 
olcsóbb, de rosszabb hatásfokú ventilátort, vagy keringető szivattyút. Csak olyan 
berendezések kerülhetnek forgalomba az eU bármely tagországában, amelyek tel-
jesítik a vonatkozó rendeletekben meghatározott követelményeket. Nyilvánvalóan 
ez felgyorsította az átmenetet, hogy csak az energiahatékony technológiák marad-
janak a piacon. A magasabb hatásfokú berendezések egyrészt hatalmas megta-
karítási potenciált eredményeztek, másrészt hihetetlen innovációs hullámot ger-
jesztettek a gyártók között. olyan technológiák jelentek meg a piacon, amelyeknél 
néhány évvel azelőtt elképzelhetetlen volt, hogy rentábilisan legyárthatóak lenné-
nek. Csak érdekes példa egy igen általános gépre, a villanymotorra vonatkozóan. 
10 évvel ezelőtt, az egyik gyakori 2,2 kW teljesítmény méretben, a jellemző hatásfok 
75-80% között mozgott. Akkoriban a szakmai fórumokon megjelent cikkekben a 
téma szakértői úgy jósolták, talán 10-15 éven belül megjelenhetnek olyan motorok, 
amelyek elérhető áron, már 85% körüli hatásfokkal rendelkeznek. ehhez képest 
már néhány éve a piacra kerültek, és széles körben elterjedtek olyan villanymoto-
rok, amelyek ebben a méretben 90-95% hatásfokkal rendelkeznek.

1.2.3  Épületgépészeti oktatás
őszintén szólva az épületgépész szakmunkás, szerelő képzés helyzetéről a 

közép- és kelet-európai eU tagországokban nem jutottam annyi információ-
hoz, hogy bátran merjek erről egy átfogó képet felvázolni. Alapvető probléma 
A szektorra vonatkozó előrejelzésekben ez komoly kockázati tényezőként je-
lenik meg, ami korlátozhatja a jövőbeli növekedési potenciált.
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Az építőipar nemzetgazdasági jelentősége a releváns országok mindegyiké-
ben meghatározó. erről az eurostat honlapján számos statisztikát találhatunk.

tervezőkkel, egyetemi oktatókkal történő beszélgetéseknek köszönhetően 
nagyobb rálátásom van az épületgépész mérnök képzésre. ezen a területen, a 
képzési modell alapján az országok két csoportba sorolhatók. erről már tet-
tem említést az előző fejezetben.

Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország a német okta-
tási modellt képviseli, amely az épületen belüli összes gépészeti rendszert 
egységes keretben 
oktatja. Az épü-
letgépész mérnök 
képzés magába fog-
lalja a fűtési és hű-
tési rendszereket, 
a légtechnikát, és 
a teljes vízellátást, 
csatornázást. ezzel 
szemben a régió 
többi országában, 
vagyis romániában, 
Bulgáriában és a 
Balkáni országok-
ban a dél-európai 
koncepciót követik, 
ahol a fűtés- és hű-
téstechnika, vala-
mint a légtechnika 
tartozik az épületgépész mérnöki képzés tárgyához (HVAC engineering). Az 
épületen belüli vízellátás és csatornázás általában az építőmérnöki képzés 
(civil engineering) részét képezi.

Az egyetemek népszerű szakirányai közé tartoznak. Nem okoz gondot a 
szükséges minimális tanulói létszám biztosítása. tervezői beszélgetések 
szerint is keresettek az épületgépész mérnökök a munkaerő piacon.

Érdekes, hogy a különbö ző országok tervezőivel történt beszélgetések so-
rán hasonló piaci tendenciákról, problémákról kaptam visszajelzést. Nyilván 
az első „szokásos” megjegyzés, hogy a frissen végzett mérnökök tudása nem 
elég „gyakorlatias”, nagyon hosszú mentorálási időszakra van szükségük, 
amíg önálló munkavégzésre alkalmassá válnak. Érdekes, hogy a további be-
szélgetés során ez a kritikai észrevétel milyen átalakuláson ment át. egyrészt 
elismerték, a szükséges elméleti- és alapismeretek átadása a jelenlegi tan-
tervek mellett, az oktatásra fordítható időkeretet bőven kitöltik, másrészt sok 
példát láttam a megoldás egy módjára is. Szinte minden országban kialakult 

NV Tower, Sofia (Bulgária)2
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olyan együttműködés, ahol a tervező irodák szoros kapcsolatot tartanak a re-
leváns tanszékekkel, részt vesznek a gyakorlati képzésben. ez a fajta „piaci” 
együttműködés minden olyan egyetemi tanszéken, ahol volt szerencsém az 
oktatókkal találkoznom, stratégiai hangsúlyt kapott.

1.2.4  Szakmai kihívások, jövőkép
Lengyelországban, ahol a piac mérete és gazdasági súlya is a legnagyobb 

a régióban, meglátogathattam néhány olyan tervező irodát, amely szervezeti 
kialakításában tudatosan próbált alkalmazkodni a nagyértékű és komplexi-
tású projektekhez. Mit is jelent ez pontosan? Igazából semmi újat. Újból fel-
találták a „régi” nagy tervezőirodákat, ahol minden szakág (építész, gépész, 
villamos-automatika) képviseli magát, és szorosan együtt dolgozik.

talán ez a fajta rendszerszemlélet, amely az épületet egységes egészként 
kezeli, segíthet abban, hogy a külön-külön egyre bonyolultabbá váló épület-
gépészeti berendezéseket egy jól működő hatékony rendszerré alakítsuk. A 
BIM-ben történő tervezés már a régió minden országában ismert, de a sikeres 

tervezőirodák nem önmagában 
ebben látják a jövőt. Nyilván egy 
rendkívül hasznos platform, 
amit kezdünk egyre jobban kiis-
merni és alkalmazni, de ez sem 
helyettesíti a komplex rendsze-
rintegrátori szemléletet. A jövő 
épületgépészeti tervezésének 
kulcsa ez a fajta készség. A 
rendszer elemeinek mérete-
zése, kiválasztása önmagában 
már kevés a kiemelkedő szín-
vonalú munkához.

Publikálás előtti végső fázi-
sában van az ún. okos épület 
rendelet. ebben meghatározás-
ra kerül ennek műszaki tartal-

ma, továbbá elkészül egy átfogó értékelési rendszer az ilyen jellegű épületek 
„okossági szintjének” leírására (SrI index= Smart readiness Indicator).

 Az okos épületekből álló hálózatok jelentik az okos város koncepció alap-
ját, ahol az épületek saját automatizálási és energia-menedzsment rendsze-
re kommunikál más épületekkel, és a közmű szolgáltatókkal, így biztosítva 
a komfort, energiahatékonyság és biztonságos energiaellátás egy egészen 
más szintjét. Sokan azt gondolhatják, hogy ez még a sci-fi kategóriájába tar-
tozik, de a technológia már rendelkezésre áll, csak nekünk kell megtanulni 
ezt használni.

Üzletközpont, Temesvár (Románia)
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2  É P Ü L e tg É P É S Z e t
   NeMZetgAZDASágI JeLeNtőSÉge 

 (Németh László)

2.1  Az épületgépészeti al-ágazat GDP-vel kapcsolatos mutatói
Az épületgépészet az építőipar alágazata sokrétű szakma tervezőkkel, 

gyártókkal, kereskedőkkel, kivitelezőkkel, üzemeltetőkkel és kapcsolódó to-
vábbi szolgáltatókkal, illetve társ-ágazatokkal.

Évkönyvünkben a magyar épületgépészet gazdasági hatását a gDP mutató-
kon keresztül mutatjuk be. (A gDP gross Domestic Product, azaz Bruttó Hazai 
termék = fogyasztás + beruházás + export – import forintosított értéke.)

Magyarország gazdasága
A hazai gazdaság 2021. I–III. negyedévi teljesítménye 1,4%-kal haladta meg 

a járvány előtti, 2019. évi azonos időszaki szintet, a korlátozásokkal leginkább 
sújtott ágazatoké azonban még elmaradt attól. A gazdasági kilábalást nehe-
zítette az akadozó alapanyag és alkatrész- ellátás, valamint az energia- és a 
nyersanyagárak emelkedése. A népmozgalmi folyamatok közül a halálozások 
ingadozását a járvány dinamikája határozta meg, miközben a gyermekvállalá-
si és a házasodási kedv tovább emelkedett.

Az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely az 
eU országainak átlagában a gDP csaknem 10%-áért és – főként a mikro- és 
kisvállalkozásokban – húszmillió munkahelyért felelős.

Az építőipari ágazat versenyképessége jelentősen befolyásolja a teljes gaz-
daság fejlődését. Az épületek energiahatékonysága és a gyártás, szállítás, 
valamint az épületek és infrastruktúra építéséhez használt termékek ese-
tében megvalósuló forráshatékonyság jelentős hatást gyakorol az európaiak 
életminőségére. Az építőipari vállalatok versenyképessége ezért nem csupán 
a növekedés, és a foglalkoztatás szempontjából általában, hanem az ágazat 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében is fontos.

Év
Az építőipar részesedé-
se a bruttó hozzáadott 

értékből (%)

Az építőipar termelé-
si értéke, millió forint

Az építőipari termelés 
volumenindexe, előző 

év = 100%

2017 4,2 2.455.341 128,2

2018 5,1 3.306.909 122,9

2019 5,7 4.354.723 120,0

2020 5,5 4.339.342 90,9
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Helyzetkép az építőiparról
2020-ban az építőipari termelés volumene 9,1%-kal elmaradt az előző évi, 

magas bázistól, ezzel háromévi, kiemelkedő mértékű emelkedés ért véget. 
A 2020. évi visszaesésben a járvány mellett az is szerepet játszott, hogy a 
2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusból finanszírozott építkezések már 
jórészt korábban lezárultak. ezek hatását a lakásépítések növekvő száma 
valamelyest mérsékeltei3.

A magyar építőipar gDP teljesítménye 2020-ban a KSH adatai alapján4: 
0,055 x 93.911 mrd. Ft = 5.165 mrd Ft. 

egy év alatt 14,5 az előző hónaphoz képest 1,1%-val nőtt az építőipari ter-
melés volumene. 

2021 októberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 
14,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az épületek építése 19,7%, az 
egyéb építményeké 9,7%-kal nőtt a 2020. októberihez képest. A szezonáli-
san és munkanap hatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 
1,1%-kal nagyobb volt a szeptemberinél. 

5,5% 14,5% -3,7% 6,7%

Az építőipar 
részesedése a 
bruttó hozzá-
adott értékből 

2020

Az építőipari 
termelés volu-
menváltozása 
2021. október

Az építőipar tár-
gyidőszakban kötött 
új szerződések volu-

menváltozása 
2021 október

Az építőipar tárgyidő-
szak vég szerző-

dés- állományának 
volumenváltozása 

2021. október
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Az épületgépészeti szakmai tapasztalataink alapján az építőipar 12-25%-át 
teszik ki az épület beruházási költségeinek. Az épületgépészeti rendszerek 
igényessége alapján, 13,8%-val számolva:

a magyar épületgépészet GDP teljesítménye 2020-ban 598,8 mrd Ft.

A magyar épületgépészet éves beruházási értéke építési területek szerint 
2020-ban:

 Ipari beruházások:   232 mrd Ft
 Lakásépítő piac:   175 mrd Ft
 Kereskedelmi, iroda és középületek: 192 mrd Ft

2.2  Épületgépészeti háttéripar 
        (Solymár endre)

2021. év elején a járványhelyzet, az oltásokkal kapcsolatos bizonytalanság 
a gyártó vállalatok számára jelentősen nehezítette a várható kibocsájtásra vo-
natkozó tervezést annak ellenére, hogy az építőipari kivitelezésre vonatkozó 
várakozások nem estek vissza drasztikusan. 

Mint az az 1. negyedév végére kiderült, a köz-és lakóépületek, irodák épí-
tése nem torpant meg, a már megkezdett projektek mellett számos új beru-
házást is indítottak. A berendezésekre, komponensekre vonatkozó igényeket 
növelte az otthonfelújítási támogatás is.

Az épületgépészeti berendezésgyártás egyéb szegmenseiben (ipari létesít-
mények) ettől eltérő helyzet alakult ki, ezek jellemzően nagyobb, hosszabb 
átfutású projektek keretében valósulnak meg.

Bár ebben a szegmensben az előrejelzések jelentősebb volumen csökke-
nést vártak, drasztikus visszaesést nem tapasztaltunk. Az év végére a vára-
kozásokkal ellentétben a legtöbb iparágban tevékenykedő vállalatnak kisebb 
mértékben ugyan, de sikerült a 2020-as évet felülmúlnia.
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Az általános piaci bizonytalanság és volatilitás mellett a gyártóművek mű-
ködését néhány tényező rendkívül negatívan érintette:
•	 a	minden	várakozást	felülmúlóan	drasztikus	alapanyag	ár-emelkedés,	
•	 az	elektronikai	komponensek	világszerte	fellépő	hiánya	(pl.	chiphiány),
•	 a	 járvány	 eleji	 megtorpanást	 követő,	 2021	 közepétől	 ugrásszerű	 keres-

letnövekedést okozó fellendülés, ami a legtöbb gyártónak szintén ellátási 
problémákat okozott az alapanyag és alkatrész beszerzésben.

Példaként, nem a számsze-
rűség, hanem a változás érzé-
keltetésére az alumínium és a 
réz árának évenkénti összeha-
sonlítása 2018-2021-ig:

A két grafikon az alumínium 
és a réz év közbeni árváltozását 
mutatja 2018- 2022-ig. A piros 

vonal jelöli a 2021-es évet. 
2020 végén indult meg az 
emelkedés, napjainkra az 
árak az elmúlt évek átlagá-
hoz képest megduplázódtak5. 

A keresleti piac okozta 
beszerzési problémák fő-
ként a fém alapanyagokat 
érintették, számos gyártónak diverzifikálnia kellett a beszerzési piacait. Bizo-
nyos időszakokban pl. horganyzott acéllemezt, vagy alumínium alapanyagokat 
csak európán kívüli gyártóktól lehetett beszerezni.

Az ellátási láncok problémái nem szűntek meg az év végéig, csak néhány 
területen érzhető csekély javulás. Valódi konszolidáció a prognózisok szerint 
2022 közepétől várható.

Az anyagárak drasztikus emelkedése és az egyéb inflációt növelő tényezők 
az épületgépészettel kapcsolatos komponensek és termékek árait is jelentősen 
befolyásolták, szinte minden termék ára emelkedett az év folyamán. ez és az 
egyéb termékeknél, valamint szolgáltatásoknál bekövetkező áremelkedés át-
húzódó hatásai még nem láthatók, de az év végéig nem okoztak visszaesést.

Az előbbiekben felsorolt tényezők és tendenciák miatt általában nehezen volt 
tervezhető a 2022-es év is. 2021-ben az előző évektől eltérően számos gyártó 
tapasztalt hullámzó rendelésállományt, ez a 2022-re vonatkozó üzleti tervezést 
rendkívül megnehezítette. Az értékesítési szakemberek várakozásai a nyári hó-
napok végén voltak a mélyponton, az év végére némi javulás volt tapasztalható. 

A magyarországi épületgépészeti gyártók tulajdonosi struktúrájában, új be-
ruházások terén 2021-ben jelentős változás nem történt. 
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Gyártó
Árbevétel (eFt)

Fő tevékenység
2020 2019

1 Cellcomp elektronikai termé-
keket gyártó Kft. 63 063 290 63 209 289 Nem háztartási hűtő, 

léáll-szab.gyártása

2 güntner-tata Hűtőtechnikai 
Kft. 60 846 253 60 202 165 Nem háztartási hűtő, 

léáll-szab.gyártása

3 MPF-FÉg Kft. 56 657 170 51 366 021 Nem villamos háztartá-
si készülék gyártása

4 grundfos Magyarország gyártó 
Kft. 32 698 459 32 119 265 egyéb szivattyú, komp-

resszor gyártása

5 Carrier Cr Magyarország Kft. 22 883 244 22 883 244 Nem háztartási hűtő, 
léáll-szab.gyártása

6 MVM egI Zrt. (enexio Hungary 
Zrt.) 21 119 218 5 992 024 Mérnöki tev., műszaki 

tanácsadás

7 Ziehl-Abegg Motor- és Ventilá-
torgyártó Kft. 15 084 842 15 566 971 Nem háztartási hűtő, 

léáll-szab.gyártása

8 Hidrofilt Vízkezelést tervező és 
Kivitelező Kft. 13 742 376 7 542 665 M.n.s. egyéb ált.ren-

delt.gép gyártása

9 Kerox Ipari és Kereskedelmi 
Kft. 13 439 146 12 934 150 Műszaki kerámia 

gyártása

10 Dab Pumps Hungary Kft. 12 633 811 10 247 431 egyéb szivattyú, komp-
resszor gyártása

11 teka Magyarország Zrt. 12 148 870 12 544 963 Csap, szelep gyártása

12 Cabero Hűtőberendezés-tartá-
lyokat gyártó Kft. 8 461 111 7 233 581 Nem háztartási hűtő, 

léáll-szab.gyártása

13 Xylem Water Systems Hungary 
Kft. 6 958 636 5 946 256 egyéb szivattyú, komp-

resszor gyártása

14 Kludi Kft. 6 839 696 6 093 938 Csap, szelep gyártása

15 Vestfrost Zrt. 6 539 124 4 557 390 Nem háztartási hűtő, 
léáll-szab.gyártása

16 resdeo Kft. 6 290 524 6 341 751 Mérőműszer gyártás

17 Airvent Légtechnikai Zrt. 5 776 645 5 158 543 Nem háztartási hűtő, 
léáll-szab.gyártása

18 Weger Hungária Kft. 5 754 098 7 006 159 Nem háztartási hűtő, 
léáll-szab.gyártása

19 rosenberg Hungária Lég- és 
Klímatechnika Kft. 5 300 603 5 326 217 Nem háztartási hűtő, 

léáll-szab.gyártása

20 Magnet tartálygyártó Kft. 3 768 157 3 325 584 Fémtartály gyártása

21 gimek Hűtő- és Klímagépgyár 
Zrt. (Szanyó) 2 769 603 2 531 549 Nem háztartási hűtő, 

léáll-szab.gyártása

22 Bwt Hungária Víztechnika Kft. 2 583 419 2 261 336 M.n.s. egyéb spec. gép 
gyártása

23 Fo-Vill elektromos, Hűtő- és 
Klímajavító Kft. 2 583 077 2 340 741 Nem háztartási hűtő, 

léáll-szab.gyártása
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2.3 Épületgépészeti kivitelezés 
(Németh László)

(A táblázatban szereplő minden adat az opten, Bisnode – Dun & Bradstreet, illetve a https://e-besza-
molo.im.gov.hu online elérhető adatbázisokból származik)

24 ASg Vízgép Kft. 2 529 384 1 453 834 egyéb szivattyú, komp-
resszor gyártása

25 Faddikorr Kft. 2 116 536 1 940 129 Fémtartály gyártása

26 Vasfa Szolnoki Kazángyártó Kft. 1 852 423 975 515 gőzkazán gyártása

27 Aeroprodukt Zrt. 1 049 824 1 164 114 Fémszerkezet gyártása

28 gabler-Mirelta Hungária Kft. 854 081 1 100 311 Fém épületelem 
gyártása

29 Cmi environment Hungary Kft. 752 161 926 133 Műanyag építőanyag 
gyártása

30 Qplan Hűtéstechnikai tervező 
és Szolgáltató Kft. 655 405 1 292 091 Mérnöki tev., műszaki 

tanácsadás

31 Fűtőker trade Kft. 496 188 520 884 egyéb m.n.s. gép be-
rend.nagyker.

32 Promt Vasipari gyártó és Ke-
reskedelemi Kft. 385 078 337 243 Fémszerkezet gyártása

33 Kazép-Kazánjavitó és Szerelő Kft. 335 271 353 273 gőzkazán gyártása

Összesen: 335 904 433 299 585 471

Kivitelező
Árbevétel (eFt.)

Alapítva
2020 év 2019 év

1 eNSI Kft. 13 320 921 11 465 505 1994

2 thermo Épgép Kft. 8 760 335 6 267 219 2002

3 econix Kft. 6 377 985 5 935 241 2004

4 gépész Centrál Kft. 6 274 902 5 981 913 2010

5 Insular-tech Kft. 5 806 335 5 037 239 2016

6 Fairtech Kft. 5 635 270 3 780 640 2001

7 radel & Hahn Zrt. 5 623 203 5 351 447 1991

8 Matech Kft. 5 501 454 4 229 293 2010

9 CLH Kft. 5 471 417 5 014 098 1989

10 etS Kft. 4 365 145 5 308 543 1996

Összesen: 67 136 967 58 371 138
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2.4  Épületgépészeti nagykereskedés 
        (Sziládi Sándor)

A második év volt, amikor az új koronavírus járvány intenzív és kevésbé 
intenzív jelenlétével kellet a munkánkat végezni. gyakorlatilag alkalmazkod-
ni voltunk kénytelenek a vírus jelenlétéhez, de az előző évhez képes jelentős 
változást hozott a mindenki számára elérhető védőoltás tavaszi megjelenése.

Megtanultunk a vírus napi hatásaival együtt élni. Korábban nem tudtuk el-
képzelni azt, hogy napi munkahelyi jelenlét nélkül, otthonról ilyen nagy lét-
számban hatékonyan lehet irodai munkát végezni. A vírus jelentősen felgyor-
sította az informatikai fejlesztéseket és azok eredményeinek minél gyorsabb 
beépítését a napi munkába. Kiemelten fontos feladat volt a munkatársak 
egészségének megóvása.

Azt tapasztaltuk, hogy a járványkezelésével kapcsolatos intézkedések hatá-
sa (közös programok, rendezvények, találkozások hiánya) komoly lelki terhet 
helyezett az emberekre. Sajnos a vírus sokkal hosszabb ideje van jelen, mint 
korábban gondoltuk!

Az év során a magyar építőipar, ezzel az épületgépészet is egy emelkedő 
trendet mutatott. Az építőiparban a kereslet a legtöbb területen jóval megha-
ladta a kínálatot,  az építőipari vállalkozások kapacitásainak kihasználtsága 
szinte teljes volt. Az épületgépészeti kivitelezők is folyamatos terheltséget 
jeleztek, mind a magán-, mind a nagyberuházó megrendelők piacán. ez a nö-
vekedés elmondható az új lakásépítésekre, ahol megfigyelhető a korszerűbb 
megoldások használata, mint felület fűtés-hűtés vagy a hőszivattyúk beépíté-
se. A korszerű nyílászárók elterjedése megköveteli a légtechnikai eszközök 
használatát. A használtlakások adás-vételének növekedésével párhuzamosan 
tovább emelkedett a felújítások mennyisége. továbbra is a meglévő rendsze-
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rek korszerűsítése, felújítása adja az épületgépészeti kereskedelem nagyobb 
felét. Csak a hatékonyság növelésével lehet fejlődni, érezhetően emelkedett a 
korszerű technológiák, a gyorsabb – és kevesebb élőmunkaigényű szerelés-
technikák, gépek, rendszerek iránti kereslet.

Végig kísérte az évet a nyersanyagok (acél, réz, alumínium, műanyagg-
ranulátum) árának jelentős emelkedése. több esetben az árak több mint 
duplájára emelkedtek. Az elmúlt 30 évben nem tapasztaltunk olyat, hogy egy 
termék árát év közben a gyártó 8-10 alkalommal korrigálja, és egyszer-egy-
szer legalább 10 %-kal megemelje. ebben az évben sajnos ez bekövetkezett. 
Az éppen aktuális árak követése kereskedő és vásárló számára komoly fel-
adatot jelentett.

Az árak jelentős emelkedését tetőzte a kialakult nyersanyagok hiánya, 
így többször előfordult, hogy a megemelt áron sem lehetett az igényeknek 
megfelelő nagyságrendben alapanyagokhoz jutni. ennek a jelenségek egye-
nes következménye volt a szállítási határidők emelkedése. több terméknél 
a megrendeléstől a szállításig akár hat hónapra is szükség volt. előtérbe 
került az áruellátás tervezésének jelentősége. A külföldi gyártók többsége a 
magasabb gyártási költségek miatti emelt áron sem tudta a megnövekedett 
nemzetközi keresletet kiszolgálni. A szintén magas logisztikai költségek és 
az akadozó ellátási láncok miatt elsősorban hazai piacukon igyekeztek elhe-
lyezni a terméket, valamint az exportra jutó volument a nemzetközi értéke-
sítési csatornákon osztották szét, sokszor az igényektől messze elmaradó 
mennyiségekben. A hazai piaci igényeket sem tudták a kereskedők minden 
esetben időben kiszolgálni. 
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Nagykereskedő
2020. évi árbevétel 

(ezerFtt)

Gé
pé

sz
 

cs
op

or
t

Szido 15 690 971

56 082 809

gravitáció 8 992 926

Plan 9 990 776

Fogarasi 13 848 923

Migép 7 559 213

Sz
at

m
ár

i 
cs

op
or

t

Szatmári 43 329 658

51 264 498

Mesterház 3 068 972

Brilon 2 036 397

Landriano 1 196 144

Csőcentrum 1 633 327

Cu
-I

m
pe

x 
cs

op
or

t

Cu impex 10 215 831

17 706 394
Benedek 3 181 154

Szerelvény szakáruház 439 307

Ferenczi 3 870 102

M
eg

at
he

rm
 

cs
op

or
t

Megatherm 10 608 144

13 023 244
Nagykőrösi 742 496

Szolnok 901 391

Csillaghegy 771 213

gienger Kft 9 218 296 9 218 296

Merkapt Zrt 8 652 817 8 652 817

Hegedűs Kft 7 877 234 7 877 234

Szerelvénybolt Kft 7 501 603 7 501 603

Sebők és társa Kft. 2 073 075 2 073 075

ezer-Ker Kft. 1 866 729 1 866 729

V-therm Kft. 839 894 839 894



34

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

 el kell fogadni mindenkinek, ami pár évvel korábban természetes, meg-
szokott volt az áruellátás területén, az ma már nem az!

elmondható, hogy a világjárvány negatív gazdasági hatásai a mindennapok 
során érezhetőek, de még mindig nem látható pontosan a hosszútávú hatása.

A nyitott magyar gazdaság nem tudja függetleníteni magát a világon ta-
pasztalható folyamatoktól. A tengeren túlról történő konténeres szállítás 2,5-
3 szorosára emelkedett az év során. 

Sajnos itt is tapasztalható, hogy sok esetben ezen magasabb áron sem le-
het üres rakodásra alkalmas konténerekhez jutni, de ha mégis van konténer 
akkor nincs szállítóeszköz. ezek a helyzetek jelentősen negatívan befolyásol-
ják a folyamatos áruellátást.

Megállapítható, hogy nagy mértékben nehezített körülmények között vé-
geztük munkánkat.

A fentieken túlmenően továbbra sem látunk megoldást az épületgépészet 
területén fellépő szakemberhiány okozta problémák megszüntetésére.

gyártó, kivitelező, kereskedő cégeknél egyaránt fennálló probléma a meg-
felelő létszámú felkészült szakemberek hiánya. 

A nehézségek ellenére az épületgépészeti kereskedelem képes volt -de sok 
esetben csak jelentős raktárkészlet növekedésével- az igényeket az év során 
megfelelő szinten kiszolgálni.

2.5  Épületgépészeti márkakereskedés 
        (Matuz géza)

Lassan két éve, hogy európában megjelen a Covid 19 járvány. A 2019-es év 
„ijedtsége” az építőipart is átalakította, megváltoztatta. A kivitelezések termé-
szetesen folytatódtak. Az áruhiány, amely 2019 elején volt tapasztalható, csök-
kent, vagy megszűnt. Mondhatnánk az élet visszatért a rendes kerékvágásba. 
Igen de másképp! 

egyrészt az árubeszerzés sok esetben átkerült az online sínre, másrészt 
azok a szerelők, kivitelezők, akik nap mint nap eljártak a kereskedésekbe, 
azt tapasztalhatták, hogy sok limitált létszámban mehetnek be az üzlettér-
be, és bent maszkot kell viselni. A kereskedésekben csakúgy, mint másutt 
plexi lapok választották el a kereskedőt a vevőtől, és/vagy korlátokkal érték 
el a 1,5 – 2 méteres távolságot. ezzel együtt a tapasztalatok szerint jól men-
tek a dolgok.

Az épületgépész márkakereskedelemben eleinte csökkentek a direkt ta-
lálkozások. Az ügyfeleket a kereskedők legtöbbször telefonon keresték, mert 
mindenkinek az volt az érdeke, hogy minél kevesebb közvetlen kapcsolat le-
gyen. ebben az esetben azok a cégek voltak jó helyzetben, akiknek jól felépí-
tett ügyfél körük volt, hiszen az ügyfél ahhoz a céghez, kereskedőhöz fordult, 
akivel korábban jó kapcsolatban volt, és ellátta őt megfelelő információval. 
Az év közepe felé újra beindulhattak az ügyfél látogatások, amelyek a járvány 
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negyedik hulláma alatt ismét csökkentek, de a direkt kapcsolat megmaradt. 
Az építőipar a kezdeti megtorpanásból ismét magasabb sebességre kap-

csolt. A munkaerőhiány miatt a bérek jelentősen emelkedtek. Az építőipar 
az elmúlt négy évben 35-40%-os bérfejlesztést hajtott végre (ÉVoSZ sze-
rint). Ugyanez mondható el az alapanyag árakra is. ez érezhető volt az épü-
letgépészetben is. Itt nagy előnyre tettek szert az alacsonyabb árfekvésű 
termékek, hiszen a vállalkozók, akik korábban elvállaltak egy munkát nem 
emelhettek árat és meg kellett próbálni kigazdálkodni a vállalási összeget. 
ez sokszor nem sikerült. 

A márkakereskedések által korábban szervezett szakmai továbbképzések 
szinte teljesen átkerültek az online térbe. Szakmai „webináriumokat” szer-
veztek, ahol a részvevők valamilyen online platformon keresztül bejelentkez-
hettek az előadásokra, és megnézhették a kereskedők előadásait, termék 
információit. ezek az internetes előadások sok előnnyel jártak. egyrészt ki-
maradtak az utazási idők, másrészt egy jól szerkesztett és felvett előadást 
többször több célcsoportnak is elő lehetett adni anélkül, hogy a kereskedel-
mi cégnek ez jelentősebb költséget jelentett volna. Ugyanakkor tudjuk, hogy 
a kereskedelemben a személyes kapcsolatok sokat jelentenek, viszont ez az 
online kapcsolat nem ilyen. Szintén fontosak az ilyen továbbképzések az előa-
dások szüneteiben létrejött személyes beszélgetések szempontjából, hiszen 
ilyenkor a kereskedők is értékes információkat kaphatnak olyan munkákról, 
amelyek korábban számukra ismeretlenek volt.

Az épületgépészeti márkakereskedések ezzel együtt elmondható, hogy ál-
talában jó évet zártak 2021-ben. Bár a cégek sok esetben szenvedtek az alap-
anyag árak emelkedésétől és ennek hatásától a termékek árnövekedésére, 
de a piaci kereslet nőtt. egyrészt tapasztalható volt ez a lakásépítéseknél, de 
észrevehető volt a középület beruházásoknál is. Jelentősek voltak az állami 
beruházások, épület felújításoknál és új építéseknél is. 

Az ÉVoSZ előrejelzése szerint az építőipar növekedése 2022-ben is tovább 
tart. Bár az állami beruházások várhatóan megtorpannak, és az áremelkedé-
sek is lassíthatják a növekedést.

A 48 %-os nagyságrendben import termékeket beépítő magyar építési pia-
con 15-160 % közötti építőanyag és alapanyag áremelkedések történtek. (for-
rás: Épületgépész.hu)
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Raktárkészletünknek köszönhetően a gyorsan fogyó termékek  áruellátása folyamatosan biztosított.  
Várakozási idő nélkül, személyes átvétellel vagy kiszállítással biztosítjuk a rugalmas és gyors kiszolgálást. 

Vállalatunk a magyarországi épületgépészeti üzletág kereskedelmének erős pillére, 
termékválasztékunk körülöleli a víz-, gáz-, fűtéstechnikai és épületvillamossági termékek egész 
palettáját. Cégünk elkötelezett a minőségi termékek iránt, szolgáltatásaink jelentős hozzáadott 
értéket képviselnek a magyar épületgépészeti piacon.

víz - gáz - fűtés - hűtés
MINDEN, AMI

Szolgáltatások
= = = =22 Gépész szakáruház országszerte Webáruház  Több mint 425 szakmailag képzett kolléga 450 márka - 680   
termékcsoport - 45 ezer termék Magas színvonalú kiszolgálás Országos lefedettségű projektcsapat Logisztikai    = = =

köz-pontok raktárkapacitása meghaladja a 37 000 m²-t,  mely lehetővé teszi a gyors és rugalmas kiszolgálást   =
Egységes Microsoft Axapta integrált vállalatirányítási rendszer 2500 szakmai partner Több mint 1 000 000     = =

lakossági ügyfél  

100%-ban 
magyar tulajdonban 
levő vállalkozás
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Versenyképes, az igényekhez alkalmazkodó 
épületgépészeti megoldások minden piaci szereplő részére!

szakáruház
22

â

Saját márkás termékeinkhez közvetlen országos márkaképviselet és szervizhálózat: gepesz.hu

-50%
ENERGIASZÁMLA 

LEVEGŐ-VÍZ
HŐSZIVATTYÚVAL
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Épületgépészeti 
tervezés, kivitelezés, karbantartás

                                                                              1105 Budapest, Vaspálya utca 12.    I   +36 70 682-4511                                                                       iroda@kkindustry.hu     I    www.kkindustry.hu    I    ® KK-industry Kft.

A KK-industry Kft. 2014-ben alapított, épületgépészeti 
generálkivitelezéssel foglalkozó, magyar magánszemély 
tulajdonában lévő, megbízható szakmai háttérrel és stabil 
pénzügyi helyzettel rendelkező vállalkozás.



41

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

Épületgépészeti 
tervezés, kivitelezés, karbantartás

                                                                              1105 Budapest, Vaspálya utca 12.    I   +36 70 682-4511                                                                       iroda@kkindustry.hu     I    www.kkindustry.hu    I    ® KK-industry Kft.

A KK-industry Kft. 2014-ben alapított, épületgépészeti 
generálkivitelezéssel foglalkozó, magyar magánszemély 
tulajdonában lévő, megbízható szakmai háttérrel és stabil 
pénzügyi helyzettel rendelkező vállalkozás.

-industry Kft.

Cégünk tevékenységi körébe tartozik az ipari és komfort
ingatlanok teljes körű épületgépészeti tervezése, 
kivitelezése, karbantartása és szervizelése.

Ha meg tudja álmodni, 
                                 akkor mi megvalósítjuk

                                                                              1105 Budapest, Vaspálya utca 12.    I   +36 70 682-4511                                                                       iroda@kkindustry.hu     I    www.kkindustry.hu    I    ® KK-industry Kft.

SZOLGÁLTATÁSOK
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Újítsa meg előfizetését! 
 

Fizessen elő a Magyar Installateur szaklapra, mely teret ad a  
szakmai fórumoknak és szakértő szerzői gárdájával 31 éve  

szolgálja a magyar épületgépészek társadalmát. 

A tartalomból: 
• Beszélgetések a szakma kiválóságaival 
• A szakterület legfontosabb hírei, eseményei 
• Új termékek és technológiák ismertetése 
• Megújuló erőforrások bemutatása 

Az újság éves előfizetési díja:  
bruttó 7200 Ft/év 

Megrendelhető a kiadónál postai úton, telefonon, e-mailben vagy a 
honlapon: magyarinstallateur.hu/elofizetes 

 
Média az épületgépészetért Kft. 

Levelezési cím: 1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2. 
Telefon: +36 (1) 780-7180 

E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu 
www.magyarinstallater.hu

B5sajathirdetes_Layout 1  2021.02.15.  11:07  Page 1
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3 .  J e L e N t ő S  É P Ü L e t g É P É S Z e t I 
    e r e D M É N Y e K

       (Virág Zoltán)

3.1  Magyar Zene Háza
        (Dévényi Sándor)

A Magyar Zene Háza impozáns épülete európa legnagyobb kulturális tar-
talmú, rangos nemzetközi díjakkal is elismert városfejlesztési projektje, 

a Liget Budapest Projekt keretein belül valósult meg. A koncerthelyszínként, 
oktatási- és múzeumi intézményként is funkcionáló létesítmény a világ legin-
novatívabb építészének választott japán sztárépítész, Sou Fujimoto és magyar 
partnere, az M-teampannon Kft. (felelős építész tervező: Varga Bence) tervei 
alapján valósult meg az egykori Hungexpo irodaházak helyén 2018-2021 kö-
zött. Az egyes szakaszokon közel 12 méteres magasságot is elérő, vízszintes 
szerkezeti osztás nélküli homlokzati üvegfalaknak köszönhetően az épületbe 
belépve a látogatók úgy érezhetik, mintha továbbra is a Városliget fái között 
sétálnának. A hanghullám által inspirált tetőszerkezet felületét közel 100 
egyedi tervezésű, „fénykútként” funkcionáló nyílás töri át, amelyek közül több 
az épület belső terein is áthaladva teremt különleges atmoszférát.

A 10.000 m2-es épü-
let épületgépész kiviteli 
terveit Lantos András 
és a Lanterv Kft. jegyzi. 
Az építészeti elképzelés 
komoly kihívások elé ál-
lította a projektben részt 
vevő szakági tervezőket, 
de a folyamatos és szo-
ros együttműködés, a 
BIM alapú tervezésben 
rejlő lehetőségek kiak-
názása, valamint a kivi-
telezés alatti rendszeres 

tervezői jelenlét lehetővé tette az épület magas színvonalú megvalósulását. 
Az épület három tartalmi funkciója térben is elkülönülve helyezkedik el:

•	 a	két	pinceszinten	kapott	helyet	a	múzeum	funkció	az	állandó-	és	időszaki	
kiállítóterekkel és a hangdómmal, ezenkívül a konyha, raktárak és egyéb 
kiszolgáló területek;

•	 a	földszinten	található	a	reprezentatív	előcsarnok,	az	550	főt	befogadni	ké-
pes rendezvényterem és a 130 fő befogadására alkalmas előadóterem, va-
lamint az étterem;

Főhomlokzat az Olof Palme sétány felől 
(Forrás: www.zenehaza.com)
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•	 az	emeleten	és	a	galéria	szinten	kaptak	helyet	az	oktátó	és	gyermek	foglal-
koztató termek, a könyvtár és az irodák, továbbá az előadóművészek szá-
mára fenntartott öltözők, vizesblokkok és kávézó.
Az épület tervezése során kiemelt figyelem fordult a fenntarthatóságra és 

a környezettudatosságra, ezt hivatott szolgálni a természetes fényt az épület 
belsőterű helyiségeibe juttató fénykutaktól kezdve, a víztakarékos szerelvé-
nyeken át a talajszondás hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerig terjedő megol-
dások alkalmazása. A célul kitűzött BreeAM excellent minősítés is biztosíté-
kot jelent az energiatudatos és gazdaságos üzemeltetésre.

3.1.1  A tervezett épületgépészeti rendszerek

Vízellátás-csatornázás
Az ivó- és tüzivíz ellátás közvetlenül a külső közműről biztosított, nyomás-

fokozó szivattyút csak a merevtömlős fali tűzcsaphálózat igényelt. Az épület 
vizesblokkjainak használati melegvíz ellátását távfűtéssel üzemelő központi 
HMV hőcserélő és – távhő kimaradás esetére – elektromos fűtőpatronnal el-
látott HMV tároló biztosítja. A legionella-fertőzés elleni védekezésről termikus 
fertőtlenítés és termosztatikus beszabályozó szelepekkel üzemelő cirkulációs 
rendszer gondoskodik, a forrázásvédelmet vizesblokkonként termosztatikus 
keverőszelepek garantálják. Az épület kritikus pontjaira nedvesség érzékelők 
kerültek elhelyezésre, amelyek csőtörés, szivárgás esetén értesíteni tudják 
az épületfelügyeleti rendszert. Nagy mennyiségű vízfolyás esetén az épület-
felügyelet egy motoros pillangószelep segítségével automatikusan zárja az 
ivóvíz hálózatot.

A pincei kiállítóterek számára elővezérelt, száraz tűzivíz hálózat került ki-
építésre, a rendszerbe oltóvíz csak tűzjelzés után jut, ezzel a vízkár lehetősé-
ge minimalizálható.

A kiállító- és rendezvényterek légtechnikai rendszerei elektromos fűtésű 
gőznedvesítéssel kerültek kialakításra. A rozsdamentes légcsatorna szakasz-
ba épített gőzlándzsák kondenzvíz elvezetéséhez a pincei légkezelő berende-
zéseknél átemelő szivattyúk alkalmazása szükséges, a forró cseppvíz rozsda-
mentes hűtőtartályon keresztül csatlakozik az átemelőkre.

A BreeAM követelményeknek megfelelően külön vízméréssel rendelke-
zik minden olyan fogyasztási csoport, amely eléri a teljes fogyasztás 10 %-át, 
minden gépészeti rendszer töltése és minden külön üzemeltetett funkció.

Az épület szennyvízelvezetése gravitációsan csatlakozik a külső közmű há-
lózatra. A -2 pinceszinten elhelyezett szennyvízátemelő telep a pincei vizes 
berendezések és szaniterek szennyvizét a felsőbb szintek gravitációs hálóza-
tába juttatja. A kilépő vezetékbe visszaáramlás-gátló szerelvény kerül beépí-
tésre. A -1 szinti konyha szennyvize automatikus működésű, zárt rendszerű, 
szagmentes zsírfogó berendezésen keresztül csatlakozik az átemelő telepre.
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A hullámzó tető eltérő nagyságú és magasságú vízgyűjtő-felületei nem tet-
ték lehetővé a vákuumos csapadékvíz-elvezető rendszer alkalmazását, ezért 
gravitációs rendszer került kialakításra. A tető peremén körbefutó vápába épí-
tett összefolyókra csatlakozó hegesztett, vagy elektrokarmantyús kötésekkel 
ellátott Pe csővezetékek egyedi módon az épületet tartó pillérekkel azonos 
megjelenésű, de statikai funkcióval nem rendelkező áloszlopokon keresztül 
kerülnek elvezetésre. Az összefolyók és a fagyveszélyes helyen vezetett cső-
vezetékek elektromos kísérőfűtéssel lettek ellátva.

Fűtés-hűtés
Az épület 765 kW fűtési igényét távfűtés és talajszondás hőszivattyúk fede-

zik bivalens rendszerben. A megújuló részarányt biztosító 3 db, egyenként 256 
kW fűtési teljesítményű reverzibilis hőszivattyú és a távfűtés-távhűtés foga-
dó, valamint az épület egészét ellátó hőközpont -1 szinten, egy akusztikailag 
méretezett, hang- és rezgésszigetelt gépházban került elhelyezésre. A 2+1 db 
tartalék hőszivattyú a városligeti Napozórét alatt fúrt 120 db, 100 m mély talaj-
szondáról üzemel.

Az 1170 kW hűtési igényt egy hőszivattyúról üzemelő alacsony hűtési hőfokú 
(5/10°C) és egy távhűtésről üzemelő magasabb hőfokú (7/15°C) hűtési rendszer 
biztosítja. A távhűtési hálózat a Liget Projekt épületei számára került kialakítás-
ra és a városligeti műjégpálya folyadékhűtőiről üzemel, amelyek a nyári hűtési 
szezonban szabad kapacitással rendelkeznek. A tervezett hidraulikai kapcso-
lással a hőszivattyús rendszer átmeneti időszakban, illetve távhűtés kimaradás 
esetén át tud dolgozni a távhűtéssel tervezett hűtési rendszerre is.

Hűtési üzemben a hőszivattyúk hulladékhője a beépített részleges hővisz-
szanyerő segítségével fűtésre fordítható, így a légtechnika nyári párátlanítása 
során túlhűtött levegő felfűtése gazdaságosan megvalósítható.

A nagy alapterületű előadó- és rendezvénytermek, kiállítóterek és az elő-
csarnok megfelelő hőmérsékletéről dedikált légkezelő berendezésekkel üze-
melő légtechnikai rendszerek gondoskodnak. A páratartalom szabályozott 
rendszerek túlhűtéses párátlanítása az alacsony hőmérsékletű hőszivattyús 
hűtési rendszer segítségével hatékonyan megvalósítható.

Az oktatótermek, a könyvtár, irodák, művész öltözők és egyéb kiszolgáló 
helyiségek fűtését-hűtését gipszkartonos mennyezeti és oldalfali sugárzó 
panelek biztosítják. Az épületben összesen 196 db külön szabályozott felü-
letfűtő-hűtő kör került kialakításra, körönként akár 18 db előregyártott ál-
mennyezeti vagy fali panel tichelmann-rendszerbe kötésével. A négycsöves 
felületfűtő-hűtő rendszerek osztó-gyűjtői előtt 6-járatú motoros gömbcsapok 
biztosítják a funkcióváltást.

A földszint nagy méretű homlokzati üvegfalai mentén a peremzónákban 
szintén tichelmannba kötött padlófűtési mezők kerültek kialakításra alapfű-
tés biztosítása és a komfortérzet növelése érdekében.
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A nem közönségforgalmú hűtendő helyiségeket fan-coil berendezések 
szolgálják, az elektromos helyiségek hűtéséről és a rendezvényterem nagy 
létszámú rendezvényeik esetén működésbe lépő kiegészítő hűtéséről VrF 
rendszerek gondoskodnak.

A vizes fűtési-hűtési rendsze-
rek frekvenciaváltós szivattyúk-
kal és nyomásfüggetlen dinami-
kus szelepekkel tervezett változó 
térfogatáramú szabályozással 
mű   ködnek. A BreeAM követel-
ményeknek megfelelően minden 
fűtő-hűtő kör és a főbb gépészeti 
berendezések külön hőmennyi-
ségméréssel rendelkeznek.

Szellőzés
Az épület szellőzése gépi úton 

biztosított, feladata a frisslevegő 
ellátáson túl a feljebb említett 
terek esetén a fűtés-hűtés és 

páratartalom szabályozás biztosítása. Összesen 13 db légtechnikai rendszer 
gondoskodik a megfelelő légállapotról, az összes mozgatott térfogatáram 
130.000 m3/h. A földszinti és emeleti tereket ellátó légkezelő berendezések 4, 
a pincei gépek 3 db gépészeti helyiségben kerültek elhelyezésre.

A fűtés-hűtési célokat is szolgáló légkezelők Co2 érzékelőkről vezérelt ke-
verőkamrával rendelkeznek, így a frisslevegő arány és ezzel az energiafel-
használás a tényleges igényekhez igazítható.

A földszinti, nagy belmagasságú előadó- és rendezvénytermekben motoros 
lapátszög-állítású perdületes anemosztátok biztosítják, hogy a befújt levegő fű-
tési és hűtési üzemben is huzatmentesen jusson a tartózkodási zónába, az elő-
csarnokban motoros vetőfúvókák gondoskodnak a tér megfelelő átöblítéséről.

A pincei kiállítóterek és a hangdóm szellőzése az álpadlóba épített járható 
perdületes befúvókkal biztosított. A szellőző levegő helyiségenként 1-1 ponton 
lép az álpadlóba és a méretezett ellenállással rendelkező befúvókon keresztül 
egyenletesen jut a térbe.

Az épület geometriai adottságai miatt a légkezelők, ventilátorok és a nagy 
keresztmetszetű légcsatornák elhelyezése komoly kihívást jelentett, számos 
egyedi megoldás alkalmazására volt szükség a tervezés során. Ilyenek példá-
ul a kiállítótereket ellátó légkezelők friss- és kidobott levegő ágai, amelyek az 
épület központi magjában vezetett aknákon jutnak a tetőről a -2 szint padlója 
alatt elhelyezett beton légcsatornákba, majd ezekből újabb aknákon át a -1 
szinten elhelyezett gépházba.

A stadion teljes épületgépészete
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A több szinten áthaladó függőleges légcsatornák és légaknák legtöbbje 
kettős funkcióval rendelkezik; tűz esetén a füstcsappantyúkkal lehatárolt hő- 
és füstelvezető rendszerek részét képzik. ebből adódott egy másik rendhagyó 
kialakítás, ahol az egyesített komfort kidobó és füstelszívó légcsatornában 
normál üzem során a légkezelő berendezés kidobott levegője a jelentősen 
nagyobb légmennyiségre tervezett, ezért elegendő szabad keresztmetszettel 
rendelkező füstelszívó ventilátor lapátjai között halad át.

Gépészeti akusztika
Az épület fő funkciójából adódóan sok esetben elsőbbséget élveznek az 

akusztikai szempontok, a teremakusztikai és gépészeti akusztikai mérete-
zések több külföldi és magyar tervezőiroda közreműködésével készültek. Az 
épületgépészeti rendszerek tervezése során folyamatos konzultációra volt 
szükség az akusztikus szakemberekkel a gépészet zajterhelésének minimali-
zálása érdekében, így kerültek kiválasztásra a lehető leghalkabb hőszivattyúk, 
légkezelők, anemosztátok és egyéb gépészeti berendezések. Az akusztikailag 
kiemelet tereket ellátó légtechnikai rendszereknél alkalmazott magas testsű-
rűségű üveggyapotból készült légcsatorna panel segítségével sikerült elérni, 
hogy a zajszint ne haladja meg a megengedett „NC 25” értéket. A szenny- és 
csapadék-víz hálózat az egész épületben hangcsillapított kivitelű Pe csövek-
kel szerelt, a kiemelt területeken kiegészítő hangszigeteléssel ellátva.

A -1 szinten található hőközpont rezgésszigetelő elemekkel kialakított úsz-
tatott padlóval, „ház a házban” elv szerint készült, a légkezelő berendezések 
és ventilátorok szintén acélrugós rezgésszigetelő elemek közbeiktatásával 
kerültek beépítésre.

3.2  Multifunkcionális Csarnok-Budapest
        (Szakál Szilárd–ágoston István)

Magyarország Szlovákiával közösen sikeresen megpályázta a 2022-es 
Kézilabda európa bajnokságot, és ennek eredményeként született egy kor-
mányhatározat, amely egy új, multifunkcionális csarnok létrehozását alapozta 
meg. A közbeszerzési eljárást a KKBK bonyolította le, és ennek nyerteseként 
a generál tervezést a Középülettervező Zrt. nyerte, s Skardelli györgy építész 
vezetésével készítette el a terveket az első két fázisára (koncepció terv, jóvá-
hagyási terv) tapasztalt tervezők bevonásával. 

A Multifunkcionális Csarnok nemzetközi kézilabda pályát fogad magába 
~20.000 nézőtéri székkel rendelkező lelátókkal. Az épület e mellett más spor-
tesemény otthonául is szolgál, és a sporteseményeken túl, számos egyéb, 
nagyközönséget bevonzó esemény színtere is lesz a jövőben. A következő 
ütemben készül el a Multifunkcionális Csarnok keleti oldalán üvegtetővel ösz-
szekötve, zölddel borított „dombba” rejtve a Bemelegítő Csarnok és a hozzá-
tartozó VIP parkolóház.
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A tervezési terület a IX. 
kerületben, a Ferencváros 
meghatározó pontján, a 
Népliget közvetlen közelé-
ben, az egykori katonai lé-
tesítmény, a Bólyai János 
Katonai Műszaki Főiskola 
területén található.

Az épület létrejötte meg-
követeli, illetve lehetőséget 
ad a környék további fej-

lesz  tésére, az autós és tömegközlekedés fejlődésére. 
A csarnok és lelátók mellett az épületben közönség és VIP előcsarnok, csa-

pat és VIP öltözői zóna, többfunkciós és média területek, irodák és raktár, il-
letve üzemeltetési területek találhatók. Az épületben lévő 1200 adagos konyha 
látja el a VIP területeket, s a különböző szinteken található büfék biztosítják a 
közönség hideg és melegétel és italfogyasztását.

A csarnok multifunkcionalitása lehetőséget ad a különböző tevékenységekre:
•	 koncertek
•	 konferenciák
•	 kiállítások
•	 sportesemények,	azon	belül:

– labdás események: kézilabda, teremfoci, futsal, kosárlabda, röplabda, 
tenisz, tollaslabda

– jeges sportok: jégkorong, curling, műkorcsolya, jégtánc, rövidtávú gyor-
skorcsolya

– egyéb teremsportok: atlétika, női-férfi torna (dobogós), ökölvívás, birkó-
zás, cselgáncs, karate, súlyemelés, erőemelés, vívás, ritmikus gimnasz-
tika, versenytánc, görkorcsolya (gyorsasági) 

– vizes sportágak: úszás-vízilabda, szinkronúszás
– speciális igényű sportágak: teremíjászat, asztalitenisz, sportlövészet 

(légfegyver), lovassportok egyéb speciális igényű sportok: csörgőlabda, 
sportlövészet, ülőröplabda, kerekesszékes kosárlabda-vívás-tollaslabda

A koncepcióterv felépítése után a jóváhagyási tervfázisban Virág Zoltán és 
csapata (Duoplan Kft.) segítségével készült el a főbb gépészeti berendezése-
ket is tartalmazó BIM modellt is magába foglaló tervdokumentáció.

Az elkészült anyag került tendereztetésre, és a nyertes kivitelezőnek volt fel-
adata az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítése is. A nyertes Market Zrt. 
a generáltervezési feladatokkal a Közti Zrt-t bízta meg, gépész altervezőként 
ágoston István (ANg Kft.) és tervezői gárdája közreműködésével. A kiviteli tervek 
elkészítése a Közti tervezői csapatán túl közel 20 fő gépésztervező, és több, mint 
100 fő különböző szakági tervező együttműködését, koordinálását igényelte.
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A kivitelezés során a megrendelői oldalon változás történt, a KKBK-tól át-
vette a BMSK a projekt irányítását.

ezekben a tervfázisokban a tervek már 3D-ben készültek, így az épületgé-
pészeti tervek is. A létrehozott BIM modellben az ütközésvizsgálatok elvégzé-
sével kiküszöbölésre kerültek az esetleges szakági, illetve a szakágak közötti 
ütközések, így azok már tervszinten megszüntetésre kerültek, elősegítve és 
gyorsítva a sikeres kivitelezést. 

Az épületbe kerülő, előzőekben ismertetett sport és egyéb tevékenységek 
magas színvonalú és eltérő épületgépészeti megoldásokat igényelnek, figye-
lembe véve az általános és a sporttechnológiai rendeleteket, szabványokat és 
a nemzetközi és hazai sport szövetségek előírásait, valamint az energiahaté-

konyság és környezetvéde-
lem követelményeit.

A létesítmény használati 
és tüzivíz ellátása a Multi-
funkcionális csarnokot kö-
rülölelő Üllői és Könyves 
Kálmán utak közműháló-
zatáról került biztosításra. 
A telken belüli közműhá-
lózatra önállóan csatlakoz-
nak az épületek. A tüzivíz 

és az ivóvíz, valamint a locsolóvíz mérése külön-külön, épületfelügyeleti kap-
csolattal rendelkező vízmérővel történik. Innen van ellátva az épület sprink-
ler hálózata, illetve a Csarnokban (és a Bemelegítő csarnokban) kialakítható 
ideiglenes medencék vízgépészeti rendszerei. A becsült maximális vízigény a 
csarnok teljes kihasználtsága mellett 210 m3/nap.

Az alapvezeték – a biztonságos ellátás érdekében – körvezetékként került 
kialakításra. Az épületekben keletkező kommunális és technológiai szennyvi-
zeket szintén a csarnok körüli szennyvíz csatornahálózat fogadja be. 

A Csarnoképület tetőfelületéről összegyűjtött és betárolható esővíz össz-
mennyisége ~1.200 m3, mely az épületen kívül kerül betárolásra. 

A létesítmény hőigényét ~7,95MW teljesítménnyel korszerű kondenzációs 
kazánrendszer szolgáltatja egy külső kazánházi épületből. A csarnokban ta-
lálható hőközpontból kerül ellátásra a fűtési (fan-coil és radiátor) rendszer, 
a szellőzőgépek, illetve a melegvíz hálózat és a későbbi ütemben megépülő 
Bemelegítő csarnok is.

Az épületben jelentkező ~8,25MW hidegenergia igény kompakt folyadékhű-
tőkkel kerül biztosításra, melyek a legfelső szinten kialakított gépudvarban (a 
csarnok kupolája körüli gyűrűben) lettek elhelyezve. 

A különböző funkciók miatt eltérő hőfoklépcső előremenő hőmérséklet biz-
tosítására szolgáló hűtőgépek kerültek betervezésre. emellett hővisszanyerő 



50

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

is alkalmazásra került: a 4 csö-
ves hűtőgép a fűtési rendszerre 
dolgozik rá.

A létesítmény szellőztetését 
több kiegyenlített, illetve túlnyo-
másos rendszer biztosítja, ösz-
szesen 24 darab légkezelővel, 
90.000m3/h légmennyiséggel. 
A szellőzés kialakítása során a 
szinteket negyedenként látja el 
önálló rendszer, így a használat 

függvényében biztosított a kiszakaszolási lehetőség. 
A küzdőtér és lelátó feletti 

légtechnikai hálózatok a felső 
acélszerkezetben körvezeték-
ként került kialakításra motoro-
san állítható befúvókkal. 

A küzdőtéri többféle funkció lég-
állapotainak igazolására CFD szi-
muláció is készült, melyek a terve-
zés megfelelősségét igazolták. Az 
alábbi öt funkció került vizsgálatra 
téli és nyári állapotban: 
•	 általános	sportesemény
•	 szigorú	légtechnikai	előírásokkal	rendelkező	sportesemény
•	 jégpálya
•	 uszoda

egyes sporttevékenységek kiszolgálásai egyedi megoldásokat igényeltek. 
A jégpálya esetében a küzdőtér betonszerkezetébe előre beépített csőhálózattal 
lehet a pálya jegét előállítani. ennek terveit Molnár-tarján ervin és Nagy Bernát 
(Piraton Komplex Kft.) készítet-
ték. A pálya mérete változtatha-
tó az európai, illetve az amerikai 
jégkorong pálya előírási szerint. 
A jégkészítéshez szükséges hi-
degenergiát az épület mellett ki-
alakított területre ideiglenesen 
telepített hűtőgépek szolgáltat-
ják. A gépek és a hűtőközpont 
között földbe fektetett csőveze-
ték biztosítja a kapcsolatot.

CFD szimuláció sportesemény esetén
(Fluid-Lab.hu Áramlástechnikai Kft
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A csarnokba ugyancsak beépíthető a mobil medence, mely a vizes sportok és 
versenyek rendezését tudja biztosítani. Az elemekből összeállítható medence 
mellett helyezhetőek el a vízgépészeti berendezések, s az előre kiépített csat-
lakozásokról oldható meg a medence töltése, ürítése, felfűtése és hőntartása. 

A komfort és technológiai szellő-
zések mellett gépi hő- és füstelve-
zetés is kialakításra került a küzdő-
tér-lelátó, a körüljárók és a bejárati 
szint részére. A ventilátorok a csar-
nok kupolája körüli gyűrűben – gé-
pudvarokban kerültek elhelyezésre.

A létesítmény a tervezői-Kivite-
lező-Megbízói csapat szoros együtt-
működése keretében sikeresen 

elkészült határidőre, és hamarosan birtokba is vehetik a sportolók és a nagy-
közönség a Kézilabda európa Bajnokság kezdetével.

3.3  Onkológiai központ sugárterápia klímarendszerei
        (tuczai Attila)

ebben az évben fejeződött be egy európia Uniós pályázat keretében meg-
valósult regionális onkológiai Centrum fenntartási kötelezettsége. Az onko-
lógiai központ a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban öt évvel ezelőtt 
kezdte meg működését. A létesítmények épületgépészeti feladatai a tervezés-
sel, a kivitelezéssel és átadással nem fejeződnek be, igazi megmérettetésük a 
használatuk során következik be, és a végzett munka értékelése, minősítése 
ennek alapján reális. 

A tervezők az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kisérték az álta-
lunk tervezett klimatizálási rendszerek működését. Ha bármi kérdés felme-
rült, azonnal a helyszínre mentek, és segítettek a probléma megoldásában. 

Gépészeti szint, Küzdőtér és lelátók szellőzési rendzsere
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Az eredményt a regionális onkológiai Központ Főigazgatójának a szavai fog-
lalják össze:

„A regionális onkológiai Centrum fenntartási kötelezettsége, – mely az eu-
rópia Uniós (tIoP) pályázathoz kötött – eredményesen befejeződött. 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a  létesítmény a vonatkozó 
orvostechnológiai és komfort előírásoknak megfelelően üzemel. 

Az orvosok és a betegek a létesítmény gépészeti rendszereinek a működé-
sével meg vannak elégedve.”

3.3.1  Épület kialakítása, sugárterápiás kezelés.
Az épület földbe süllyesztett pinceszintjén -5.40 m mélységben sugárterá-

piás rész, a földszinten járóbeteg ellátás helyiségei, az 1. emeleten a 62 ágyas 
onkológiai fekvőbeteg osztály és citosztatikus gyógyszergyártó labor létesült. 
Az épület legfelső szintjén mentő helikopter leszálló helyet alakítottak ki.

A pinceszinten, a su-
gárterápiás kezelőben 
2 db lineáris gyorsító 
van. A különböző su-
gárminőséget és több-
féle energiát produkáló 
gyorsítók a betegekben 
különböző mélységben 
elhelyezkedő tumorok 
hatékony kezelésére 
alkalmasak. A kezelé-
sek tervezését, a besu-

gárzás alatti pozíciók pontos beállítását Ct szimulátor segítségével végzik. A 
Ct–vel készített anatómiai képek megfelelő tájéko ztatást adnak a tumor tér-
beli elhelyezkedéséről. A betegről készített Ct szeleteken berajzolják a besu-
gározandó céltérfogatot, és a védendő szerveket. ezt követően meghatározzák 
a besugárzási irányokat, a mezők számát és alakját. A cél, hogy a beteg úgy 
kapja meg a kiszámított dózist, hogy a védendő szervek dózisterhelése minimá-
lis legyen. Fontos, hogy a beteg a Ct vizsgálat során ugyanolyan pozícióban és 
ugyanolyan klímatikus körülmények között feküdjön a Ct asztalon, mint később 
a besugárzó asztalán. A Ct szimuláció során a betegre referencia pontokat he-
lyeznek a besugárzási mezők pontos beállításához. ezekkel biztosítják, hogy a 
beteg minden kezelés során azonos pozícióban helyezkedjen el az asztalon, és a 
sugárnyalábok pontosan a kívánt területre irányuljanak. A klimatikus paramé-
terek nem szabad, hogy változzanak a kezelések között, mivel ezek is befolyá-
solják a besugárzás pontosságát. 

 Az épületgépészeti és klíma rendszerek feladata, hogy a változó technoló-
giai hőterhelések ellenére a kezelő térben – minden egyes kezelés alkalmával 
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– azonos klímatechnikai paramétereket biztosítson a betegek számára.
A közel 6 m mélyen földbe süllyesztett kezelő helyiségeket 1.5 m vastag vas-

beton falak választják el egymástól. A sugárzás nem kerülhet ki a kezelő térből, 
emiatt labirintus rendszeren keresztül lehet csak a kezelőtérbe bejutni.

A helyiségek télen-nyáron azonos komfort paramétereit a frisslevegős klí-
marendszerek, a technológiai hűtőrendszer, és a csúcsterheléskor üzemelő 
fal-coil rendszerek biztosítják.

3.3.2  Tervezési szempontok, terhelési jellemzők
A gyorsítóktól a hőelvonás két 

rendszeren keresztül történik:

a) Közvetlen technológiai
hűtés, a sugárforrás
hőcserélőjéhez 

A lineáris gyorsítókban a be-
épített lap hőcserélők ellenállá-
sa 10-szerese a komfort techni-
kában használatos értékeknek. 
A nagy ellenállás legyőzésére 
emelt nyomású folyadékhűtő keringtető szivattyút kell betervezni. A lineáris 
gyorsítókban nem megengedett a hűtési szünet, emiatt vész-hűtőkört is ki 
kell alakítani.

A hűtési igény kielégítésére a tetőn helyeztük el a kompakt folyadékhűtőket. A 
folyadékhűtők kialakítása olyan, hogy a hűtési igényt télen is tudják szolgáltatni.

A kondenzátor nyomásszabályozás -20°C-ig fordulatszabályozóval biztosított. 
A lineáris gyorsítókhoz hidegvíz hálózatot is kell tervezni.
A hidegvíz hálózat biztonsági tartalék arra az esetre, ha egy besugárzás 

alkalmával a hűtőgép kiesik. Ilyenkor a gép átkapcsol, és automatikusan a 
„csapvízről” történik a lineáris gyorsító hűtése.

Ha a vészhűtés lép üzembe, akkor a sugárforráson felmelegedett vizet nem 
a közcsatornába, ha nem egy földalatti tároló tartályba vezetjük. A túlfolyóval 
ellátott tartályba érkezik a tetőről és a helikopter leszállóról a csapadékvíz 
is. A tartályban lehűlt vizet kerti locsolóvíz hálózaton keresztül hasznosítjuk.

b) Klímatizálás a szerelőtér és a kezelőtér számára
 A gyorsítók a szerelő és kezelő tér felé a besugárzás alkalmával hőt adnak 

le. A készülékektől a lesugárzott hő elvételét az álmennyezetbe épített fan-
coil készülékekkel és frisslevegős klímával végezzük. A frisslevegős klíma az 
alapterhelést, a fan-coil készülékek a csúcsterhelést viszik el. Sugárterápi-
ás részen 15x-ös frisslevegős légcserével dolgozunk. Minden szintnek önálló 
tisztán frisslevegős légkezelője van. A hővisszanyerés csak közvetítő közeges 
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hőcserélőkön keresztül megengedett. (Az elszívott sugárszennyezett levegő 
nem érintkezhet egy lemezfalon keresztül a beszívott frisslevegővel.) 

A sugárterápiás helyiségek légkezelőit az alagsorban, az intenzív és a ci-
tosztatikus osztály steril légkezelőit a tetőn helyeztük el. Fontos a hőmérsék-
let tartás mellett a páratartalom szabályozása a betegek komfortérzete, és a 
lineáris gyorsítók elektromos rendszereinek hibátlan működése érdekében. 

A nyári páratartalmat hűtéssel majd utófűtéssel, a téli páratartalmat elekt-
romos fűtésű gőz beporlasztókkal biztosítjuk. A gőz beporlasztás a légkezelő 
után, a befúvó légcsatorna függőleges ágába történik.

3.3.3  Irányítástechnikai rendszerek.
Az épületgépészeti rendszerek szabályozását és vezérlését egy központi épü-

letfelügyeleti rendszer látja el. A gépész kapcsolási terveken meghatározott 
szabályozási követelmények betartá-
sát egyeztettük, majd részt vettünk 
a rendszerek beszabályozásában. 
A szabályozási tervek programját a 
beszabályozás során több esetben a 
programot készítő irányítástechnikai 
szakember kérésünkre módosította. 
A beüzemelés végén a közös munka 
eredményét adtuk át a megrendelő-
nek. Az elkészült irányítástechnikai 
rendszer és klímák az elmúlt évek-
ben hibátlanul működtek. A diszpé-

cser a felügyeleti központban folyamatosan látja a klímarendszer működését. Ha 
hibajel érkezik, akkor be tud avatkozni, ill. a szükséges intézkedések megtétele 
után a hibajelet törölni tudja. A diszpécser az onkológia vezetőinek kérésére vál-
toztatni tudja az alapjeleket. Jelenleg a mellékelt AHU-2 folyamatábrán látható 
értékekre történik a klímarendszerek szabályozása. A szabályozás un. kaszkád 
szabályozás. Az elsőszámú alapjel a helyiségből elszívott levegő hőmérséklete és 
páratartalma. ennek beállított értéke 22-24˚C és 40-50% relatív páratartalom. A 
követő jel a helyiségbe befújt levegő hőmérséklete. ezt nyáron alsó értékben 18˚C 
korlátozzuk, hogy a betegre hideg levegőt ne fújjunk be. 

3.3.4 Összefoglalás
A sugárterápia technológiai, és komfort klímarendszere olyan igényt szol-

gál ki, melynek hibás teljesítése emberi életet veszélyeztethet. Ha az alagsori 
lineáris gyorsítóknál a klimatikus körülmények: gép hűtése, a kezelőtér hő-
mérséklete és páratartalma, a helység nyomása megváltozik, akkor a besu-
gárzás helye elmozdulhat, és olyan szervek roncsolásához vezethet mely vég-
zetes lehet. A hiba tehát a klímarendszer működésében nem megengedhető! 

Komfort és technológiai folyadékhűtők,
a kórtermekhez VRV, és a steril légkezelő a tetőn.
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A tervezés során az orvostechnológus tervezővel, a lineáris gyorsítókat szállí-
tó svájci cég mérnökeivel, a sugárterápia orvosaival szoros együttműködtünk, 
és így készítettük el a kiviteli terveket. 

3.4  HUNGEXPO Rendezvényközpont revitalizáció
        (Bukovics János)

2021 őszére megújult, korszerűsödött, bővült a HUNgeXPo Budapest 
Kongresszusi és Kiállítási Központ. Budapesten egy modern, jól működtet-
hető rendezvény-, konferencia-, és vásárközpont jött létre. egy hangsúlyos 
megjelenésű fogadóépület, egy rugalmasan variálható kongresszusi központ 
és két új kiállítási csarnok épült, több másik pavilon megújult.

A Hungexpo fejlesztését a terület tulajdonosa, az expo Park Kft. rendelte 
meg és koordinálta. A kft. százszázalékos állami tulajdonú gazdasági társa-
ság, tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Az el-
készült beruházások és fejlesztések üzemeltetője a HUNgeXPo Zrt., amely 
szervezi és rendezi a kiállításokat, konferenciákat és működteti az infrastruk-
túrát. A projekt tervezésére meghívásos pályázatot hirdetett az expo Park Kft., 
amit a Finta Studio nyert meg. A kivitelezésre kiírt nyílt tendert a legalacso-
nyabb árat kínáló cég, a KÉSZ Zrt. nyerte.

A „HUNgeXPo” rendezvényközpont revitalizáció generáltervezését a Finta 
és társai Építész Stúdió Kft. végezte, koordináló építész Mezei gábor, felelős 
építész tervező Péter gábor volt. Az épületgépészeti munkák tervezését a g&B 
Plan Épületgépész Kft.-re bízták, melyet nagy örömmel fogadtunk. Irodánk a 
komplett épületgépészetet tervezte (víz, csatorna, csapadékvíz elvezetés, szel-
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lőzés, hűtés-fűtés, energetikai számítások). A g&B Plan részéről csúcsidőszak-
ban a teljes iroda ezeken a munkán dolgozott; Hajnal Zsolt vezető tervezőként 
felelt az összes épület tervezéséért, „házon belüli” szakági koordinálásáért, 
tervezési kooperációkon való részvételért, ill. a kivitelezés alatt együtt élve a 
munkafolyamatokkal követte végig az átadásig melyért nagyon hálás vagyok 
neki. egy ilyen több épületből álló, azonos időben történő építés maximális kon-
centrációt kíván meg a tervezőtől a teljes kivitelezési időszakban. A kivitele-
zés alatt példaértékű, megoldáscentrikus, nagyon jó munkakapcsolat alakult 
ki mind a megbízó expo Park Kft., mind a lebonyolító CÉH Zrt., ill. a Kivitelező 
KÉSZ Zrt. és Alvállalkozói között, ami a mai világban ritkaság számba megy.

A kiemelt Kormánybe-
ruházásként megvalósu-
ló fejlesztés 359.482m2 
méretű ingatlanon való-
sult meg Budapest X. ke-
rületében az Albertirsai 
úton. A Hungexpo két új 
nagy csarnokkal („D1”, 
„D2”), és a „C” épület 
részleges felhasználá-

sával egy Kongresszusi Központtal gazdagodik, és megújul annak „vizuális 
hatása” – értéke is, nem beszélve a látogatók forgalmának, mozgásainak ren-
dezettebb koordinálásáról, átformálásáról, irányításáról. A fentiek eredmé-
nyeként egy jelentősen innoválódott Vásárváros jött létre.

A vásárterület jelenlegi tömegközlekedési megközelítése meglehetősen 
körülményes, így a telken belüli parkolószámokat növelni kellett ~1200 férő-
helyes többszintes parkolóházzal.

Új épületként valósult meg a „D1” és „D2” kiállítási csarnokok, az ~1200 fé-
rőhelyes „P” parkolóház és a meglévő „C” 
épület kiegészítve készült az új Konferen-
ciaközpont. átalakításra kerültek a „HÖKP” 
hőközpont, a „K” irodaház, a „40”-es konyha 
épület és a 2-es 3-as épületek, valamint a 
mentőállomás is.

„C” épület
A „C” összetett programú épület, új kon-

ferencia- és szekciótermeknek ad otthont. 
A földszinti kb. 3000m2-es kiállítótérbe ke-
rül egy olyan térplasztika, amely egyszerre 
kávézó-bár, de földszintjén az információ 
– regisztráció befogadója. Ugyanezen szin-
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ten 2db 800 főssé összenyitható-osztható szekciótermek készültek. A szekciók 
jelentős méretű teret zárnak közre, mely állófogadásra, kiállításra, szünet eseti 
kikapcsolódásra is alkalmas. A mezzanin szinten 50 fős szekciók kerültek kiala-
kításra, melyek párosan összenyithatóak. A „C” épületben került kialakításra a 
több, mint 2000 fős plenáris terem a +12,15m szinten, 8 méter belmagassággal, 
3 egységre oszthatóan. A „C” megerősített lapostetejére kialakított zöldtető és 
happening tér mintegy kiegészítő felületként szolgál a konferencia funkciónak. 
Alkalmas autóbemutató, kisebb koncert, divatbemutató helyszínre is. Az épü-
let funkcionálisan igen racionálisan működik, mobilitása nagymértékben emeli 
használhatóságát. A funkció kiszolgálást 2000 adagos konyha biztosítja, mely-
nek fogadására a szükséges catering funkciók a szinteken megtalálhatóak.

„D1” kiállítási csarnok
A „D1” csarnok egyrészt a meglévő „g” csarnokkal megkezdett térfalakkal 

alkot egy egységet, másrészt a Vásárváros gerincét adó passzázsra szerve-
zett. Az alapvetően földszintes épületet a nyugati oldalon végighúzódó szoci-
ális- és emeleti kiállítói tárgyaló blokk tagolja. A nagy teret párhuzamos ren-
dezvények esetére mobilfallal lehet lehatárolni.

„D2” kiállítási csarnok
A „D2” csarnok alapvetően a „D1” tervezési alapelveit követi, de a csarnok 

„üres”. Az épület szendvicspanel homlokzatú, melybe sajtolt alu nyílászárók 
integrált.

„P” parkolóház
A parkolóház előregyártott elemekből felépülő, F+6 szint magas építmény. 

A közbenső szintek gravitációs módon csurgalékvíz elvezetéssel, a zárószint 
csapadékvíz elvezetésére optimalizál szívott rendszerrel valósult meg.

„HÖKP” hőközpont
Az épület funkciója megváltozott, karbantartó- és raktározási bázissá ala-

kult át, földszinten magaspolcos állvány és targoncatöltő kap helyet, míg az 
emeleten iroda helyiségek és szociális blokk készül.

„K” irodaház
A „K” irodaház funkcióját tekintve szinte a jelenlegi formájában marad. Az 

első emeleten tárgyalókat terveztünk technikai- és vizesblokk helyiségekkel. 
A 2. emeleti konferenciaszint területén üzemeltetői iroda készül.

„2,3” irodaház és új mentőállomás
A „2”-es épület funkciója megmarad, a „3”-as épületbe költözik a mentőál-

lomás, ahol a rendezvények idejére kitelepült mentősök kapnak háttérbázist.
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„40” konyhaépület
A „40”-es épület eredetileg kiállítási csarnokként működött. ebbe az épü-

letbe kerül a Hungexpo rendezvényi igényeit kielégítő 2000 adagos konyha két 
szinten. A földszinten kizárólag a főző konyhaüzem, a galérián pedig a raktá-
rak (kocsitároló, fogyóeszköz raktár, takarítószer tároló), szociális blokk ka-
pott helyet.

Az épületgépészeti rendszerek
Amikor tervezési feladatként csarnok épületet kap az ember, azt gondolja az 

„csak egy üres doboz”, de mire a statikai tartó szerkezetbe integrálódik a komfort- 
és tűzvédelmi szellőzés, esővíz elvezetés, fűtési/hűtési vezetékrendszer, tüzivíz- és 
sprinkler hálózat figyelembe véve az elektromos rendszereket ill. a flexibilitást is, 
addigra párszor újra kell gondolnia a 3D-ben tervezett gépészeti rendszereket.

Az épületek általában légtechnikai 
rendszerekkel fűtöttek/hűtöttek, a ter-
vezés alapját a „g” épület képezte, a ki-
állító tereknél figyelembe veendő belső 
fajlagos hőterhelés 160W/m2 volt, me-
lyet a statikai rácsos tartó szerkezetek 
közé integrált légtechnikai rendsze-
rekkel, motorosan állítható ipari befú-
vó anemosztátokkal kezeltünk.

A tetőn kültérben helyeztük el az emeletes, 4 méter magas cca. 35.000m3/h 
teljesítményű keverő kamrával ellátott légkezelő berendezéseket, melyek 
kondenzációs gázégőkkel fűtötték a befújt levegőt. A felfűtési- és üzemi álla-
potban is 70% nagyságú légmennyiséget visszakevertünk és 30% mennyiségű 
friss levegővel dolgoztunk. A tervezésnél figyelembe kellett venni a csarnokok 
mobilitását, flexibilitását.

A tervezett épületek részére az összes kezelt levegő mennyiség: 
387.000m3/h.

A beépített fűtési teljesítmény: 5,3MW, hűtési teljesítmény: 10,5MW, épüle-
tenként kialakított hő- és hűtőközpontokkal, önálló hidraulikai rendszerekkel.

A méretezési gázfogyasztás közel 
2000m3/h.

Külön tervezési kihívást jelentett a 
„C” épületben létesült plenáris terem, 
mely a nagy belmagassága, osztható-
sága, emelkedő/süllyeszthető padlója 
miatt jelentett több méretezési állapo-
tot, melyet egy gépészeti rendszerrel 
kellett kiszolgálni, ill. a szünetekben 
az előterekbe kiáramló embertömeg 
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komfortját a plenáris termet kiszolgáló 
légkezelőkkel kellett megoldani, ener-
giatakarékosan, VAV szabályozópárok 
működtetésével.

A 2026 főre méretezett, három részre 
osztható plenáris terem Budapest egyik 

legnagyobb konferencia terme. Kihasználhatóságával, flexibilis berendezé-
sével külföldi rendezvényszervező cég foglalkozott, ill. külön tanulmányt ké-
szített a konferencia- ill. a gálavacsorás 
kialakításra is.

A fenti elrendezésnél a Plenáris terem 
három részre van osztva, az egyes része-
ket kézzel mozgatható mobil hanggátló 
falak választják el egymástól; az A, B és 
C szektorok lépcsőzetesen emelkednek, 
összesen nyolcféle különböző elrende-
zés tervezett, melyhez az épületgépészeti 
rendszereket illesztettük. Mind a plenáris 
termet, mind a süllyedő széksorok alatti teret is automatikus oltó rendszerrel, 

sprinklerrel kellett ellátni, valamint a mene-
kítésre tűzvédelmi modellezés is készült.

Az épületgépészeti rendszerek 3D-s terve-
zéssel készült, ami nélkülözhetetlen volt az 
épületek bonyolult tartószerkezeti geomet-
riája, illetve a társszakágak nyomvonalainak 
figyelembevétele miatt

3.5  Magas biztonsági fokozatú pszichiátria épület
        (Virág Zoltán) 

Az állami egészségügy 2016-os átalakítása során megszűntetésre kerül-
tek egészségügyi ellátó központok is, melyek speciális területekért felügyel-
tek. Ilyen volt az országos 
Pszichiátria Lipótmezei Inté-
zete is. A Nyírő gyula Kórház 
területén, az „A” épületben je-
lenleg is működik az alacsony 
fokozatú pszichiátriai betegek 
kezelése, de a közepes és 
magas fokozatú betegek nem 
kaptak megfelelő ellátást. en-
nek pótlására jelentős igény 
mutatkozott.
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A kormány döntése értelmében a Nyírő gyula Kórház területén kellett 
megvalósítani ezt a hiánypótló intézményt. Így került sor a Nyírő gyula Kórház 
– országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú 
pszichiátria új épület kialakítására.

A kiírt tervpályázatot Marosi Miklós (1942 – 2021†) Ybl-díjas építész tervei 
alapján a Közti Zrt. nyerte el. Felelős építész tervező: Marosi Miklós – Közti 
Zrt. Felelős gépész tervező: Szakál Szilárd – Közti Zrt. gépész tervezők: réti 
János, Aller gábor, Antalóczi Zoltán, Lengyel Zsolt – Közti Zrt.

A feladat egy olyan épület tervezése volt, ahol elkülönítve biztonságosan 
megoldható a közepes és magas fokozatú pszichiátriai betegek kezelése, 
mindez a külvilág kizárása mellett.

Ugyanakkor biztosítani kellett a betegek biztonságos csoportos és egyéni 
foglalkoztatását, illetve a sportolási vagy a szabadban eltölthető egyéb tevé-
kenységeket.

Az épület speciális orvostechnológiai kialakítása mellett minden, az épü-
letbe bekerülő, és a betegek által elérhető berendezésnek „vandálbiztosnak” 
és „akasztás-biztosnak” kellett lennie, hogy se önmagában, se másban ne 
tehessenek kárt a kezeltek.

Mivel a terápiás kezelések önkéntesek, így a helyiségeknek és berendezé-
seknek a színvonala magasabb igénnyel bír, mint a rozsdamentes termékek 
(vagyis az autópálya pi henő vagy börtönökben alkalmazott berendezések nem 
jöhettek szóba).

A kialakításban mintaként szolgált az európában egyedüliként ilyen célra 
épített London melletti High Security intézet. orvostechnológiai kérdések-
ben segítségünkre volt az angliai létesítmény egyik vezető beosztású orvosa, 
gaszler gábor főorvos, aki a hazai intézet vezetője lett.

Két betegszoba, közte a szerelő folyosó
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Néhány speciális elem, ami eltér a megszokott épületgépészeti tervezéstől:
•	 minden	 gépészeti	 berendezés	 hátsó	 szerelést	 és	 karbantartást	 igényel:	

szerelő folyosók;
•	 semmilyen	berendezés	nem	rongálható,	nem	törhető,	hogy	ne	lehessen	az	

elemeiből fegyvert készíteni;
•	 a	berendezések	kialakítása	olyan,	hogy	a	beteg	ne	okozhasson	magában	

kárt (speciális öntött kompozit WC, mosdó, zuhany...)
•	 akasztásbiztos	kialakítás:
•	 nincsenek	rések,	ahova	be	lehetne	akasztani	cipőfűzőt,	kötelet	stb.	
•	 a	fürdőszobai	ruhafogas	kis	súly	alatt	is	lebillen;
•	 sport	zuhanyfej
•	 felületfűtés-hűtés;
•	 szellőzőrács	aprólamellás	kialakítású
•	 kezelőajtók	kulccsal	zárható	kivitelűek.

ezek mellett egyéb speciális megoldá-
sok is szükségesek, ilyen például a ho-
moktöltetű matrac, a kétszárnyú szobai 
ajtó (a beteg kétoldali megtámasztása a 
személyzet által), az ablakok üvegezése 
(meg kell gátolni a ki- és a belátást, ugyan-
akkor a napfényt ne zárja ki teljesen).

Ugyanezek az elvek érvényesek a teljes 
épületre, ahova a betegek eljuthatnak. 

A tervezett épület földszint és emelet 
kialakítású, lapostetős kivitelben. A föld-
szinten helyezkednek el a betegszobák, 
elkülönítve a különböző fokozatú betege-
ket („A” és „B” szárny). Az emeleten ke-
rültek kialakításra az orvosi szobák, gé-
pészeti helyiségek, illetve a nyitott, fedett 
foglalkoztató teraszrészek.

A tervezési területen lévő épületek bontása volt szükséges, így a közmű 
igények csak nagyon kis mértékben növekedtek. Az épület a kórház közmű-
rendszerére csatlakozik.

Az összegyűjtött esővizet be kellett tárolni, s csak késleltetve lehet kiadni 
az utcai közmű felé annak kis kapacitása miatt, így erre a célra az udvarra 
tervezett sportpálya alatt készült egy vasbeton tároló.

Az új épület ellátásához a meglévő központi fűtési (gőz) és HMV rendszer 
került felhasználásra.

A kórházi épületek hőigényének biztosítása a Központi kazánházból történik. 
Mivel a kazánház felújításának időpontja nem ismert (külön pénzügyi keretből 

Fürdőszoba Franke – DVS termékekkel
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kerül majd megoldásra, pályázat útján), így a meglévő rendszerre készült a terv. 
A kazánházból gőz vezetékekkel kerülnek ellátásra a kórházi épületek. A vezeté-
kek szigetelve, szabadon, föld felett tartózva vannak szerelve. Az épületekbe pad-
lócsatornába fektetett vezetékekkel kerül be a fűtőenergia. A tervezendő épület 
melletti Addigtológiai („A”) épület ellátására 2 db NA80 méretű gőzvezetéket épí-
tettek ki, de ebből csak egy van használatban. A másik, használaton kívüli NA80 
méretű vezetékre az „A” épület földszinti hőközpontjában rácsatlakoztunk, s itt 
kerül előállításra a fűtővíz a High Sec épület részére gőz-víz hőcserélők segít-
ségével. A fűtővíz vezetékpár a két épület közötti meglévő és új padlócsatorna 
használatával jut el a tervezett épület emeleti hőközpontjába. Itt kerül elosztásra, 
illetve lekeverésre a szükséges gépészeti rendszerek kiszolgálására.

gőzszolgáltatás csak a fűtési időszakban van, így a Központi kazánházból a 
gőzfűtéstől független HMV és HMV cirkulációs vezeték a gőzrendszerrel pár-
huzamosan épült ki.

A tervezett épület téli hőigénye 252 kW, nyári hűtési igénye 211kW.
A megújuló részarány a tetőn napelemek elhelyezésével és hőszivattyús 

VrV berendezések alkalmazásával került teljesítésre.
Az épület fűtésére szivattyús 

melegvíz fűtési körök kerültek ki-
alakításra. A helyiségek fűtését 
padlófűtés biztosítja. A gépészeti 
terek, és egyéb alárendelt helyi-
ségek fűtését melegvizes radiátor 
oldja meg. Külön fűtési kör látja el a 
fűtési rendszert, és külön fűtési kör 
szolgál a légkezelő által szállított 
levegő felfűtésére.

Az épület hűtési igénye VrV 
rendszerű, direkt elpárologtatós 
kültéri egységekkel biztosítható. A 
beltéri hydrokit egységek állítják 
elő és biztosítják a szekunder olda-
li hűtővizet. A hűtővíz a fűtéshez is 

használt felületi fűtő/hűtőelemekben keringtetve biztosítják a kívánt hűtést.
Szintén ilyen VrV kültéri egységekkel oldható meg a légkezelők által szál-

lított levegő nyári hűtése. A kültéri egységek az emeleti nyitott gépudvarban 
kerülnek elhelyezésre. egy-egy kültéri egység látja el a szintek/szárnyak hű-
tését, és egy önálló kültéri csoport biztosítja a légkezelők által szállított leve-
gő hűtését.

Mivel az épületben a legtöbb nyílászáró nem nyitható, így gépi szellőzéssel 
kell ellátni a belsőterű helyiségeket, látogatói szobákat, vizes helyiségeket, 
elkülönítő stb. helyiséget. 

Szellőzőgépház, VRV kültéri egységekkel
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Az épület kezelt levegőjét 2db légkezelő (2x7.000 m3/h) biztosítja. A két 
szárny önálló rendszer, a középső blokk egy-egy géphez csatlakoztatva.

Az épületet a Laterex Kft. kivitelezte, és az épület elkészült, de a bútorozás 
tendereztetése még folyamatban van.

3.6  Heim Pál Gyermekkorház-H épület
        (Hajdu györgy)  

A kórház Üllői Úti telephelyén a meg-
lévő üzemeltetési osztály helyére épült a 
H épület, amely többek között a kórház új 
kialakítású irodáinak, orvosi szobáinak il-
letve Mr vizsgáló részlegének ad helyet. Az 
intézmény részéről egy magas színvonalú, 
korszerű, dekoratív és jó hangulatot su-
gárzó épület létesítése volt a cél, amely jól 
illeszkedik a környezetébe. Az épület egy 
energetikai pályázat keretében létesült, 
amely az akkor még újdonságnak számító „közel nulla” energiaigényű épületek 
létesítését támogatta. Ilyen magas elvárásoknak megfelelő épületet létesíteni 
úgy, hogy az ilyen nagy üvegfelületek mellet is télen-nyáron megfelelő komfort-
érzetet biztosítson, csak különleges gépészeti megoldásokkal lehetséges.

Az épület az elhelyezkedéséből és funkciójából adódóan különlegesnek számít 
abban, hogy az évnek egy jelentős időszakában igényel egyidejűleg fűtési és hűtési 
energiát. ez részben az északi és déli tájolású üvegezett homlokzatoknak köszön-
hető, részben pedig annak, hogy az Mr technológiája a környező helyiségekben az 
egész épület vonatkozásában jelentős hőfejlődést produkál téli állapotban is. 

ezen körülmények összessége lehetőséget nyújtott arra, hogy egy olyan 
hőszivattyús rendszer létesüljön, amelynek az év nagy részében a fűtési és 
a hűtési oldalát is hasznosítjuk. A generál tervező, és az intézmény üzemel-
tetésben jártas döntéshozói lehetővé tették, hogy egy igen nagy gépészeti tér 
létesüljön így lehetőség nyílt arra, hogy a rugalmas hőelosztás érdekében 
nagy puffer-kapacitást hozzunk létre. részletes számítások készültek annak 
igazolására, hogy az energiaigény nagy részét a hőszivattyú a fentiek szerint a 
hűtés közben keletkező hulladékhő hasznosításával állítsa elő.

A gépészeti rendszer a fenti megoldásokkal lehetővé teszi a fűtés és hűtés 
helyiségenkénti megválasztását és a kívánt hőmérséklet egyedi beállítását 
és mindezt úgy, hogy a különböző igények egyidejű jelentkezése a szokottal 
ellentétben csak javít a rendszer üzemállapotán. ezen kívül a gépészeti rend-
szer központi hőmérséklet és páratartalom szabályozással ellátott szellőzte-
tést biztosít minden komfort helyiségben.

Az Mr helyiség külön légkezelővel rendelkezik, hogy szükség esetén a téli 
hideg levegő befúvásával passzív hűtési megoldást is kínáljon.
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3.7  Veszprém Városi Sportuszoda
A Veszprém Aréna közvetlen szomszédságában 2021-ben átadták Veszprém 

város új fedett uszodáját. Az épület egy 50m-es 10 pályás versenymedencét, egy 
edző medencét, egy tanmedencét illetve egy pezsgő és egy gyermekmedencét 
tartalmaz. ezek a medencék mind ugyanabban a fedett térben kaptak helyet. 
A létesítményben egy szaunás wellness részleg is található. A vízi létesítmé-
nyen kívül az épületben egy jelentős létszámú iroda-blokk is helyet kapott. 

A nagy vízfelülettel rendel-
kező fedettuszodák már ön-
magában is érdekes épület-
gépészeti tervezési feladatot 
kínálnak. ebben az esetben 
azonban a szokottnál is több 
a összetettebb a feladat, mert 
az uszoda épületben létesü-
lő két nagy üvegfelületű aula 
és az irodatereknek teljesen 
más a hőtechnikai viselke-
désük és mások a megvaló-
sítandó légállapotok is, így az 
épület jelentősen eltérő gé-
pészeti igényű épületrészeket 
foglal magában. 

Az épületben a medence hőellátással egyidejűleg jelentkező hűtési energi-
aigény már önmagában is garantálja, hogy folyamatosan, nagy kiterheltséggel 
lehet működtetni a betervezett víz-víz rendszerű hőszivattyút két oldali hőhasz-
nosítással. A hűtési igény téli és átmeneti időszakban való megszűntekor azon-
ban ez a lehetőség már nem áll fenn. A hőszivattyú csak fűtő üzemét általában 
biztosító talajszondás rendszer pedig a helyi sziklás talajviszonyok mellett meg-
felelő hatékonysággal nem telepíthető. Uszoda lévén azonban megjelenik egy 

másik jelentős energiahasznosítási po-
tenciált biztosító tényező: Az uszodatéri 
légkezelők az üzemállapottól függően 
32.000-100.000 m3/h elhasznált levegőt 
dobnak ki a szabadba, amelynek hő-
mérséklete még a hővisszanyerés után 
is 11°C a téli méretezési állapotban. 
ennek köszönhetően egy hőhasznosító 
kalorifer segítségével stabilan és jó ha-
tékonysággal működtethető róla egész 
télen a 400kW fűtési teljesítményű víz-
víz rendszerű hőszivattyú.
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Az épület elsődleges hőtermelője a gázkazán-telep, de a medence fűtést 
jellemzően 100%-ban képes egyedül ellátni hőszivattyú. A legterheltebb idő-
szakban az automatika rendszer a medencéket csak a szükséges számban 
egyenként, késleltetve lépteti át hőszivattyúról gázkazános üzemmódra.

Az épületben számos egyéb érdekes és újszerű gépészeti megoldás került 
betervezésre, amelynek beüzemelése és felprogramozása rendszeres terve-
zői jelenlétet igényelt. A megoldások keresése, közösen az épületautomati-
ka kivitelezővel és a programozókkal kellemes és hatékony együttműködést 
eredményezett. Fejtörés közben a két szakma képviselői jelentősen bővítették 
egymás ismereteit. A sikeresen megvalósított projekt eredményeképpen a jól 
működő épületen kívül baráti viszonyok és az óta is fennálló rendszeres part-
neri együttműködés alakult ki.

3.8  Hidrotermikus energiaellátás hőszivattyúkkal
        (Fodor Zoltán)

A hőszivattyúzás terüIetén folyamatosan felmerülő kérdés, hogyan lehetne 
a hőszivattyúkkal a sok helyen meglévő a termálfürdőkbőI, mezőgazdasági, 
ipari, kommunális létesítményekből elfolyó termálvizet az intézmények fűté-
si és HMV rendszereiben,-a fűtési rendszerek átalakítása nélkül-hatékonyan 
alkalmazni, és ezzel jelentősen csökkenteni a jelenleg drasztikusan emelke-
dő energiaköltségeket, megszüntetni a helyi, és töredékére csökkenteni az 
erőművi szintű károsanyag kibocsájtást.

A környezetbe elfolyó termálvíz lehűtésével a környezetünk hőterhelését is 
tudjuk mérsékelni, vagy meg tudjuk szüntetni.

ez a feladat a toP-3.2.2-75 páIyázati felhívás keretében, a hazai magas 
hőmérsékletű hőszivattyúk fejlesztésének, valamint átgondolt rendszerterve-
zésnek köszönhetően megvalósult.

Az alább bemutatott projekt viszonylag kis léptékű, /460 kW fűtési teljesít-
mény/ (A tervek szerint további 2db intézmény (108 kW) rákötése történik a 
tápvíz rendszerre) de mintaértékű azon vonatkozásban, hogy egészen nagy 
rendszereket –lakótelepek, városrészek fűtését HMV ellátását is meg lehet 
oldani 30-50°C hőmérséklet közötti termálvizek, valamint elfolyó termálvizek 
hőjére alapozott, magas fűtési hőmérsékletre (max.82°C) alkalmas hőszivaty-
tyúkkal. Amennyiben a tervezett projekt helyének közelében egy, vagy esetleg 
több hőforrás, -a termálfürdőkből, mezőgazdasági, ipari, kommunális léte-
sítményekből származó termálvíz- áll rendelkezésre, akkor egy vezetékpár 
kiépítésével ezen forráshelyeket összekötve, a hőt a felhasználási helyekre a 
hőszivattyúk tápvizeként lehet hasznosítani.

Mint láthatjuk, nagy előnye a megvalósított rendszernek, hogy a vezetékekben 
csak lágy kútvíz kering, nyitott rendszerben, és így sem a sókiválás, sem a légtele-
nítés nem okoz problémát a hosszú tápvezetékben (A nagyatádi hőszivattyús rend-
szerben 1,2 km hosszú a vezetékpár), valamint a hőszivattyúk elpárologtatóiban.
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3.8.1  A telepített hőszivattyús rendszer bemutatása
A nagyatádi gyógyfürdőben naponta rendszeresen nagymennyiségű, átlag-

ban 35°C-os hőmérsékletű használt termálvíz keletkezik, amelynek energe-
tikai hasznosítása nem volt megoldott. Az új magyar fejlesztésű (A geowatt 
Kft. által fejlesztett hőszivattyú család), magas elfolyó vízhőmérsékletre (max. 
50°C) és magas fűtési előremenő hőmérsékletre (max. 82°C) alkalmas „Va-
porline®” márkanevű „gWt” típusú hőszivattyúk lehetőséget teremtettek 
arra, hogy magas hatékonysággal hasznosítsuk a hulladékhő hőtartalmát és 
a városközpontban lévő összesen 5 db önkormányzati intézmény magas hő-
mérsékletű radiátoros fűtési rendszerét üzemeltessük általuk.

Az alkalmazott hőszi-
vattyúk standard hőszi-
vattyús körfolyamattal, 
r134A hűtőközeggel, 
max. 82°C előremenő 
fűtési hőfokszinten ké-
pesek működni. A hőszi-
vattyúk mindegyike saját 
Siemens szabályzó és 
monitoring rendszerrel, 
távkapcsolati lehetőség-

gel, belső hűtőköri védelmekkel, reed relés áramlásőrökkel, eeV szeleppel 
(elektronikus, léptetőmotoros expanziós szelep), hűtőközeg tartállyal, rezgés 
és hangcsillapított, szinterezett burkolattal szerelt készülék.

A hulladékhő 2 részből tevődik össze. egyrészt a medencékből elfolyó hasz-
nált 35°C-os átlagos hőmérsékletű vízből.

A termálkútból feljövő 
50°C-os termálvíz túl me-
leg a medencék töltésére, 
illetve a tápvíz céljára. Je-
len esetben a 8°C-os hő-
fokkülönbségből származó 
hőmennyiséget egy hőcse-
rélőn (1. keresztül a puffer 
tárolóban gyűjtendő hasz-
nált termálvíznek adjuk át.

A tároló medence 2 rész-
re osztott. Az egyik részben 
a használt termálvíz, a másik részben tiszta tápvíz áll rendelkezésre. A használt 
termálvíz medencében a HCS1 hőcserélőn, valamint az átemelő aknán keresztül 
összegyűjtött, átlagban 35°C-40°C-os termálvíz hőjét a HCS2 jelű hőcserélőn ke-
resztül adjuk át a tiszta tápvíznek.

Az önkormányzati Intézményekbe beépített
„Vaporline® GWT” típusú hőszivattyúk

A tápvíz rendszer kapcsolási sémája
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Az egyes hőközpontokhoz a tiszta tápvíz kering. emiatt a hőközpontokban 
az előtét hőcserélők elhagyhatók.

A kialakítandó puffer tárolóból egy tiszta tápvíz vezetékpár földbe fektetése 
történik, amely párhuzamos lekötésekkel el tudja látni a 5 db intézményben 

létesített hőszivattyús hőközpontok 
térfogatáram igényét.

Az egy lépcsőben 5,2-8,0°C-al 
csökkentett hőmérsékletű víz vissza-
kerül a puffer tárolóba. A párolgási, 
szivárgási és töltési vízmennyiséget 
a hidegvíz betápláláson keresztül 
automatikusan biztosítja a tervezett 
rendszer.

 A használt termálvíz tárolóba a felső szintre egy búvárcsöves túlfolyó veze-
ték beépítésére volt szükség.

A medencéktől elfolyó termálvíz gravitációsan nem tud bekerülni a hasz-
nált termálvíz tárolóba és emiatt egy előtét akna került beépítésre, ahonnét 
szivattyús átemelés történik. 

A tápvíz rendszer szabályzása a termálfürdő hőszivattyús hőközpontjában 
lett elhelyezve, ahonnét a 
földbe süllyesztett akná-
ban elhelyezett cirkuláci-
ós szivattyúk, hőcserélők, 
hőmérséklet és nyomá-
sérzékelők munkája nyo-
mon követhető, illetve a 
paramétereik állíthatók.

Az egyes hőszivattyús 
hőközpontokban a fűtési 
hőmérséklet szabályo-
zását a külső hőmér-
séklet függvényében, a rendszer monitoringját a beépített Siemens szabály-
zók látják el. A hőszivattyúkba épített internet modemeken keresztül minden 
hőközpont működése az üzemeltető és szerviz számára is elérhető.

3.8.2  A hőszivattyús rendszer SCOP értéke
A hőszivattyús rendszerbe a hő és elektromos mennyiségmérés be van építve, 

de a jelenlegi próbaüzem alatt még mérési adatok nem állnak rendelkezésre.
A tervezett paraméterek

•	 A	 hőszivattyús	 rendszer	 puffer	 tartályában	 a	 	 hét	 5	 napjában	 folyamatos	
a hő utánpótlás. ezen 5 napban a 32°C-os tiszta tápvíz lehűtése 1 lépcső-
ben történik. Megjegyzés: A tiszta tápvizes tárolóban átlag 35°C-os víz hő-

Vaporline® GWT250-H típusú hőszivattyú
a városi gyógyfürdő hőközpontjában

Tápvíz szabályzószekrény
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mérséklettel számolunk. A távvezetéken max.:3°C-os hűléssel számolva a 
hőszivattyúkhoz jutó tápvízhőmérséklete 32°C!

 Az 50-80°C fűtési előremenő hőmérsékletek között a külső hőmérséklet 
függvényében szabályozott hőszivattyús rendszer átlagos értéke SCoP=6,5

•	 A	hét	2	napjában	a	vízcserék	ideje	alatt	hőutánpótlás	nem	áll	rendelke-
zésre. ekkor a 150m3-es tárolóban tárolt vizet hűtjük le egészen 20°C-ig. 
(3 lépcsős lehűtés) Az 50-70°C fűtési előremenő hőmérsékletek között a 
külső hőmérséklet függvényében szabályozott hőszivattyús rendszer át-
lagos értéke SCoP=5,5
A fentiek alapján a hőszivattyúk várható értéke a primer oldali cirkulációs 

szivattyú rontó hatását is beszámítva: SCoP=6,0. 
Az SPF > 1,15 * 1/η adottságú hőszivattyú kritériumnak a tervezett hőszi-

vattyúk megfelelnek, és így a ereS = Qhasznos * (1–1/SPF) képlet alkalmazá-
sával a rendszerek megújuló energia tartalma számítható6. 

3.9  METABUILDING LABS nemzetközi projekt
        (dr. Matolcsy Károly)

A MetABUILDINg LABS projekt a vizsgáló létesítmények és innovációs 
szolgáltatások uniós szintű hálózata új épületburok (tetők és homlokzatok) 
termékeinek és technológiáinak fejlesztéséhez. A MetABUILDINg LABS (gA 
Nº 953193) egy ötéves Horizont 2020 uniós támogatásból megvalósuló projekt, 
amelynek fő célja az innovációs potenciál felszabadítása, a versenyképesség 
javítása és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci hatásának fokozása az 
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európai építőiparban. A résztvevő partnerek (13 ország 40 szervezete) annak 
érdekében fognak össze, hogy az európai, építőipari kis- és középvállalkozá-
sok (kkv-k) számára könnyű hozzáférést biztosítsanak a tesztelési/vizsgálati 
lehetőségek széles hálózatához, lehetővé téve számukra az innovatív épület-
burok (tetők és homlokzatok) megoldások kifejlesztését és vizsgálatát.

A vizsgáló infrastruktúrát Kutatási és technológiai Szervezetek biztosítják 
valós vizsgáló épületeken (Living Lab) és szociális bérlakásokban.  ez a háló-
zat a következő országokra terjed ki: Ausztria, Belgium, Franciaország, Né-
metország, Magyarország, Írország, olaszország, Luxemburg, Lengyelország, 
Spanyolország, Svéd   ország, törökország.

A MetABUILDINg LABS a kkv-kat és az építőipar egyéb szereplőit szólítja meg 
hozzáférést biztosítva számukra a nyílt innovációs vizsgáló infrastruktúrához (open 
Innovation testbeds – oItB) egy olyan ökoszisztéma részeként, amely szélesebb 
körben támogatja az innovációt és megfelelően igazodik a kkv-k igényeihez.

A kkv-k is aktív részesei lehetnek a projekt-konzorciumnak, együttműkö-
désükkel segítve az oItB és a kapcsolódó szolgáltatások specifikációját és 
fejlesztését, valamint részvételük során megalapozzák saját innovációs te-
vékenységüket is. Az oItB elősegíti a kkv-k innovációjának felgyorsítását és 
lehetővé teszi számukra, hogy versenyképesebbek legyenek a nagyobb ipari 
szereplőkkel szemben. Annak érdekében, hogy az egyre növekvő számú kkv-k 
az európai szintű innováció részesei lehessenek, az oItB-nek nemcsak mű-
szaki, szabályozási, vizsgálati létesítményeket és szolgáltatásokat kell létre-
hoznia, szerveznie és működtetnie, hanem megbízható és hatékony stratégiát 
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is szükséges kidolgoznia azzal a céllal, hogy az európai kkv-kat bevonják a 
kialakított ökoszisztémába. 

A koncepció lényege, hogy maximalizálja az együttműködést és az erőfor-
rások megosztását a klaszterek között, ezáltal biztosítva az európai régiókból 
származó 30000 kkv elérhetőségét a fent említett országok 12 metaklaszterén 
keresztül, amelyek akár 180 meglévő európai klasztert is összekapcsolnak.

A MetABUILDINg LABS projekt (támogatási szerződés száma: 953193) 
szorosan kapcsolódik a szintén H2020 program keretében megvalósuló Me-
tABUILDINg projekthez (támogatási szerződés száma: 873964)8, amely 2020 
júniusában indult. A MetABUILDINg projekt 6 ország bevonásával hozta létre 
az ökoszisztéma első szintjét (amelyet most kiterjesztenek összesen 13 érintett 
európai országra), valamint létrehozott egy nyílt innovációs digitális platformot 
az építőipari ágazat innovációs ökoszisztémája számára. A metabuilding.com 
platform virtuális és mindenütt elérhető egyablakos belépési pontként szolgál 

az európai építési ökoszisztéma által nyújtott innovációs támogatáshoz és szol-
gáltatásokhoz, és különösen a MetABUILDINg LABS projekt keretében fejlesz-
tés alatt álló innovációs vizsgálati szolgáltatásokhoz.

Az ambiciózus, kettős szándékot az európai Építési technológiai Platform 
(eCtP) ütemterve is támogatja, sőt, az eCtP 21 tagja, köztük maga az eCtP 
szervezet is a MetABUILDINg LABS projekt partnerei közt van.

3.9.1  A metabuilding labs projekt ágazati,
           replikációs és kiaknázási céljai

egy időtálló, továbbfejleszthető, versenyképes, fenntartható és inkluzív eu-
rópai innovációs ökoszisztéma és vizsgáló infrastruktúra hálózat létrehozása.
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Az épülethatároló szerkezet felújítása és az új technológiákba történő be-
ruházások ösztönzése azáltal, hogy a vállalatok és a befektetők számára vizs-
gálatokkal igazolható az anyagok teljesítménye.

Hozzájárulás az eU-ban alkalmazott épülethatároló szerkezeti termékek 
műszaki és környezeti minőségének javításához a vizsgálati követelmények 
harmonizálása és egyszerűsítése révén.

3.9.2  A metabuilding labs projekt társadalmi-gazdasági
           és környezetvédelmi céljai

A kkv-k lehetőségeinek kiaknázása prototípusok fejlesztése során vizsgá-
lati lehetőségekhez, tanúsítási szolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való 
hozzáférés révén, termékeik / megoldásaik minőségének javítása érdekében.

A termékek és megoldások felhasználói elfogadottságának és környezeti 
követelményeinek vizsgálata Living Labs alkalmazásával.

3.9.3  Nyílt innovációs vizsgálati környezet Magyarországon
A MetABUILDINg LABS projekt hazai partnere az ÉMI Építőipari Innovációs 

Nonprofit Kft. A vizsgálati környezetben a meglevő lehetőségek mellett újak is 
nyílnak. egy többcélú vasbetonból készült vizsgáló keret kerül felhasználásra 
az épületburok (tető és homlokzat) innovatív elemeinek vizsgálatára, egyben a 
lábazati-, födémcsatlakozási-, sarok-, és attika csomópontok hatásainak mé-
résére is. ez különösen fontos lehet a több szintet átfogó homlokzatok, üveg-
falak és a több emeletet átfogó elemek vizsgálata során. 

Az épületszerkezeti és épületfizikai vizsgálatok mellett az épületgépé-
szeti rendszerek full-scale vizsgálatára is szeretnénk felkészülni, különös 
tekintettel az integrált szellőzési rendszerekre, a hőtárolós szerkezetekre, 
valamint a zöld tetőbe integrált szoláris rendszerekre. A tervek szerint a 
vizsgálatok digitális ikresítését (digital twinning) is meg fogja valósítani a 
monitoring rendszer.

A korszerű épületszerkezetek tűzvédelme a tetőn és a homlokzaton több 
szempontból is kihívást jelent az éghető anyagok alkalmazásának növe-
kedése miatt. A nyílt innovációs vizsgálati környezet a bevezetés előtt álló 
harmonizált európai homlokzati tűzterjedés vizsgálatok végzésére is al-
kalmassá válhat. 

Mivel a Nyílt Innovációs Vizsgálati Környezet egy nagyobb európai hálózat 
részeként fog működni, bízunk benne, hogy mind a hazai kkv-k és nagyválla-
latok, mind a nemzetközi innovációs klaszterek számára hatékony és elérhető 
vizsgálati lehetőséget fog nyújtani fejlesztéseik validálásához, illetve termé-
keik minősítő vizsgálataihoz. 

A projekt eredményeit a https://metabuilding-labs.eu/ honlapon lehet nyo-
mon követni. Érdeklődés esetén az ÉMI készséggel áll a fejlesztők, felhaszná-
lók rendelkezésére.
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4 .  S Z A K M A I  K Ö Z t e S t Ü L e t
    É S  S Z e r V e Z e t e K
    (gyurkovics Zoltán)

4.1  REHVA-Magyarországon
    (Barna edit)

A reHVA (Federation of european Heating, Ventilation and Air Conditioning 
Associations) egy európai ernyőszervezet, amelynek fő tevékenysége épü-

letgépészettel és épületenergetikával kapcsolatos ismeretanyagok, technoló-
giai megoldások (best practice) kidolgozása tagjai részvételével és ezek minél 
szélesebb körű terjesztése. Az 1963-ban alapított reHVA több mint 100000 
mérnökből álló hálózatot jelent 27 európai országból. Hazánkat a reHVA 
szervezetében az Éte és az MMK közösen képviseli.

A következőkben rövid tájékoztatást szeretnék adni a reHVA 2021-ben vég-
zett tevékenységeiről. A járványhelyzetre tekintettel idén is minden ülését és 
egyeztetését, valamint szokásos novemberi konferenciáját az online térben 
szervezte a reHVA. Az online találkozások ugyanolyan hatékonynak bizonyul-
tak, mint a személyes találkozások, a részvételi létszámok nem csökkentek.

A szervezetnek két súlyponti rendezvénye volt az idén. Az egyik az éves köz-
gyűlés, amelyet áprilisban tartottak a Climamed Kongresszushoz kapcsolód-
va, a másik a novemberben tartott Brussels Summit csúcstalálkozó és konfe-
rencia. emellett minden bizottsága megtartotta negyedéves üléseit is. 

A bizottságok idei tevékenységei és eseményei a következők:
Az Oktatási Bizottság 2021-ben megfogalmazta a következő időszakra vo-

natkozóan stratégiai céljait. A reHVA-nak célja az élethosszig tartó tanulás 
támogatása. A szervezet keretein belül zajló oktatásnak/tréningeknek figye-
lemmel kell lennie a járvány okozta kihívásokra, illetve szem előtt kell tar-
tania a belső környezeti minőség biztosítását úgy, hogy az fenntartható mó-
don alakulhasson ki. A bizottság folytatja az éves reHVA Student Competition 
szervezését, ahová minden tagország egy-egy versenyzőt vagy 2 fős csapa-
tot küldhet. Idéntől különdíjat is létrehoztak a legjobb poszter kategóriában. 
A járványhelyzet a verseny rendjét is megzavarta, hiszen a 2020-as verseny 
2021 elején került megrendezésre. Mivel az idő szoros lett volna újabb verseny 
szervezére ezért az a döntés született, hogy a 2021-es év leendő versenyzői a 
2022-es év versenyzőivel közösen fognak pályázni a Student Competition-ben, 
amely jövőre rotterdamban kerül megrendezésre a Clima 2022 konferencia 
keretében. Minél több versenyző részévételére számítanak, hiszen ez mindig 
egy nívós nemzetközi megmérettetés az épületenergetikával és épületgépé-
szettel foglalkozó hallgatóknak. A verseny nyertese pénzjutalomban részesül, 
valamint részt vehet a HVAC World Student versenyen, amit szintén évente 
rendeznek és jövőre ez is rotterdamban lesz. 
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2021-ben a reHVA és a VeLUX együttműködésének köszönhetően elindult 
a Healthy Home Design Competition9.erre a nemzetközi versenyre két kate-
góriában lehetett és még mindig nem késő nevezni: diákok és fiatal szakma-
gyakorlók (max. 35 éves).

A reHVA „egészséges otthonok tervpályázata 2022” arra buzdítja és hív-
ja az épület- és épületgépészeti rendszerek, üzemeltetés és építés területén 
dolgozó hallgatókat és fiatal szakembereket, hogy tárják fel az egészséges 
életmód témáját – és mélyebben értsék meg a belső környezet tulajdonságait, 
valamint a jövőbeni klímaváltozások hatásait.

A feladat megoldása során meg kell tervezni egy épületet rotterdamban. A 
versenyre pályázatot október óta lehet benyújtani egészen 2022. március 1-ig. 
A zsűri által legjobbnak ítélt pályázatot a tervezők a CLIMA 2022 Konferencián 
be is mutathatják majd. Az első helyezett 5000 euro nyereményben részesül.

A reHVA-ban létrejött a Community of Young Professionals a Fiatal szakem-
berek közössége kezdeményezés, amellyel szeretnék a reHVA-t népszerűsíte-
ni a fiatal kollégák körében. A hálózat alapját egyelőre a korábbi versenyeken 
résztvevő hallgatók adják, de folyamatosan növekszik. A csoporthoz csatlakozni 
kívánó szakemberek megtehetik ezt a reHVA weboldalán vagy a LinkedIn-en10.

A Technológia és Kutatás Bizottság továbbra is több fronton halad az ön-
kéntes alapon végzett tevékenységekkel.

egyrészt továbbra is sokan dolgoznak a reHVA által kibocsátott Covid gu-
idance bővítésén. további mellékletekkel egészítik ki a korábbi útmutatót. A 
munka nemzetközileg nagy elismerést kapott, többek között a WHo is hivat-
kozik a benne foglaltakra saját dokumentumaiban. 2021-ben elérhetővé tették 
a reHVA calculator-t, amely a szellőzési rendszer hatását hivatott értékelni 
vírusterjedés szempontjából. A számolótábla elérhető a reHVA honlapjáról.

emellett továbbra is részt vesz az MMK a leendő reHVA könyvekben (gui-
debooks), mint pl. a BIM témakörében, valamint a felhasználó központú épü-
lettervezés témájú tervezett könyvekben.

A munkacsoportok munkájába főleg a tervezési szakasznál szakértőként 
továbbra is be lehet kapcsolódni (A futó és tervezett munkacsoportok listája 
az interneten elérhető11. 

A bizottság munkája kiterjed még az ePBD felülvizsgálatára, mert a reHVA 
javaslattevőként/véleményezőként részt vesz a folyamatban.

A reHVA tevékenységében jelentős szerepet tölt be a Horizont 2020 eU 
projektekben történő részvétel is. A 2020-as évben az alábbi projektekben vett 
részt a reHVA:
•	 U-CERT	(2019-2022)	–	felhasználóbarát	épületenergetikai	vizsgálat	és	ta-

núsítás
•	 TRI-HP	(2019-2023)	–	trigeneráció,	hőszivattyú
•	 QUEST	(2019-2022)	–	minőségmenedzsment	az	energiahatékonyságban
•	 BIM-SPEED	(2018-2022)	–	BIM	az	energiahatékony	épületfelújításban
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•	 TripleA-reno	(2018-2021)	–	lakóépületek	komplex	energetikai	felújítása
•	 CEN-CE	(2018-2020)	–	CEN	szabványok	alkalmazása
•	 ALDREN	(2017-2020)	–	épületek	komplex	(mély)	energetikai	felújítása
•	 GEOTABS	 (2016-2021)	 –	 geotermális	 hőszivattyúk	 alkalmazása	 épületbe	

ágyazott szerkezeteknél
•	 EPC	RECAST	(2020-2023)	–	épületek	energetikai	tanúsításának	módosítása

A projektek részleteiről a reHVA weboldalán és a reHVA online is elérhető 
folyóiratában is lehet tájékozódni. 

A 2021-es évben kiemelt figyelmet kapott az a fejlesztés a reHVA-ban, amely 
az oktatási és technológiai bizottságot egyaránt érinti, és amely a járványhely-
zet következményeként jött létre és az ismeretátadás szempontjából okoz majd 
változást. ez az új reHVA Knowledge Hub. ezentúl a szervezet kisebb hang-
súlyt fektet majd az általunk is ismert kék guidebookok nyomtatására, viszont 
ezeket előfizetéses rendszeren keresztül elérhetővé teszik online formában. ez 
részben eddig is így volt, de a Knowledge Hub-on a műszaki útmutatók mellett 
számos más hasznos újdonság és ismeretanyag elérhetővé válik:
•	 Elérhető	e-guidebookok
•	 Épületgépészeti	szószedet/terminológia
•	 EPB	szabványok	és	kapcsolódó	információk
•	 Körkörös	Gazdaság	és	az	épületenergetika,	épületgépészet	kapcsolata
•	 REHVA	Academy	–	online	konferenciák,	képzések	videó	anyagai,	ppt-i
•	 Vonatkozó	EU	politika	követése
•	 Covid-19-al	kapcsolatos	kizárólagos	tartalmak

A reHVA honlapján elérhető Knowledge Hub éves előfizetése MMK és Éte ta-
goknak 100 euró, Diákoknak 60 euró, tagsággal nem rendelkezőknek 120 euró.

A reHVA tehát 2021-ben is tovább folytatta tevékenységét és igyekezett 
hallatni az európai épületgépészek hangját számos épületgépészeti és épüle-
tenergetikát is érintő területen.

4.2  Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete
        (Babics Anna, Budai Henrietta)

A 2009-ben alapított Magyar Környezettudatos Építés egyesülete (Hungary 
green Building Council, röviden HugBC) célja, hogy összefogja az ingatlan-
szektor, az építőipar és az építésgazdaság szereplőit és közreműködésükkel 
részt vegyen a környezettudatos és fenntartható építést előmozdító építészeti 
szabályozás szakmai kidolgozásában, valamint a környezettudatosság kellő 
súlyú érvényesítésében. A közhasznú non-profit szervezet azt vállalta, hogy 
a zöld- és ma már a környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag is fenn-
tartható építés témakörében szakmai ismeretterjesztő, tudásmegosztó tevé-
kenységet folytasson képzések, konferenciák és a kommunikáció eszközeivel. 
emellett az építésügyi szabályozás alakításában vesz részt véleményével, ja-
vaslataival. A HugBC tagja a World green Building Council hálózatnak, így 
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nemzetközi tapasztalatokra is támaszkodik. 2020 végén a HugBC-t a Portfolio 
internetes gazdasági portál a toP5 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szervezet 
közé választotta.

2021 sikeres év volt az egyesület életében: számos szakterületünket érin-
tő kezdeményezésben volt lehetőség információmegosztásra, véleménynyil-
vánításra, szakmai és érdekképviseleti megnyilvánulásra. több, a korábbi 
években is sikeres rendezvény folytatódhatott egyre nagyobb érdeklődés és 
részvétel mellett, ezek közül számos esemény az idei körülmények ellenére 
is személyes találkozással valósulhatott meg, de az online rendezvények is 
népszerűek voltak.

4.2.1  A fenntartható építés súlyának növelése az építésügyben
A HugBC egyik küldetése, hogy befolyásolja és aktív kezdeményezésekkel 

elmozdítsa az építésügyi szabályozást, hogy az a környezettudatos és fenn-
tartható építést támogassa rövid és hosszú távon is. Az egyesület rendszeres 
résztvevője olyan fórumoknak, amelyek országos, regionális vagy helyi szin-
ten gondolkodnak a szabályozások átalakításán. Az egyesület 2021-ben több 
kiemelt jelentőségű témában fogalmazott meg szakmai véleményt, ajánlást.

Két és fél éven át a HugBC konzorciumi tagjai volt a 8 ország részvételé-
vel zajló BUILD UPoN2 projektnek, melynek eredményeként egy olyan keret- 
és indikátorrendszer született meg, amely lehetővé teszi a városok számára 
az épületenergetikai felújítások valódi hatásainak figyelemmel kísérését és 
számszerűsítését, így segítve az önkormányzati klímacélok megvalósítását. 

4.2.2  Szakmai, piaci és társadalmi szintű szemléletformálás
A HugBC által napraké-

szen tartott Minősített Ma-
gyar Épületek Adatbázis a 
szakma képviselői, a média 
és a nagyközönség számára 
is naprakész tájékoztatást 
ad a zöldépület minősíté-
sek hazai eredményeiről. 
egyedül a HugBC teszi köz-
zé összefoglalva a LeeD, 
BreeAM, DgNB és a WeLL 
minősítésekkel rendelkező 
hazai épületeket, különböző 
kategóriákra bontva.

A HugBC 2018 végén 
konzorciumi partnerséget vállalt a Zuglói Önkormányzat ’több, mint lakó-
ház’ projektjében is 2022 októberi kifutással. A nyolc partner között a Hug-

Green Future Conference
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BC közösségi médiában kommunikációs és Pr feladatokat lát el, valamint 
a digitális kommunikáció munkaprogram vezetője. A projekt lehetőséget 
teremt a HugBC számára, hogy a lakóingatlanok esetében is széleskörű is-
meretterjesztést végezzen.

A Metszet építészeti folyóiratban és a Magyar Építéstechnikában a HugBC 
állandó, zöld rovatában jelennek meg szakmai anyagok. A HugBC weboldal 
szakmai hírportálként működik: iránymutatásokat, tanulmányokat, jelentése-
ket, hazai és nemzetközi innovációkat, aktuális hírekkel oszt meg más forrá-
sokból, valamint saját cikkeket is hoz.

4.2.3  Magas színvonalú szakmai és felsőoktatási edukáció
2020-ban az egyesület egy 

videós online képzési anyagot 
dolgozott ki olyan szakembe-
rek számára, akik a környe-
zettudatos szemléletet átfo-
góan szeretnék megismerni 
és szakmájukban alkalmaz-
ni. „A környezettudatos épí-
tés alapjai” című 12 videóból 
álló tanagyag ma is aktuális 
és elérhető. Jelenleg három 
egyetemen fut a fenti címmel 
választható féléves tantárgy, 
valamint előkészítés alatt áll 
két másik képzés is.

2021-ben 9 alkalommal 
került megrendezésre a 
HugBC havi online szakmai 
platformja, a green talk. A beszélgetések számos szakmai témát jártak körül, 
főként tagi előadók tudásának és véleményének megosztásával. 

A szeptemberben tartott Nemzetközi Zöld Építés Hetén személyes és on-
line szakmai rendezvények mellett 17 zöldépület-bejárásra is lehetőség nyílt.

4.2.4  Belső szakmai platformok a HuGBC munkacsoportok 
A szervezet 2021-ben a korábbinál több szakterületen hívta munkacsoport-

ba a tagjait. Jelenleg 5 aktív munkacsoport dolgozik párhuzamosan. Az ok-
tatási munkacsoport oktatási anyagok előkészítésében és a felsőoktatási in-
tézményekkel való kapcsolatápolásban, együttműködések megvalósításában 
vállal szerepet. A WeLL munkacsoport hamarosan saját weboldalon mutatja 
be a WeLL Building Standard-öt, egyfajta tudásbázisként. A Klímavészhelyzet 
munkacsoport tagjai a karbonmentes építőipar megvalósításához dolgoznak 

Green Walk a Szél Kapu parkban
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irányelveken és követendő példák megosztásán. továbbá az Érdekképviseleti 
munkacsoport felel a szabályozókkal való kapcsolattartásért, a Kommuniká-
ciós munkacsoport pedig az egyesület erőteljesebb láthatóságát támogatja.

4.3  Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat
        (gyurkovics Zoltán)

A Magyar Mérnöki Kamarában a 2021-es év kétségkívül legnagyobb ese-
ménye a júliusi tisztújítás volt. Nagy gyula (épületgépész) elnök úr további cik-
lusra nem vállalt jelölést. A küldöttgyűlési formában megtartott tisztújításon 
két jelölt – Szöllőssy gábor (BPMK) és Wagner ernő (Somogy Megye) – szállt 
ringbe az elnöki pozícióért. Az MMK megválasztott új elnöke négy évre Wagner 
ernő (építőmérnök) lett. (Az elnökségbe két épületgépész jutott be, Baumann 
Mihály, ill. gyurkovics Zoltán. Utóbbi a négy fős alelnöki stáb tagja. Épületgé-
pészként a Felügyelő Bizottságba dr. Szánthó Zoltán, míg az etikai-fegyelmi 
Bizottságba Bathó róbert és Lantos András került be.)

Fontos, hogy az MMK Főtitkárságán végrehajtott személyi változások a Ka-
mara működésének folyamatosságát ne korlátozzák, ugyanakkor az új elnök 
új programjait támogassák. Nagyon fontos továbbá, hogy a működés során a 
szakmai jelleg prioritást élvezzen.

A szervezeti felépítés területi elv – megyék – szerinti, míg a szakmaiságért 
felelős tagozatok központi szervezésűek. A területi kamarákban szakcsoportok 
működtethetők, amelyek kapocsként köthetnék össze a vertikális, illetve a hori-
zontális szálakból font hálót. Működésük hatékonyságát növelni kell a jövőben.

Az Épületgépészeti tagozat létszámát is tekintve a legnagyobbak közé tarto-
zik. A 2021. március 31-i állapot szerint a tagozatba tömörült, jogosultságokkal 
rendelkező tervező/szakértő mérnökök létszáma 3.402 fő. egyelőre inkább csak 
statisztikai érdekesség, hogy az MMK-ban az épületgépész átlag életkor 54,48 
év! Jelentős a 40-50 évesek -, és igen jelentős a 60-75 évesek részaránya!  

tudnivaló, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek végzéséhez nem 
kötelező a tagsági viszony. ők pl. a felelős műszaki vezetők és a műszaki el-
lenőrök. ők a MMK-ban egyelőre az ún. nyilvántartott jogviszonyban vannak.  
tagozatunkban kétféle tervezői jogosultsággal – épületgépészeti és épületfi-
zikai – rendelkeznek tagjaink. Szám szerint 2.100 fő. Szakértői jogosultság-
gal – három lehetséges szakterületre – 640 fő rendelkezik. Felelős Műszaki 
ellenőr területre – részben korlátozott tevékenységi körre – 1.740, míg Fele-
lős Műszaki Vezető területre 2.700 jogosultságot tartunk nyilván! (tudni kell, 
hogy egy-egy szakmagyakorló több jogosultsággal is rendelkezik.) ezek a szá-
mok azért fontosak, mert a kötelező szakmai képzéseket nem csupán a ta-
gok, hanem a nyilvántartottak számára is meg kell szervezni. A jogosultságok 
nyilvántartása, kiadása és hosszabbítása mellett a MMK egyik legfontosabb 
feladata a 266/2013. (VII.11.) Kr szerinti kötelező szakmai képzések meg-
szervezése. ez szakmai tagozati feladat. Arról nagy örömmel számolhatok be, 
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hogy több éves előkészítés után megújult, kibővített tartalommal megjelent 
a „266-os”! Az előkészítő munkába a szakmai tagozatok és a felsőfokú kép-
ző intézmények jelentős energia befektetéssel vettek részt. Pontosítottuk az 
adott jogosultságokkal végezhető tevékenységeket főleg az új tartalmakra-, 
valamint a határterületekre is tekintettel.  ez azt is jelenti, hogy tagozatkö-
zi – gáz és olajipari-, Vízgazdálkodási és Vízépítési-, valamint az energetikai 
tagozatokkal – egyeztetésekre került sor.

A tagozat működését irányító operatív szerve az elnökség,
amely 11 főből áll. Összetétele 2021-ben is:
 Elnök: gyurkovics Zoltán
 Alelnökök: ágoston István és Dr. Barna Lajos
 Elnökségi tagok: Cservenyák eliza, oltvai tamás, Kéry tamás, Nagy Ber-

nát, Németh Balázs, ifj. Hámori Sándor, Kisapáti Szilárd, Szlovák Krisztián
 Az elnökség mellett működik a tagozati Szakértői testület, amely a minő-

sítő munka feladatait látja el. Tagjai: tuczai Attila elnök, Bokor András, dr. 
goda róbert, Lenkovics László, Lucz Attila

tagozatunk tagjai természetes személyek, ún. jogi tagunk továbbra sin-
csen. Két szakosztályunk működik. Az egyik az Épületenergetikai Szakosztály, 
amelynek dr. Csoknyai tamás a vezetője. Másik, szintén speciális szakterüle-
tet lefedő szakosztályunk a Fürdő- és Uszodalétesítmények (FUL) Szakosztá-
lya, amely eördögh Zsolt vezetésével működik nagyon aktívan.

A MMK 2021. novemberi rendkívüli küldöttgyűlésén fogadta el a mintegy két-
éves munkával elkészített új Alapszabályát! ez azt is jelenti, hogy minden kama-
rai ügyrendet, működést irányító és ellenőrző szabályzatot „aktualizálni” kell! ez 
mind a területi kamarák, mind pedig a szakmai tagozatok ügyrendjeit is érinti! 

Az Épületgépészeti tagozat általában havi rendszerességgel tartja elnökségi 
üléseit. A CoVID járvány változatos erővel fellobbanó hullámai – most a negye-
dikről beszélünk – felülírta terveinket. 2021-ben a – két tervezett nyári hónapi 
szünetet leszámítva 10 helyett csak 9 elnökségit tartottunk meg! A tervezett két 
kihelyezett, kibővített elnökségi ülésből is csak egyek, a Kecskemétre kihelye-
zettet tudtuk megszervezni két járványhullám völgyében, nyár elején. 

Szakcsoportjainkkal való kapcsolataink javítása nagyon fontos igény. Saj-
nos évről évre csak a remélt javulásról beszélhetünk! Minden megyében van 
szakcsoport, vagy legalább egy kontaktot biztosító személyes kapcsolat. A 
szakcsoportok létszáma jelentős különbséget mutat. Az természetes, hogy 
a legnagyobb területen, Budapest és Pest Megye területén a legnagyobb az 
épületgépész szakmagyakorlók létszáma. Szám szerint éppen 1.649 fő. Leg-
kisebb létszámmal, 46 fővel Nógrád megyében vagyunk jelen, míg ebből a 
szempontból legnagyobb vidéki területi kamaránk Hajdú-Bihar megye. Itt 157 
épületgépész szakmagyakorlót tartunk nyilván.
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Az Épületgépészeti tagozat egy köztestületnek, a Magyar Mérnöki Kamarának 
egyik szakmai szervezete. Fontosnak tartjuk az össz-szakmai együttműködést. 
ez gyakorlattá vált a legjelentősebb hazai épületgépész társadalmi szakmai szer-
vezetekkel. Négy társadalmi szervezet együttműködése mellé állt az Épületgépé-
szeti tagozat, és a 2021-es év elején nyilvánosság elé lépett a Magyar Épületgépé-
szeti egyeztető Fórum (MÉeF). Az első soros elnöke a tagozat elnöke lett.

Nem kevésbé tartjuk fontosnak mind a közép-, mind pedig a felsőfokú ok-
tatási intézményekkel való kapcsolataink ápolását, fejlesztését. Ugyan jó úton 
járunk, de fejlesztésre, javításra mindig van szükség, mindig van lehetőség!

A 2021-es rendezvényeink száma a pandémiás helyzet miatt nem volt je-
lentős. A harmadik és negyedik hulláma állandó bizonytalanságban tartott 
bennünket. Saját legnagyobb rendezvényünket, a szám szerint ötödik tervezői 
Konferenciánkat meg tudtuk tartani a hagyományos – szeptember utolsó pén-

teki – időpontban. A 2019-es évhez képest a kiállító szakmai partnereink szá-
ma elmaradt. Ugyancsak kevesebben – cca. 250 fő – vett részt az eseményen, 
amely minden mértékadó vélemény szerint is jól sikerült. A kötelező szakmai 
képzés anyagát adó, a víztakarékosság, a vízvisszatartás és szürkevíz haszno-
sítás témakörére felépített plenáris előadások anyagát szakmai továbbkép-
zésként a Vízgazdálkodási és Vízépítési tagozat is elfogadta.

Végre meg tudtuk szervezni – hagyományosan a társadalmi szakmai szer-
vezetekkel közösen – november végén az országos Magyar Épületgépészeti 
Napok (oMÉN) egy hetes sorozatát is. ezúttal az elmaradt 2020-as, és az ak-
tuális 2021-es év díjátadó gáláját tartottuk meg a sorozat lezárásaképpen egy 
épületgépész bál keretében. A nagy visszhangot kiváltó, jó hangulatú, sikeres 
rendezvényen 250 fő vett részt! továbbra is valljuk: „a szakmai érdekérvénye-
sítés útja az együttműködés!”

A tervezői Konferencia 2021-ben



81

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

4.4  Magyar Épületgépészek Szövetsége 
A Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉgSZ) országos egyesület, 2021-

ben tagjainak és tagjelöltjeinek a száma meghaladta a négyszázat, pártoló 
tagjainak a száma a negyvenet. A tagok és tagjelöltek jellemzően tervező, ki-
vitelező, szervizes vállalkozások vagy szakemberek, a pártoló tagjaink márka-
képviselő és kereskedő cégek.

Fő célunk, hogy elsősorban a tagjaink, de e mellett az egész épületgépész 
szakma számára folyamatosan hasznos szolgáltatásokat nyújtsunk.

Jelentős szeplője vagyunk a szakmai ismeretterjesztő rendezvényeknek. 
2021-ben tíz konferenciát vagy konferencia jellegű szakmai ismeretterjesztő 
programot, ahogy mi nevezzük szakmai napot, szerveztünk Budapesten és a 
nagyobb régióközpontokban. 

A szakmai napokhoz tartalmukban hasonlóak a régióközpontokba eljutó 
országjáró rendezvényeink, az ismert nehézségek ellenére sikerült kilenc vá-
rosban tartani kisebb szakmai ismeretterjesztő találkozót. rendezvényeinken 
az előadások többségét a pártoló tagjaink munkatársai tartják.

Kiemelt projektünk az országos Magyar Épületgépész Napok és azon belül 
az Épületgépész Bál szervezésében való aktív részvételünk. Az egyhetes prog-
ramsorozat és a bál is kiemelkedően fontos és alkalmas a szakmán belüli 
kapcsolatok erősítésére.

A szakmai ismeretterjesztéshez közel állnak a gázszerelői igazolványt 
meghosszabbító tanfolyamok, amelyekből online formában tízet tartottunk 
meg oktatási partnerrel szövetkezve. ezen tanfolyamok fontos része előadó-
ként Pletser emil, mint az adott szakterület kiemelkedő ismerője és a részle-
tesen kidolgozott tanfolyami jegyzet. 

A tagokkal és a szakmával folytatott párbeszédnek nem csak a rendezvé-
nyek, hanem a médiumaink is fontos eszközei. Idén kilencedik évfolyamába 
lépett az Épületgépész szaklap, melynek hat számát juttattuk el 4000 aktív 
szakember postaládájába, online formában pedig sokezer szakmai e-ma-
il címre küldtük el. A szaklap internetes párja az Épületgépész.hu híroldal, 
amely fontos szakmai, építőipari és vállalkozói híreket jelenít meg. Aktív esz-
közünk a kéthetente emailben kiküldött MÉgSZ-hírlevél, amely aktuális hí-
reket, valamint pártoló tagjaink szakmai és termékinformációit tartalmazza. 
Speciális heti hírlevelünk a Csőposta, amelybe tagjaink számára szerkesztjük 
a jogi, pályázati és vállalkozást segítő információkat.

Kiemelt feladatunk a szakmai érdekvédelem. Az ItM megbízásából mű-
ködő gázipari Műszaki Szakbizottságban jelentős aktivitással veszünk részt 
a gázipari jogszabályok fejlesztésében. ehhez a munkához újra és újra ösz-
szegyűjtjük a tervező, kivitelező és szervizes vállalkozások visszajelzéseit, a 
MÉgSZ-tagok javaslatait. Kiemelt terület az építőipari konjunktúra fenntar-
tása érdekében végzett lobbimunka, ebben a Magyar Építőanyag és Építési 
termék Szövetség (MÉASZ) tagjaként veszünk részt más gyártói egyesületek-
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kel összefogva. Másik fontos építőipari partnerünk az Építési Vállalkozók or-
szágos Szakszövetsége, amelynek közgyűlésein és elnökségi ülésein állandó 
meghívottak vagyunk. 

Kiemelt szakmai együttműködésként tekintünk a Magyar Épületgépészeti 
egyeztető Fórumra. Az együttműködésben résztvevők szervezetekkel figyeljük 
a szakma számára kiemelkedő problémát okozó jelenségeket, és egyeztetjük 
azok lehetséges megoldási módjait. A 2021-es évhez kötődő fontos kezde-
ményezésünk, hogy a gyártói és márkaképviselői tagozatunk jelzései alapján 
elkezdtük elemezni az építési termékek minősítésével kapcsolatos jogi sza-
bályozást és gyakorlatot. ezt a munkát is támogatja a Magyar Épületgépészeti 
egyeztető Fórum.

Az elnökség és az elnök által meghatározott feladatokat négy állandó mun-
katársunk végzi: Bozsó Béla ügyvezető, Kliegl edit oktatásszervező, Sőbér 
Lívia rendezvényszervező és Kárpáti Zoltán lap- és hírlevélszerkesztő, az ő 
munkájukat egészíti ki Biró gábor szakértői tevékenysége.

Hiszünk abban és sok jelét is látjuk annak, hogy a MÉgSZ tagjai és még sok 
százan a szakmából értékesnek és hasznosnak találják információs, szakma-
közösségi és érdekvédelmi szolgáltatásainkat.

4.5  Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség 
        (Barótfi István)

A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (MÉgKSZ) tevékeny-
ségi területe, és feladatai: az épületgépészet és környezete viszonyában a 
kapcsolatok elemzése, kezdeményezések a szakterület fejlesztése a jövője 
érdekében. A feladatok között első lépés a szakterület ismertségének, elis-
mertségének növelése, társadalmi beágyazottságának elősegítése. A szövet-
ségnek 29 szervezet a tagja.

A szövetség megválasztott elnöksége:
 Elnök: Dr. Barótfi István 
 Elnökség: erdei István, Király tamás, Németh László, Petró gyula, Solymár 

endre, Dr. Szekeres József, Szemán róbert, Zuggó Balázs.
 Számvizsgáló Bizottság: Bálint Attila, Flück róbert, Dr. Magyar Zoltán
 Elnökségi Tanácsadó Testület: Matuz géza, Móczár gábor, Zoltán Attila
 Titkárság vezető: Barabás Katalin

A szövetség munkájában a koronavírus-járvány korlátozásai közvetlenül 
nem okoztak jelentős változást, de a személyes kapcsolattartás nagyon hi-
ányzott és a tervezett, megszokott ritmust sem lehetett tartani. A negyed-
évenkénti elnökségi üléseket igyekeztünk személyes részvétellel megoldani, 
és ezek sikerültek, de a közgyűlés megtartására személyes részvétellel csak 
szeptemberben volt lehetőség.  
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Az elnökségi üléseken a szövetség elmúlt évi tevékenységének elemzését és ér-
tékelését követően az aktuális feladatokat tárgyalta, melyek között jelentősebbek:
•	 az	Alapszabály	módosításával	a	szövetség	megváltozott	célkitűzéseihez	való	

igazítás, valamint a különböző státuszú tagok jogosultságainak tisztázása, 
•	 a	szakterület	díjazásának	rendszere,	hiányzó	díjazási	 területek	és	a	 jelö-

lés-választás gyakorlatának rendezése,
•	 az	OMÉN-al	és	az	Évkönyv-vel	kapcsolatos	feladatok,
•	 az	elnyert	pályázat	teljesítésének	szervezése,	
•	 az	elnökségi	ülések	látókör-szélesítő	lehetőségei
témakörök voltak. ezek a témakörök folyamatos munkavégzést igényelnek és 
erre bizottságokat hoztunk létre, egyes területeken pedig konkrét elhatározá-
sok születtek, így
•	 új	díjat	kell	alapítani	a	szakterületen	is	nélkülözhetetlen	innováció	elisme-

résére (Épületgépészeti Innovációs díj), melynek első odaítélésére a követ-
kező évben kerülhet sor,

•	 az	OMÉN	részvétel	szélesítésére,	rendezvények	bővítésére	egész	évi	prog-
ramok kezdeményezése, ennek keretében HKVSZ és MÉgKSZ közös szer-
vezésben Országos Épületgépész Tenisz Kupa kerül meghirdetésre,

•	 az	Évkönyv	tartalmi-strukturális	bővítése	a	nemzetközi környezetbe való 
beágyazással és a hazai más szakterületek felé nyitással (új fejezet a 
nemzetközi kitekintés, reHVA stb.),

•	 a	BGA	elnyert	pályázat	keretében	a	külföldi tanulmányútat a hazai cégek 
külföldi partnereinek kapcsolatában célszerű megvalósítani,

•	 HUNGEXPO-val	kiépített	kapcsolat	aktuális	feladatainak	egyeztetése,
•	 évente	egy	elnökségi	ülésre	szakterületen kívüli prominens személye-

ket célszerű meghívni látókör szélesítés, szakmai kapcsolatépítés cél-
jából és elsőként a Dán Királyság magyarországi nagykövete készségét 
fejezte ki a részvételre, ami azonban a járvány-korlátozások miatt nem 
tudott megvalósulni.
A szövetség célkitűzéseiben meghatározó szakma ismertségének, elis-

mertségének, társadalmi beágyazottságának növelése. ennek elősegítésére 
kezdeményeztük az épületgépész(et) szimbólum létrehozását. A cél érdeké-
ben egy pályázat került kiírásra, és tervezetten a jövő év közepére a széleskö-
rű szakmai közreműködéssel egy olyan jelkép kerül kiválasztásra és művészi 
megalkotásra, mely a szakmai önazonosságot, összetartozást erősíteni fogja 
és hozzájárul a szakmai presztige növeléséhez.

4.6  Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége   
        (Várkonyi Nándor)

A HKVSZ érdekvédelmi, érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenysé-
get végez. Képviseli és védi a tagok érdekeit a szakma tevékenységét érintő 
jogszabályok, gazdasági döntések és egyéb szabályozások előkészítése során, 
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közvetíti a tagjai által kialakított javaslatokat és véleményüket, összehangol-
ja és egyezteti az esetleges ellentétes érdekeket, kifejezetten, hogy a tagság 
érdekeit és jogait érvényre juttató esélyegyenlőséget biztosító szabályozás 
valósuljon meg. ezért a Szövetség állandó kapcsolatot épít ki a szakterület 
irányító főhatóságaival és szakhatóságaival, a működési területet érintő egyéb 
államigazgatási intézményekkel, kamarákkal, más hasonló szakmai érdek-
képviseleti szervezetekkel, szükség szerint nemzetközi szinten is. A kialakí-
tott kapcsolatokon keresztül egységes jogalkalmazási gyakorlat és jogkövető 
szakmai magatartás megvalósítását célozza. 

A Szövetség alapcélja szakmai területen a feladatok sikeres ellátásához 
szükséges jogi- és szakmai-, a hűtés- és hűtőtechnikát, klíma- és hőszivattyú 
technikát, alternatív energiaforrásokat és szerviztechnológiát magában fogla-
ló, kiemelten a szakma környezetvédelmi célú fejlődését előmozdító műsza-
ki-gazdasági információk megszerzése és terjesztése. ennek a célnak eléré-
sére a Szövetség közvetíti, támogatja és szervezi ezeknek az információknak 
a tudástranszferét. 

ennek megvalósítására a Szövetség rendszeres vagy alkalmi szakmai fóru-
mokat szervez (pl. konferenciák, tanácskozások, szemináriumok, konzultáci-
ók, bemutatók, továbbképzések, tanulmányutak, szakmai kirándulások, gyár-
látogatások, kiállítások), kiadványokat, értekezéseket, szakcikkeket, szakmai 
állásfoglalásokat hoz létre, felkérésre műszaki szakértéseket, esettanulmá-
nyokat készít, szakmai előadásokat tart. 

Közérthető módon interpretálja a szakmai tartalmú információt a lakos-
ság és közvélemény felé, illetve a szakmát érintő jogi-gazdasági-környezetvé-
delmi szabályozásokat fórumain gyakorlati szempontból értelmezi a szakma 
felé, így megkönnyítve azok betarthatóságát.

A vezető testület:
 Elnök és főtitkár: Várkonyi Nándor (Juno Bt)
 Elnökségi tagok: szakosztályvezetők, regionális elnökök
 Szakosztályvezetők:
 Háztartási és Kereskedelmi Hűtőkészülékek Szakosztály:
 Nagy József (Dometic Zrt)
 Megújuló energia Szakosztály: Bolevácz László (Ilka Hungária Kft)
 oktatási, Kutatási és Innovációs Szakosztály: †Betovics András (e.v.)
 telepített Hűtőberendezések Szakosztály: Kecse-Nagy Mátyás (Scorpio Kft)
 telepített Légkondicionáló Berendezések Szakosztály: Kovács László (DtN 

group Kft)
 Mobil Hűtés és Légkondicionálás Szakosztály:
 Baricz László (Webasto thermo&Comfort Hungária Kft)
 Regionális elnökök:
 Dél- és Dél-kelet magyarországi regionális Szervezet:
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 Várkonyi Nándor (Juno Bt)
 Észak-kelet-magyarországi regionális Szervezet:
 tóth László (express Hűtéstechnikai Kft)
 Észak-nyugat-dunántúli regionális Szervezet:
 Vadász József (thermoklinika Kft)
 Felügyelõ Bizottság:
 FB-elnök: Hanselka tamás (MItA Kft)
 FB-tag: Sós Imre (Intermo Kft)
 Eseti céllal létrehozott bizottságok: 
 Alternatív oktatási Kabinet: tóth László (express Hűtéstechnikai Kft)

A HKVSZ 2021-ban mintegy 270 tagot számlál. 
A Szövetség tagja lehet természetes vagy jogi személy, illetve jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a HKVSZ célkitűzéseivel 
egyetért, ezen célok megvalósítása érdekében a Szövetség tevékenységében 
aktívan részt kíván venni, és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfo-
gadja és betartja, a tagdíjat befizeti. tagsági státusz lehet:
– rendes tag (további feltétel: hűtő- és klímatechnikai tevékenységet Magyar-

országon jogszerűen végezzen!)
– pártoló tag 
– tiszteletbeli tag (feltétel: akit a HKVSZ elnöksége megválaszt erre a státuszra)

A tagsági viszonyra vonatkozó részletes jogok és kötelezettségek a HKVSZ 
Alapszabályában rögzítettek. A jelenlegi mintegy 280 tag kb. 90%-a gazdasági 
társaság, 10%-a együttesen megoszlik egyéni tagok, tiszteletbeli tagok, álla-
mi oktatási intézmények között. A szakmát gyakorló tagság között a szakosz-
tályoknak megfelelő ágazati bontásban lehet meghatározni a tagok működési 
szakterületeit. ezen belül nehéz arányokat kialakítani, mert a legtöbb tagvál-
lalkozás több, akár 3-4 megnevezett szakterületen is tevékenykedik. 

Mint általában a civil szervezeteknél, különösen az egyesületeknél, a 
HKVSZ legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely évente legalább egy al-
kalommal ülésezik. A Szövetséget a hatóságok és állami szervezetek, pénz-
intézetek stb. felé az elnök képviseli. A Szövetség működési területein a gya-
korlati célkitűzéseket, szakmai stratégiát az elnökség alakítja ki rendszeres 
konzultációk, elnökségi ülések keretében. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a 
feladatok határidőre történő elvégzését, a működés jogszerűségét, továbbá 
szakmai tanácsokat adhat, észrevételeket tehet, tanácskozási joggal részt 
vehet a szakmai stratégia kialakításában. A Szövetség mindennapi működé-
sét a Főtitkárság látja el, a főtitkár irányítja és ellenőrzi a vállalt feladatok 
végrehajtását, szakmai kapcsolatokat épít, média megkeresésre nyilatkozik 
szakmai kérdésekben, az elnökség felé tájékoztatást ad a működésről, rend-
szeres vagy eseti feladatok kivitelezéséről, elkészíti a Szövetség éves terveit, 
beszámolóit. A Szövetség elnöksége, felügyelő bizottsága, eseti bizottságai a 
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közös feladatok ellátása során folyamatos kapcsolattartásra törekednek, köl-
csönösen tájékoztatják egymást, együttműködnek. 

A 2021-es évet a realitások talaján maradó programszervezés jellemez-
te, alkalmazkodtunk a pandémia által diktált feltételekhez. Így például a 37. 
Hűtő-, Klíma- és Hőszivattyútechnikai Szervizkonferencia és Kiállítás idő-
pontját öt héttel előbbre hoztuk, két naposra redukáltuk az időtartamát. A je-
lek szerint helyes döntés volt, a szép hagyományokkal rendelkező rendezvény 
zökkenőmentesen, magas látogatottsággal zajlott le. ennek ellenpontjaként 
sajnos ismét törölnünk kellett programunkból a Senior Hűtős Szakmai, Baráti 
találkozót tekintettel a résztvevők kiemelten veszélyeztett helyzetére.

Az év elejének kiemelkedő jelentőségű eseménye volt a Magyar Épületgépészeti 
egyeztető Fórum megalakulása, miáltal új lehetőségek nyíltak az épületgépészeti 
szakmaterület aktuális problémáinak feldolgozására. Szövetségünk is több, a „hű-
tősök” (együtt)működését segítő „tematikus Fórum” indítását kezdeményezte.

A pandémiás helyzet ellenére, ahhoz alkalmazkodva, sikeresen lebonyolítottuk 
tanfolyamainkat az általunk üzemeltetett oktatói Kabinetben. A továbbképzések 
célja a korábbiaktól markánsan különböző alternatív hűtési technológiák sajátos-
ságainak ismertetése a résztvevőkkel. A jelenleg futó tanfolyamok témái:
•	 Széndioxid	alkalmazása	hűtőrendszerekben	
•	 Tűz-	és	robbanásbiztonságtechnika	új	hűtőközegeknél	

Fontos eredményként könyvelhetjük el, hogy aktív közreműködésünkkel el-
készült az MSZ eN 378-1,3,4 szabványok lefordíttatása, valamint célegyenes-
be került a hűtős szakmérnök képzés engedélyeztetése a Budapesti Műszaki 
és gazdaságtudományi egyetemen. 

HKVSZ – Környezettudatosan egy igazán Cool Megoldásért!

4.7  Kéményjobbítók Országos Szövetsége 
        (Netoleczky Károly)

A kémények helyzete hazánkban meglehetősen mostoha, pedig az évente 
újra és újra bekövetkező, gyakran halálos kimenetelű balesetek figyelmez-
tetik a tervezőket, a kivitelezőket, a kéményseprőket, a használókat, hogy 
az égéstermék-elvezetés kialakítása, a tüzelőberendezések elhelyezése na-
gyobb odafigyelést kíván.

A helyzet jobbítása érdekében alakult meg 1993-ban a Kéményjobbítók 
országos Szövetsége. A Szövetség tagjai a kéménybélelő kisiparostól a leg-
nagyobb kémény-, illetve kazángyártókon keresztül a tervezőkig, a felsőfokú 
intézmények oktatóiig a teljes szakmát felölelik. 2020-ban a KÉoSZ-nak 56 
természetes személy, 18 vállalkozás és 4 egyetemi tanszék a tagja.

A Szövetséget a négyévenként választott elnök és elnökség vezeti, az el-
nökség munkáját hét munkabizottság segíti. A Szövetség vezetése hosszú 
távú programokat fogalmazott meg, amelyek keretet adnak a szakmai kör-
nyezetünk jobbítása érdekében végzett munkánknak.
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Alapgondolatunk már hosszú évek óta:
A megfelelő emberi környezet megteremtésében tágabb (épületgépészet) 

és szűkebb (tüzeléstechnika – égéstermék elvezetés – légellátás) szakterü-
letünk kulcsszereplő lehet a jelenlegi „energiaérzékeny – környezetérzékeny 
– költségérzékeny” világban, ha kellően meggyőző, közös hangon, szakmailag 
korrekt, de a civil társadalom számára is érthető érvekkel tudja megmutatni 
tevékenységét, ha be tudja bizonyítani, hogy fontos szereplő a megfelelő szín-
vonalú hétköznapi élet megvalósításában.

A legfontosabb célok és programok:
•	 Alapvető	célkitűzésünk	az	épületgépészeti	tevékenység	bemutatása,	beve-

zetése a közgondolkodásba, társadalmi elismertségének fokozása.
•	 Szűkebb	 szakterületünket,	 a	 „kéményáramkörrel”	 reprezentálható	 mű-

szaki területet a korszerű épületgépészeti rendszerek szerves részeként 
kezeljük, ez a rendszerszemléletű megközelítés jellemzi a szakmai rendez-
vényeinket, a mérnököknek, műszaki ellenőröknek és műszaki vezetőknek 
tartott kamarai továbbképzéseinket.

•	 Szakmai	segítségnyújtás	a	szabályozások	értelmezésével	és	oktatási,	 to-
vábbképzési programok tartásával.

•	 Szövetségünk	nagyon	 fontosnak	 tartja	a	következő	épületgépész	generá-
ciók nevelését mind közép, mind felsőfokon, remélve, hogy az egységes 
szemléletű oktatás a későbbi generációk együtt gondolkodásában is meg-
hozza gyümölcsét.

•	 A	működési	területeinket	szabályozó	jogalkotó	munka	segítése.
•	 Részvétel	 a	 szakmapolitikai	 kérdésekkel	 foglalkozó	 fórumok	munkájában,	 az	

épületgépész társadalom egységét elősegítő tevékenység erősítése érdekében.
A kitűzött célok eredményes megvalósítása érdekében fogott össze a szövetség 

az épületgépész szakma számos szervezetével. 2021. január elején négy szakmai 
szervezet és az MMK Épületgépészeti tagozata létrehozta a Magyar Épületgépésze-
ti egyeztető Fórumot, megteremtve egy átfogó, sokszereplős, új felfogású együtt-
működés lehetőségét. Így szakmai programjaink szélesebb szakmai környezetben, 
lényegesen több szakember támogatásával lesznek megvalósíthatóak.

A Szövetség 2014 óta aktívan részt vesz az országos tűzmegelőzési Bizott-
ság munkájában, szoros szakmai együttműködésben az országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatósággal.

A Kéményjobbítók országos Szövetsége immár 22 éve rendszeresen meg-
rendezi a kéménykonferenciákat, amelyek lehetőséget adnak az építészek, az 
épületgépészek, a kéményeket tervezők, gyártók, fogalmazók, kivitelezők és a 
felhasználók közös gondolkodására, a kéményes szakterületen dolgozó kollé-
gák, valamint a kéményseprők személyes találkozására és eszmecseréjére. A 
véleménycserék, majd az ezekből született konferencia ajánlások alapul szol-
gáltak azokra az országos egyeztetésekre, amelyek elvezethetnek oda, hogy a 
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kéményes szakterületen dolgozók tevékenységét egyértelmű feltétel- és fele-
lősségrendszer határozza meg.

A Szövetség kezdeményezésére az MMK Épületgépészeti tagozata 2021-
ben is felvette a tervezők és szakértők szakmai továbbképzésére meghirdetett 
anyagok közé a Szövetség tagjai által kidolgozott tematikát. ebben az évben 
a korábban kidolgozott oktatási anyag aktualizálása során az előadók három 
kérdéskörre összpontosítottak: a kéményáramkör működését meghatározó 
tényezők, a gáz- és szilárdtüzelésű berendezések energiahatékonysági és 
károsanyag kibocsátási követelményei, az ennek megfelelő szerkezetek és 
égéstermék elvezetők, valamint a kapcsolódó tervezési és üzemeltetési kér-
dések tárgyalása. 

4.8  Magyar Uszodaépítők Egyesülete 
        (takács gábor)

egyesületünk 1999 októberében alakult meg a 90-es években az egyre na-
gyobb számú és robbanásszerűen fejlődő uszodaépítő vállalkozások érdek-
védelme és szakmai továbbképzése céljából. Abban az időben egyetlen felső 
vagy középszintű oktatási intézményben nem létezett semmilyen, a fürdők és 
uszodák tervezésére, építésére és üzemeltetésére szolgáló oktatás. 

Küldetésünk a hazai és az elérhető külföldi gyakorlati ismeretek, szak-
irodalmak és szakemberek összegyűjtése, megalapozott tudás közvetítése 
tagjaink részére, tanfolyamok és tanulmányutak szervezése, jogszabály és 
rendelet változások figyelése és közvetítése, szabványok követése, valamint 
szakértői feladatok ellátása.

Az egyesület szervezetei és tisztségviselői 2021-ben
 Taggyűlés, melyen a szavazati joggal rendelkező tagok vehetnek részt
 Elnökség tagjai: elnök: takács gábor (A.S Hungária), elnökségi tagok: Haj-

duk Attiláné (Duoflex-Pool), Diós András (Neptun Filter), Balogi Csaba (Ka-
talin Novum), és Sereg István (Mapei).

 Felügyelő bizottság elnök: tardi ágnes, tagok: Boczán Jánosné (Meridián 
90), Balogh edit (Poseidon)

 Etikai bizottság elnök: Szamos József (Szavini), tagok: Nemes gyula (Per-
fekt K.V.V.), 

 Titkárság: az adminisztráció mellett önálló szakmai/szakértői feladatokat 
lát el. titkár Borbély tibor, adminisztrációs és szervezési feladatok felelő-
se: Balogh edit

 Szakbizottságok: esetenként jönnek létre meghatározott feladatok ellátására
 Tagság
 egyesületünk tagja lehet minden olyan jogi és természetes személy, aki 

uszoda és szauna építéssel, wellness létesítményekkel foglalkozik, legyen 
az tervezés, kivitelezés, anyag/eszközgyártás, beszállítás. 
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 Jelenleg 46 vállalkozás és 6 tiszteletbeli tag tartozik a szervezethez. ez 
utóbbiak nyugdíjba ment, korábbi vállalkozásukat felszámolt nagy tudással 
rendelkező szakemberek.
A pandémia idején sajnálatos módon néhány korábbi tagunk a gazdaság 

lebénulása miatt beszüntette tevékenységét 2007 környékén 400 körül volt az 
uszoda/wellness létesítményeket tervező, kivitelező, kereskedő és gyártó cég. 
Ma már 100 alatt van az aktívak száma. Közöttük 1-2 nagyvállalkozás, néhány 
30-50 alkalmazottal működő közép méretű, egy-két tucat 10~20 főt foglalkoz-
tató cég van. A többi kicsi, 2-3 fős vállalkozás, akik nagyobb része korábbi mű-
ködő vagy megszűnt vállalkozások önállósodott alkalmazottjaiból jöttek létre. 
A kicsi, 2-3 fős vállalkozások általában nem tagok semmilyen szervezetben.

Feladataink, szolgáltatásaink
A non-profit szervezetként működő egyesület fő feladatai:
•	 Uszoda	és	wellness	technikával	kapcsolatos	szakma	kamaraszerű	érdek-

képviselet ellátása bel- és külföldön;
•	 Képviseli	tagjainak	érdekeit	a	különböző	társadalmi,	gazdasági	és	politikai	

fórumokon;
•	 Műszaki,	gazdasági	újdonságok	átadása,	rendezvények,	előadások	szerve-

zése az egyesületi tagok részére;
•	 Szakmai	minőségi	és	etikai	követelmények	megfogalmazása	és	ajánlása	a	

tagok részére;
•	 Részvétel	uszodatechnikával	kapcsolatos	szakmai	konferenciákon,	oktatásokon,	

fórumokon, szakmai tanulmányutak, nemzetközi vásárlátogatások szervezése;
•	 Tevékenységünket	érintő	 jogszabály	és	rendelet	változások	figyelése	és	a	

tagok folyamatos informálása ezekről;
•	 Szerteágazó	szakmai	kapcsolatok	 létesítése	és	aktív	 fenntartása	minden	

lehetséges magyar és külföldi társszervezettel.
•	 Szabványfigyelés,	 tagság	 informálása.	Folyamatosan	követjük	az	Európá-

ban elfogadott szabványokat, ezek változásait. A számunkra fontos szabvá-
nyokat beszerezzük és az MSZt által közölt, de csak angol nyelven elérhető 
szabványokat lefordítjuk. A Magyar Szabványügyi testületben társszerve-
zeteinkkel együtt aktívan részt veszünk a hazai uszoda és fürdőépítésre vo-
natkozó és már részben vagy teljesen elavult szabványok, rendeletek mó-
dosítására vonatkozó javaslatok kialakításában.

 A korábbi eUSA (Brüsszelben bejegyzett az eU tagországai Uszoda és Well-
ness építő szervezetek egyesülete) tagságunk révén részt veszünk az euró-
pai szabványok alakításában. Számos, Brüsszelben megfogalmazott, de a 
szakma által kifogásolt szabvány ill. előírás módosítását, sőt visszavonását 
sikerült elérnünk.

•	 Szakmai	vitás	kérdésekben	szükség	esetén	tagjaink	védelmében	szakértői	
feladatokat látunk el.
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2021-es tevékenység, rendezvények

Közgyűlések, Szakmai Napok
egyesületünk évente legalább két alkalommal hívja össze tagjait, mindig 

változó helyszíneken, olyan környezetben, ahol valamely újabb, különleges 
wellness/fürdő komplexumot is megtekinthetünk. 

ezek az összejövetelek mindenkor két naposak: az első nap során szak-
mai előadások és háttérbeszélgetéseik zajlanak. Az előadók részben külső 
meghívottak, részben tagcégeink gyakorló szakemberei. témáink minden-
kor a szakmai fejlődés, a jogi, gazdasági és pénzügyi környezet változásai és 
az érdekvédelem köré csoportosulnak. e közgyűlések egyedülálló lehetősé-
get biztosítanak arra, hogy az uszoda kivitelezésben érdekelt vállalkozások 
találkozhassanak egymással. Összejöveteleink a szakma szereplői közötti 
párbeszédként működnek, eredményét mindig bizonyítja az aktív, sokszor 
késő éjszakába nyúló pozitív vitákat is tartalmazó részvétel. Az előadások 
anyagai utólag felkerülnek honlapunkra. A közgyűlések második napján a 
csak tagcégeket érintő belső ügyek kerülnek megtárgyalásra. ezek részben 
szabályzatra, működésre vonatkoznak, itt kerülnek napirendre a nem nyil-
vános érdekvédelmi, etikai témák és itt történik a tagfelvétel is. A közgyűlé-
sen meghozott határozatok irányítják az elnökség és a titkárság munkáját. 
2021-ben két közgyűlést tartottunk: június 18-19-én Zsámbékon és novem-
ber 19-20-án óbudán.

A zsámbéki rendezvényen azonban nem voltak szakmai előadások! A Co-
vid miatt másfél év utáni első találkozón a résztvevők beszámoltak vállalko-
zásaik helyzetéről és „Hogyan tovább MUe” címmel kerekasztal beszélge-
tést tartottunk.

A novemberi óbudai rendezvény a Hotel Aquincumban már a szokásos 
rendben zajlott: kilenc előadást hallgattunk meg. ezek közül 6 közvetlenül 
az uszodák építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódott, a másik három 
pedig vállalkozás vezetéshez kapcsolódó témájú volt. ez utóbbiak közül 
külön ki kell emelni a gDPr – adatbiztonsági témakörről szóló anyagot, 
amelyben igen súlyos és megdöbbentő veszélyekre hívta fel figyelmünket 
az előadó.

Szakmai tanulmányút
2013 óta a Szakmai Napjainktól függetlenül minden évben 3~5 napos szak-

mai látogatásokat szervezünk főképpen a környező országokba. 2021-ben 
igen tartalmas utazást tettünk a Nyírségben és Szabolcs-Szatmár-Beregben 
szeptember 16-19 között.

Egyesületünk küldetése: A fürdőkultúra terjesztése szakszerűen megépí-
tett és üzemeltetett, örök élményt adó létesítmények megvalósításával SPA 
– Sanus Per Aquam – egészség a vízzel!
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4.9  Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete 
        (Versits tamás)

A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE) felismerve a piacgaz-
daságra történő átállás követelményeit, több éves előkészítő munka eredmé-
nyeként 1994. szeptember 21-én alakult meg, és a kezdeti útkeresések után 
mára a gázipar palettáján lévő civil szakmai szervezetek egyik elismert tag-
jává vált. A tagok – mind jogi személyek – több mint 2/3- a hazai gázkészülék 
gyártó, külföldi gázkészülék és részegység gyártó magyarországi vállalata és/
vagy képviselete. ennek megfelelően az MgVe magát a magyarországi gázké-
szülék gyártó és forgalmazó szervezetek meghatározó képviselőjének tekinti, 
szakmai- és érdekképviseleti tevékenységét ennek megfelelően végzi.

Az egyesület célja a közös érdekek képviselete, a szakmai együttműködés 
hatékonyságának növelése, a szakmai egységesítés elősegítése, a szakmai 
ismeretek bővítése, a gázipar fejlesztési eredményeinek ismertetése, közre-
működés a minőségbiztosításban és a szakmán belül az egyetemes humán 
értékrend kialakításában, valamint az európai és hazai szabályozás összehan-
golása, a műszaki biztonsági kérdéseket érintő technológiai utasítások széles 
körű ismertetésével.

Ma, a célokhoz rendelten meghatározott legfontosabb feladataink:
•	 jogszabályok	szakmai	részének	készítésében	közreműködés,	egyeztetés
•	 a	szakmát	érintő	közigazgatási	intézkedések	véleményezése,	vitafórumok	

rendezése
•	 érdekképviselet
•	 együttműködés	más	szakmai	társadalmi	és	szakmai	civil	szervezetekkel
•	 piacvédelmi	intézkedések	kezdeményezése,	minőségbiztosítás	és	az	okta-

tás támogatása
•	 hatékony	energiafelhasználás	elősegítése	a	környezetvédelem	és	a	bizton-

ság szempontjainak figyelembevételével

A célok elérésének érdekében együttműködünk a Magyar Épületgépé-
szek Szövetségével, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetséggel 
és a Kéményjobbítók országos Szövetségével, valamint az energiagazdál-
kodási tudományos egyesület társult tagjaként annak gázszakosztályával. 
Az egyesület munkamódszere, hogy a rendszeresen tartott elnökségi ülések 
megállapításait eljuttatja a tagokhoz, rendezvényeket szervez, melyeken ke-
resztül mind a szakmai, mind a személyi kapcsolatok kiépítését segíti elő, 
miközben a szükséges információáramlást is biztosítja. Várja és figyelembe 
veszi a tagok javaslatait. Minden fontos döntésben az elnökség határoz.  ez 
a munkamódszer, az eredményes működés egyik legfontosabb tényezője, 
lényegében a döntéshozatal előírt útja, egyben meghatározója a szervezet 
működésének is.
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Elnökség összetétele (2019-2020): 
 Elnök: Versits tamás 
 Elnökség: Fazakas Miklós MPF-Fég Kft.
 rácz József Weishaupt Hőtechnikai Kft
 Skills Szakmatámogató munkabizottság:
 Szigetvári Csilla mb. vezető
 
 Az elnökségi tagokat az egyesület tagsága választja meg többségi szava-

zással.
 Az elnököt és a munkabizottsági tago(ka)t az elnökség válassza ki.
 Tagság összetétele (14 tag):

– gázkészülék gyártó és forgalmazó külföldi és hazai vállalatok
– tüzeléstechnikai szerviz vállalkozások
– gázipari részegység és alkatrész beszállító vállaltok
– Épületgépész mérnök magánszemélyek

 Kapcsolatok, partnerek
– Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetsége
– Magyar Épületgépészek Szövetsége
– Kéményjobbítók országos Szövetsége
– energiagazdálkodási tudományos egyesület gázszakosztálya
– Ipartestületek országos Szövetsége
– gázipari Műszaki Szakbizottság
– Magyar Kereskedelmi és Iparkamara euroskills/Worldskills nemzetközi 

program
– Budapesti gépészeti Szakképzési Központ
– Magyar energiahatékonysági Intézet

Az MgVe, a tagjait érintő nehéz gazdasági környezet ellenére is bátran vall-
ja, hogy a gázipart érintő kérdésekben az egységes, szakmailag megalapo-
zott, környezettudatos és hatékony szakpolitika az egyetlen járható út! tudjuk, 
hogy az energiaracionalizálási folyamatokban a földgáz hatékony eltüzelése 
óriási potenciállal bír, amit csak korszerű technika alkalmazásával lehet ki-
aknázni és a hazai energiaellátási rendszer sajátossága miatt hosszú évekig 
stratégiai energiaforrás marad.

Az MGVE érdekegyeztetéssel kapcsolatos, konzekvensen képviselt vé-
leménye, hogy a szakmai kérdések érdemi egyeztetése mindig az azonos 
szakterületen működő szereplőket összefogó, gazdasági érdekeket félretenni 
tudó szakmai érdekképviseleteken keresztül lehetséges.  Nem lehet egyez-
tetni olyan szervezetekkel sem, amelyek piaci érdekeiket kívánják állami in-
tézmények segítségével megtartani és/ vagy kibővíteni, sokszor műszakilag 
nem megalapozott indokok segítségével. A szakmai érdekérvényesítési folya-
matban nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy az érintett, közreműködő 
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szervezeteknek végső soron a végfelhasználó igényeit kell kielégítenie. A vég-
felhasználó igényeinek kielégítésénél elsősorban az élet és vagyonbiztonság 
szempontjait kell mérlegelni, de figyelembe kell venni az energia-és költség-
takarékossági, valamint környezetvédelmi szempontokat, továbbá a nemzeti 
előírásainknak összhangot kell mutatniuk az európa Uniós direktívákkal és 
rendeletekkel is. 

Az egyesület 2017 januárjában, mint Szakmatámogató csatlakozott a Szak-
mák olimpiájának is nevezett nemzetközi versenysorozathoz. Vállaltuk, hogy 
legjobb tudásunkat, kapcsolatainkat, szakmai potenciálunkat és nem utolsó 
sorban tagvállalataink erejét felhasználva a szakterület Nemzeti Döntőjén el-
ért első helyezett fiatal szakembert, a Versenyzőt felkészítjük a rangos meg-
mérettetésre.

4.10  Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN)
          (Barótfi István)

Az épületgépész szakma és szakmai szervezeteik együttműködésének 
leglátványosabb és legszélesebbkörű megjelenése az országos Magyar 
Épületgépész Napok (oMÉN), mely a lehetőséget teremt a szakemberek ta-
lálkozására, a társadalmi beágyazódás elősegítésére, a szakmai összetar-
tozás kifejezésére, a kiemelkedő tevékenységek értékelésére, ünneplésre, 
szórakozásra.

Az oMÉN háttér szerveződése az előző években kialakult: a Konzorcium, 
az Alapítvány, a Koordináló Bizottság (oMÉN-KB) és a Bál Szervező Bizottság 
(oMÉN-Bál-SZB). ezeknek az un. bizottságoknak tagjai olyan – a szakmáért 
elkötelezett, tenni akaró – személyek, akik közül többen meghatározó szak-
mai szervezetek jelenlegi vezetői is, és akik a megfogalmazott cél érdekében 
önzetlenül és nem kevés munkájukkal garanciát jelentenek a kitűzött célok 
elérésére.

A koronavírus-járvány azonban éppen a célok legfontosabb, a találkozást 
korlátozták, így az előző évben a rendezvénysorozat a szándék és a komoly 
erőfeszítések ellenére csak korlátozottan valósulhatott meg. A rendezvények 
jelentős részben online történtek és a különböző elismerések odaítélésére is 
sor kerülhetett, de azok átadására a bál, a zárórendezvény elmaradása miatt 
nem történt meg. 

Az elmondottak miatt 2021. évben az oMÉN megrendezésére méginkább 
igény volt. Az egész évi munka eredményeként a folyamatos vírushelyzettől 
veszélyeztetve, az aktuális korlátozó és védekezési   előírások betartásával az 
oMÉN számos rendezvényét meg tudta tartani, így a
•	 Fürdő- és Uszoda Létesítmények (FUL) Szakmai napja
 A rendezvény szervezője: MMK Épületgépészeti tagozat FUL Szakosztálya 
•	 Vinkler Károly Szakkollégium
 A rendezvény szervezője: IMI Hydronic engineering
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•	 II. OMÉN Regionális Épületgépész Teniszkupa Férfi páros, vegyes páros. 
 A rendezvény helyszíne: Szeged, gellért Szabadidő Központ 
 A rendezvény szervezője: Hűtő és Klímatechnikai Vállalkozók Szövetsége 
•	 Viessmann Energia Fórum 2021 – Tervezői találkozó
 A rendezvény helyszíne: Mórahalom, Hotel Colosseum 
•	 18. GLT Épületgépész Labdarúgó Kupa
 A rendezvény helyszíne: Kozármislenyi sportcsarnok 
•	 Az OMÉN ünnepélyes megnyitója és Épületgépészeti Múzeum emléksa-

rok avatása
 A rendezvény szervezője: MMK Épületgépészeti tagozat, Épületgépész 

Múzeum
 A rendezvény helyszíne: Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola 
•	 Szegedi regionális szakmai nap – A Megújuló energiák és intelligens épü-

letgépészet konferencia
 A rendezvény szervezője: MÉgSZ
 A rendezvény helyszíne: Szegedi Szentgyörgyi-Albert Agorában és a Szege-

di geotermikus Fűtőerőmű 
•	 Pécsi regionális szakmai nap Forráshatékonyság – középpontban a víz 

konferencia
 A rendezvény szervezője: MMK Égt, Pte MIK Épületgépészeti tanszék, 

MÉgSZ, 
 A rendezvény helyszíne: Pécs, Pte MIK Aula
•	 Az épületenergetikai irányelv új kihívásai: közel nulla energiafelhaszná-

lású és okos épületek
 A rendezvény szervezője: győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 

Épületgépész Szakcsoportja
•	 Veszprém Városi Sportuszoda szakmai bejárása
 A rendezvény szervezője: Veszprém Megyei Mérnöki Kamara és az Épület-

gépész Szakcsoport Vezetősége
 A rendezvény helyszíne: Veszprém Városi Sportuszoda
•	 Debreceni regionális szakmai nap
 A rendezvény szervezője: MMK Égt, De MK Épületgépészeti és Létesít-

ménymérnöki tanszék, MÉgSZ, 
 A rendezvény helyszíne: Kazánház, egyetemi Klub 
•	 ELCON ELECTRONIC Kft.– online előadás és konzultáció
 A rendezvény szervezője: eLCoN eLeCtroNIC Kft.
•	 Múzeumi Sarok avatása a Povolny Ferenc Szakképző Iskolában
 A rendezvény szervezője: Épületgépész Múzeum
 A rendezvény helyszíne: Povolny Ferenc SZKI 
•	 Műegyetemi Épületgépész Nap – Okos otthon és hatékonyság
 A rendezvény szervezője: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, BMe 

Épületgépészeti és gépészeti eljárástechnika tanszék
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 A rendezvény helyszíne: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara székhelye

A tervezetten, a korábbi éveknek megfelelően 300 fős zárórendezvény (Bál) 
megszervezése a vírusterjedés miatt nagy kockázatot jelentett, de bízva az 
oltások hatékonyságában, az egyéni felelősségben a rendezvényt a kötelező 
és ajánlott védekezési előírásokkal sikerült megtartani. A rendezvényen sor 
került az előző évben odaítélt díjak átadására is, és a helyzethez igazított mű-
sor, valamint a már megszokott fellépők jó hangulatot biztosítottak. 

Az oMÉN támogatói, operatív rendezői és szervezői önzetlen munkájukkal 
sikerült a 2021. évben is igazolni: a szakma igényli a közös fellépést, az ün-
neplést, a közösséghez tartozás kifejezését, mely erősíti a szakmai önazonos-
ságát, javítja a szakma közérzetét, és hozzájárul a társadalmi beágyazottság 
elmélyítéséhez, ismertségének, elismertségének növeléséhez.
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5 .  S Z A K M A I  K É P Z É S ,
    t o V á B B K É P Z É S ,  U t á N P ó t L á S

5.1  Egyetemi modellváltás épületgépész szemmel
        (Barótfi István) 

5.1.1  A felsőoktatási modellváltás szükségessége és célja
„A felsőoktatás világszerte jellemző tömegesedése, gyorsütemű és nagy-

arányú expanziója hazánkban nem járt együtt az egyetemi intézmények 
párhuzamos fejlesztésével, nem álltak rendelkezésre komplex fejlesztési 
programok és források sem… Az oktatás és kiemelten a felsőoktatás megha-
tározó egy nemzet jövője szempontjából. Az egyetemek működési formájá-
nak megváltoztatása nagy horderejű döntés, ami évtizedekre meghatározza 
az ország jövőjét. Ma szinte kizárólag az egyetemek biztosítják a társadalom, 
a gazdaság és az állam számára a vezető szakembereket, és tudásuk szin-
ten tartásában is meghatározó az egyetemek szerepe. A korszerű egyete-
mek az emberiséget fenyegető veszélyek elhárítását, az emberiség jóllétét 
szolgáló tudományos és technológiai fejlődés meghatározó intézményei is. 
A magyar egyetemek fejlődése nemzeti érdek.” áll az MtA elnökségének 
egyetemekkel kapcsolatos 2021. február 23-án az egyetemi átalakításokkal 
kapcsolatos nyilatkozatában12. 

A kormány több alkalommal tárgyalta a „Fokozatváltás a felsőoktatásban (A 
teljesítmény-elvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai)” című tanulmányt, 
amely a hazai felsőoktatás jövőjét fogalmazza meg, és amelyet a 1359/2017. 
(VI. 12.) Korm. határozatban hagyott jóvá. A tanulmány13 megállapítja, hogy 
2030-ra megvalósulhat egy biztos alapokon nyugvó, nem pusztán közössé-
gi forrásokból táplálkozó felsőoktatás, amely a minőségi oktatásnak és ver-
senyképes képzésnek köszönhetően képes lesz külső források bevonásával is 
finanszírozni a tevékenységét. A jövő felsőoktatásának kulcs-szavai: verseny, 
minőség, teljesítmény és siker.

A modellváltás fő célkitűzése az, hogy a felsőoktatási intézmények jobban 
megfeleljenek a jövő kihívásainak, az egyetemek jobban teljesítsenek a glo-
bális versenyben. A modellváltásra éppen azért van szükség – kormányza-
ti elképzelés szerint -, hogy a célkitűzések megvalósításához megfelelő ér-
dekeltség és források álljanak rendelkezésre. Az érdekeltséget az oktatók 
közalkalmazotti munkaviszonyának megszüntetésétől remélik, a források 
bővülését pedig főként az eU következő évtizedére tervezett költségvetésé-
ből kívánják biztosítani. ezek azonban jelenleg még csak remények, mert bár 
a közalkalmazotti jogviszony már megszüntetésre került és egy kismértékű 
béremelésre is sor került, de az, hogy ettől magasabb színvonalú lesz az ok-
tatás, az csak remény marad. 
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5.1.2  Az átalakulás jelenlegi helyzete
A változások reális megítélését nehezíti, hogy a megfogalmazott jövőkép, 

az intézkedések politikai motivációi és gyakorlata jelentősebb szerepet kapott 
a szakmai érveknél és ez erősíti a mindekori változásokkal szembeni fenntar-
tásokat és a bizalmatlanságot. A változásokkal a felsőoktatásban „egy nagyon 
összetett struktúra jött létre, amelyben vannak állami fenntartású egyetemek, 
magánegyetemek, egyházi fenntartásúak és a közfeladatot ellátó, közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány által fenntartottak; utóbbi körbe már 21 intézmény 
tartozik. Az átalakításért felelős kormánybiztos szerint „az egyetemek lesza-
kadtak az állami köldökzsinórról, nagyobb autonómiát kaptak a gazdálkodás-
ban, a szervezeti működésben, a bérrendszerben, a külső környezettel való 
kapcsolattartásban és kicsit a közbeszerzésben is. történelmi pillanat jött el 
a magyar felsőoktatás életében, és fontos nemzetstratégiai kérdésben dön-
tött a kormány: megadta a lökést és lehetőséget az egyetemeknek arra, hogy 
a minőségi tudástermelés révén Magyarország belépjen abba a nemzetközi 
világba, ahol kitüntetett harc folyik a hallgatókért és a magas hozzáadott ér-
téket jelentő intellektuális tőkéért”. 

A jelenlegi változások a gyakorlatban csak valamivel több, mint fél éve kez-
dődtek. ezalatt a rövid idő alatt leginkább csak az elképzelések megismerésé-
re és a felmerülő nem kevés feladat megoldására lehetett fókuszálni. Jelen-
leg még nem lehet felmérni, hogy ezek a változások elérik-e azokat a célokat, 
melyek miatt történik mindez, így inkább csak kérdések fogalmazódnak meg. 

Az átalakítás kérdései – a politikai vonatkozásaival nem foglalkozva – a tu-
dományos és szakmai hatásaiban is több bizonytalansággal, kételyekkel je-
lennek meg. A kérdés tudományos vonatkozásainak jelentőségét emeli ki, 
hogy a MtA is Nyilatkozatot adott ki az átalakítással kapcsolatban, melyből 
egy részlet: 

„Az elmúlt évtizedekben számos kísérlet történt a hazai egyetemek hely-
zetének javítására, de áttörést eredményező megoldás nem született. A most 
napirendre került átalakítás – melynek modellje a Magyar rektori Konferen-
cián belül is már évek óta konzultáció tárgya – előnyei és hátrányai a külön-
böző oktatási és kutatási profilú egyetemek, karok esetében még vizsgálatra 
szorulnak. Az új formák egyik pillére kell legyen, hogy az új fenntartóknak nem 
lehet több joguk, mint jelenleg az államnak. továbbá az egyetemekre vonatkozó 
szabályozásnak az alábbiak érvényesülését kell törvényi szinten garantálniuk:
a. A fenntartó (állam vagy alapítványi kuratórium) hatásköre nem terjedhet ki 

oktatási és kutatási döntések befolyásolására, szakok, karok létesítésére, 
megszüntetésére, az egyetemi vezetők, professzorok kinevezésére, habili-
tációs eljárásokra.

b. A fenntartó (állam vagy alapítványi kuratórium) vagy az egyetem tulajdoná-
ban lévő vagy oda kerülő, az egyetemek használatában álló ingatlan és ingó 
vagyon, valamint a vagyongazdálkodásból származó jövedelem kizárólag 



99

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

az egyetem oktatási és kutatási feladatainak ellátását szolgálhatja, ami-
hez meg kell teremteni a hatékonyság és a külső ellenőrzés garanciáit. Az 
egyetemi vagyon harmadik fél számára el nem idegeníthető, végső soron a 
tulajdonjog kerüljön vissza az államhoz.

c. Az alapítványi kuratóriumok esetén biztosítani kell a szakpolitika, a gazda-
ság, az oktatás és a kutatás arányos képviseletét és a tagok rotációjának a 
lehetőségét.”

5.1.3  A felsőoktatási modellváltás hatása az épületgépészetre
A felsőoktatásban napjainkban zajló átalakulás/átalakítása az épületgépé-

szet körében sem váratlan és nem előzmény nélküli, sőt inkább a permanens 
változás a jellemző. A változások már az épületgépész képzés jelenlegi hely-
zetének megalakulásával kezdődtek. Az átalakulásban mindig nagy súllyal 
szerepelt az aktuális társadalmi-politikai helyzet14.

A hazai lakásépítés fellendülésének időszakában az épületgépészet szük-
ségessége és ebben az oktatás jelentősége, valamint ezek fontossága a tár-
sadalmi megítélés szempontjából azt eredményezte, hogy az országban két 
főiskola alakult (Debrecen, Pécs), melyek fő profilja az épületgépészet lehe-
tett. ezzel megváltozott az a helyzet, hogy felsőfokú épületgépész végzettsé-
get csak BMe-n lehet szerezni. A kezdetben megalakult felsőfokú technikumi 
képzés rövid időn belül főiskolai, majd egyetemi képzéssé alakult. Az épület-
gépészet tehát jelentős teret nyert a műszaki felsőoktatásban. 

Az ezredfordulón végbemenet felsőoktatási szerkezetváltás (az un. bo-
lognai folyamat) során azonban a szakterület nem tudta érvényesíteni saját 
maga által gondolt súlyának megfelelő eredményt. Nem sikerült az épületgé-
pészetet a képzés egyik lépcsőjében sem önálló szakként elfogadtatni, annak 
ellenére, hogy az átalakulásban akkor a szakmai szempontok és a szakmai 
döntés személyi háttere a jelenlegi változásokhoz képest sokkal kedvezőbb 
volt. A szakterület nem tudta bemutatni, érzékeltetni a döntéshozók számára 
a szakterület jelentőségét és nem tudott perspektívát megfogalmazni. Pedig 
akkor lehetett volna az épületgépészetet alap-, mesterfokú, vagy doktorisko-
lai szinten önálló szak-, ill. tudományterületté tenni. A lehetőségét igazolja az 
a körülmény, hogy tartalmában nagyon közelálló, és perspektívát nyújtó Léte-
sítménymérnöki mesterszak elfogadtatására mégis sor kerülhetett. 

Jelenleg épületgépész szakirányú végzettséget gépészmérnöki alapsza-
kon és három mesterszakon lehet szerezni: gépészmérnöki mesterszakon15 
(Pte), Épületgépész és gépészeti eljárástechnikai mesterszakon (BMe), és a 
Létesítménymérnöki mesterszakon (De és MAte). A modellváltás az épület-
gépészetet érintő képzőhelyek közül eddig a BMe-t nem érintette, de a Pte, a 
De és a MAte alapítványi fenntartású egyetemekké alakult. ez összességében 
azt jelenti, hogy az épületgépészek többsége már nem az állami szakegye-
temről, hanem az alapítványi fenntartású tudományegyetemekről kerül ki. A 
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korábbi állami fenntartó helyére az alapítvány lép, átveszi a jogosítványokat. 
A kuratórium a szenátussal együtt alakítja ki az egyetem alapító okiratát, a 
szervezeti szabályzatát, pénzügyi vagyonkezelési szabályzatát, a jövőbeni fej-
lesztési terveket. A stratégiai döntéshozó a kuratórium lesz. A szenátus, vagy-
is az eddigi vezérkar pedig képviseli az egyetemi autonómiát, és a hivatalos 
nyilatkozatok szerint fontos szerepe lesz az államnak az irányításban, a sza-
bályozásban, az ellenőrzésben. A három szereplő harmonikus együttműkö-
dése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a modellváltás sikerre vezessen. Jó esélye 
ennek akkor van, ha a szenátus és a kuratórium nemcsak békés egymás mel-
lett élést mutat, hanem szoros együttműködésben, stratégiai szövetségben 
újítják meg a rendszert.

5.1.4  Az egyetemi modellváltás tudományos-szakmai kérdései
A felsőoktatói modellváltás legfőbb és megfogható része a fenntartó vál-

tozása, mely azt jelenti, hogy az állam helyett egy kuratórium lesz a fenn-
tartásért, a működtetésért felelős. Ilyen konstrukcióra számos példa van a 
világban és ezek jól is működnek, minthogy az alapítvány kuratóriuma tagjain 
keresztül saját vagy lobbi útján szerzett forrásbővítést jelent. 

Hazánkban – a jelenlegi elképzelés szerint – az egyetemi működtetés vál-
tozatlanul főként állami megrendelésre és forrásokra épít, a kuratórium in-
kább csak a hatékony működtetést hivatott biztosítani az ehhez megszerzett 
jogosítványokkal. A források bővítése a létrejött alapítványi működtetésnél is 
fontos szempont, de minthogy ennek főként az állami kassza a háttere, így 
összességében nem lehet jelentős bővüléssel számolni, inkább fontos kérdés 
a források egyetemen belüli felosztása.

A források egyetemen belüli felosztása, felhasználása sokféle szempont és 
indok alapján történhet a hatékonyság kérdésén kívül is, és ennek érdekében 
a kuratóriumnak nyilvánvalóan be kell avatkoznia az egyetem működtetésébe. 
Nem kerülhető meg tehát az a kérdés, hogy a kuratórium ill. a kuratórium tag-
jai miként fogják ezt iskolai végzettségük, szakmai tapasztalataik, vagy netán 
érdekeiken felül emelkedve egy jó döntés érdekében az egyetem, illetve az or-
szág érdekeinek megfelelően gyakorolni. Miként jelennek meg egy szakterület, 
például az épületgépészet perspektívái a döntésekben, a fejlesztési források 
felosztásában, a személyi eszköz-fejlesztési tervek kialakításában. Sokat szá-
mít tehát a kuratóriumok összetétele, a kuratóriumok tagjainak habitusa, szé-
les látóköre. Az eddigi modellváltó hazai egyetemek kuratóriumaiban alig van 
műszaki végzettségű tag (és egyetlen egy épületgépész végzettségű tag sincs), 
tehát a szakterületünk sorsa a felsőoktatásban közvetve, az ismertsége, elis-
mertsége, teljesítménye, jövőképe elfogadtatása útján tud csak érvényesülni. 

Ha az épületgépészet szak- ill. tudományterület saját tevékenységét a szak-
mán kívül is be tudja mutatni, ha a jelentőségét a nemzetgazdásági mértékkel 
érzékeltetni tudja, akkor ezek a kérdések az egyetemi kuratóriumokban is dön-
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tési, mérlegelendő szempontokká válnak. ez biztosíthatja az épületgépészet jö-
vőjét. A feladat tehát egyértelmű: nem a fenntartó váltástól, a kuratóriumoktól 
kell várnunk a szakterület jövőjének kedvező alakulását, hanem a szakterület-
nek kell a saját jövőképét megfogalmazni és azt a döntéshozók számára is 
közérthetően, a társadalmi igények, valamint a nemzetgazdasági jelentősé-
gével, széleskörű társadalmi elvárások alátámasztásával bemutatn16. 

5.2  Épületgépészeti oktatás a többlépcsős felsőoktatásban

5.2.1 BME Áramlástan Tanszék
           (Balczó Márton)

Tanszékvezető: Dr. Vad János egyetemi tanár

Egyetemi docensek: Dr. Kalmár-Nagy tamás, Dr. Kristóf gergely. 

Adjunktusok: Dr. Bak Bendegúz, Dr. Balczó Márton, Dr. Balla esztella, 
Dr. Balogh Miklós, Dr. Benedek tamás, Dr. Joshua Patrick Davidson, 
Dr. Farkas Balázs, Dr. Havasi-tóth Balázs, Dr. Horváth Csaba, Dr. Istók Balázs, 
Dr. Suda Jenő Miklós, Dr. Szente Viktor, Dr. tomor András. 

Tudományos segédmunkatárs: Lukács eszter.

Tanszéki mérnökök: Dániel István, tokaji Kristóf .

Doktoranduszaink: Daku gábor, Fenyvesi Bence, Kocsis Bálint, Koren Márton, 
Lelkes János, Lendvai Bálint, Papp Bálint.

Óraadóink: Dr. Parti Mihály ny. egyetemi tanár, Dr. Koscsó gábor c. egyetemi 
docens.

Gazdasági és igazgatási munkatársak: Kalmár gábor, Petrik ágnes, Sipos Ilona.

Oktatási tevékenységünk: oktatunk a gépészmérnöki Kar mind a négy 
alapszakán és négy mesterszakán, illetve 1-1 tantárggyal beoktatunk a Ve-
gyészmérnöki és Biomérnöki Kar, a természettudományi Kar és a gazda-
ság- és társadalomtudományi Kar négy további alapszakára és két mes-
terszakára is. tanszékünk gondozza a „Mechanical engineering Modelling” 
angol nyelvű mesterszak “Fluid Mechanics” specializációját. részt veszünk 
a gépészkari Pattantyús-ábrahám géza gépészeti tudományok Doktori Is-
kola PhD képzésében is. A magyaron kívül angol és német nyelvű képzések-
ben is oktatunk. 
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Legfontosabb tantárgyaink, illetve tantárgycsoportjaink: Áramlástan, 
Áramlások numerikus modellezése, Áramlástani méréstechnika, Korszerű áram-
lásmérések, Műszaki akusztika, mérési módszerek, zajcsökkentés, Többfázisú 
áramlások modellezése, Járműáramlástan, Épület-és környezeti aerodinamika, 
Aeroelasztika, Környezettechnika. 

Kutatási infrastruktúránk: Nagy 
sebességű Particle Image Velocimet-
ry (PIV) rendszer, többkomponensű lé-
zer-Doppler anemométer (LDA) áram-
lási sebességmező feltérképezésére, 
sokcsatornás nyomás-, és többkom-
ponensű erőmérő rendszerek, nyom-
gáz-kibocsátó és koncentráció-mérő 
rendszer, mikrofontömbös mérőrend-
szer zajforrások feltérképezésére.

Kármán Tódor Szélcsatorna Labora-
tórium: 2.6 m mérőtér-átmérőjű, 55 m/s 
max. sebességű göttingeni típusú szélcsa-
torna, további 5 kisebb méretű szélcsatorna

Békésy György Akusztikai Laboratórium : zengőszoba, süketszoba, akusz-
tikai méréstechnika 

Aktív nemzetközi kapcsolataink: Von Kármán Institute for Fluid Dyna-
mics (B), Karlsruhe Institute of technology (D), otto-von-guericke-Universität 
Magdeburg (D), NASA glenn research Center (USA).  A tanszék szervezi a 
Budapesten háromévente megrendezésre kerülő „Conference on Modelling 
Fluid Flow” (CMFF) nemzetközi konferenciasorozatot, amelyre rendszeresen 
száz feletti számú előadó érkezik, több, mint húsz országból.

A 2021-es év eseményei: 2021. tavaszi féléve volt a harmadik félévünk, ame-
lyet érintett a koronavírus-járvány. előadásainkat, gyakorlatainkat és sajnos a 
laboratóriumi méréseket is távoktatásos módszerekkel kellett végezni ill. he-
lyettesíteni. ezt megkönnyítették az előző évben részben már előkészített on-
line tananyagaink. Az őszi félévben már újra jelenléti módban oktathattunk. 

A 2020/21 tanév első félévében Lukács Eszter, második félévében Dr. Vad 
János kollégánk került be BMe legjobb 100 oktatója közé az oktatók Hallgatói 
véleményezése (oHV) alapján. 

Dr. Kristóf Gergely 2021. március 15-én a numerikus áramlástan és alkal-
mazásai terén elért kiemelkedő eredményeiért, ipari innovációs munkája, va-
lamint oktatói és utánpótlás-nevelői tevékenysége elismeréseként a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata állami kitüntetésben részesült.

A 35. országos tudományos Diákköri konferencián Vincze Balázs és Daku 
Gábor hallgatónk I., Papp Bálint hallgatónk II. helyet ért el. (Konzulenseik: Dr. 
Kalmár-Nagy Tamás, Dr. Vad János, Dr. Kristóf Gergely) 

Axiális ventilátor mikrofontömbös mérése
a tanszék laboratóriumában
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2021. október 13-15. között Dr. Christof gromke (KIt, Karlsruhe) látogatott 
a tanszékre és tartott vendégelőadást a BMe és a KIt közös DAAD „ostpart-
nerschaften” pályázatának keretében.

A tanszék laboratóriuma 2021-ben elnyerte a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal az 50 legfontosabb magyarországi kutatási infrastruktú-
rát megillető „top 50 KI” minősítését.

Pályázatok: Az áramlástan tanszék kezdeményezte és koordinálja a BMe 
Építőmérnöki, Építészmérnöki és gépészmérnöki Karának közös pályázatát, 
„Atmoszférikus áramlások Laboratórium kialakítása” címmel (projektvezető: 
Dr. Vad János, futamidő 2017-2022). A VeKoP 2.3.3.-15-2017 pályázati konstruk-
cióban 411 millió forint támogatásból sikerült számos mérőberendezést besze-
reznie a résztvevő tanszékeknek. Az áramlástan tanszéken összesen 137 millió 
Ft értékben újítottuk fel a nagy laboratóriumot, a régi lakatosműhely helyén 
pedig egy modellkészítő műhelyt alakítottunk ki. A projekt legjelentősebb be-
szerzései azonban a korszerű PIV és LDA sebességmérő berendezések voltak. 

További jelentős futó pályázataink: Levegőminőség-orientált városter-
vezési stratégiák (Dr. Kristóf Gergely, 2017-2022), Új módszerek kidolgozása 
csőbe épített axiális ventilátorok zajának feltérképezésében (Dr. Vad János, 
2018-2022), Kapcsolt rendszerek stabilitása és teljesítménye: hálózati irányí-
tási rendszerektől a folyadékdinamikáig (Dr. Kalmár-Nagy Tamás, 2021-2025), 
Megnövelt hatékonyságú feldolgozási és energetikai hasznosítási célú komp-
lex technológiák kifejlesztése a települési szilárd hulladékokhoz. (Dr. Vad Já-
nos, 2020-2022, konzorciumvezető: 3B Hungária Kft.)

Kutatócsoportok alakítása: Bár kollegáink kutatási tevékenysége koráb-
ban is néhány fő téma köré csoportosult, de ebben az évben formálisan is 
kutatócsoportokat alakítottunk:

Atmoszférikus áramlások kutatócsoport (AÁ): Városi átszellőzés és 
szennyezőanyag-terjedés vizsgálata: szélcsatorna-kísérletek és numerikus 
áramlástani (CFD) szimulációk, szimulációs eszközök és módszerek fejlesz-
tése, mezoskálás áramlások szimulációja.

Áramlástechnikai forgógépek kutatócsoport (Forgógép): Axiális átömlésű 
ventilátorok aerodinamikai és akusztikai vizsgálata, zajforrásainak feltérké-
pezése mikrofontömbös méréstechnikával, CVD (Controlled Vortex Design) 
felhasználása nagy teljesítményű, de kis zajkibocsátással járó rotorok terve-
zésében, forgógépek , mikrofontömbös méréstechnika és nyalábformálás fej-
lesztése, numerikus aeroakusztika (CAA).

Áramlástechnikai gépek, berendezések, rendszerek kutatócsoport 
(ÁTGR): Nemlineáris hidrodinamikai modellezés, nyílt tengeri megújuló ener-
gia alkalmazásra, Borda-Carnot átmenet veszteségének csökkentése.

Épület-, jármű- és sport-aerodinamikai kutatócsoport (AERO): Épületmo-
delleken nyomásmegoszlás, szerkezetekre ható szélterhelés meghatározása 
szélcsatornában, híd szegmens-modellek statikus és dinamikus vizsgálata, 
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járműmodellek és jármű-komponensek vizsgálata, úszó kéz áramlástani 
vizsgálata, egyedi nyomás- és sebességmérő, adatgyűjtő- és feldolgozó rend-
szerek fejlesztése.

Nemlineáris dinamika, kapcsolt rendszerek kutatócsoport (MÁ): Kapcsolt 
rendszerek stabilitásának és teljesítményének vizsgálata, aeroelasztikus 
rendszerek, városrész akusztikájának / szennyezőanyag terjedésnek feltér-
képezése drónokból álló hálózattal, turbulencia energiatranszport vizsgálata, 
perkoláció modellek fejlesztése.

Jelentősebb ipari megbízóink 2021-ben: eCon engineering Kft. | ge Hungary 
Kft. | Knorr-Bremse Hungária Kft. | MáV Zrt. | Wienerberger téglaipari Zrt.

Publikációink jelentek meg 2021-ben az alábbi folyóiratokban: Applied 
Acoustics, Complexity, Energies, Experimental Thermal and Fluid Science, IET Re-
newable Power Generation, Journal of Building Engineering, Journal of Computa-
tional and Applied Mechanics, Journal of Fluids and Structures, Journal of Marine 
Science and Engineering, Journal of Sound and Vibration, Journal of Turboma-
chinery – Transactions of the ASME, Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics, Nano Energy, Nonlinear Dynamics, Proceedings of the Institution 
of Civil Engineers – Engineering and Computational Mechanics, Proceedings of 
the Institution of Mechanical Engineers Part A – Journal of Power and Energy.

5.2.2  Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 
            (Dr. Magyar Zoltán)

Az épületgépészet oktatása a BMe Építészmérnöki Karán is folyik magyar 
(HU) és angol (eN) nyelven. Az Épületenergetikai és Épületgépészeti tanszék 
minden leendő építészmérnököt (BSc + MSc osztatlan) épületgépész oktatás-
ban részesít. A képzés lényege, hogy az építészmérnök hallgatók olyan rend-
szerszintű, cross-diszciplináris tudással rendelkezzenek, hogy megismerjék 
a társtervezők szakterületének alapjait, alkalmasak legyenek az integrált 
tervezési folyamatban történő részvételre. A cél a hallgatókban olyan tuda-
tos gondolkodásmód kialakítása, amely alkalmassá teszi őket a fenntartha-
tó, energiahatékony építészeti tervezésre, az egészséges és komfortos belső 
környezet megteremtésére és a digitális technológiák alkalmazására.   

Az épületgépészet oktatása az építészmérnök hallgatóknak a következő 
tárgyakon keresztül történik:

Kötelező elméleti tárgyak minden építészmérnök hallgatónak:
•	 Épületfizika				 heti	2	h	 	 	 HU	+	EN
•	 Épületgépészet	1.	 heti	2	h	 	 	 HU	+	EN
•	 Épületgépészet	2.	 heti	2	h	 	 	 HU	+	EN

Kötelező gyakorlati tárgyak minden építész hallgatónak:
•	 Komplex	1	tervezés:	konzultáció	heti	6	h	 	 HU	+	EN
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1. A hallgatók egy komplex tervezési feladat általános részén belül 
•	 összegyűjtik	helyiségekre	bontva	a	komfort	igényeket,
•	 kapcsolási	vázlat	szintjén	bemutatják	az	épület	minden	épületgépészeti	

rendszerének működését,
•	 elvégzik	az	épület	teljes	energetikai	számítását	és	elkészítik	az	energe-

tikai tanúsítását,
•	 meghatározzák	az	épület	közmű-	és	energiaellátási	lehetőségeit,	elké-

szítik az épület közmű helyszínrajzát.  
•	 Komplex	2	tervezés:	konzultáció	heti	6	h	 	 HU	+	EN

2. A hallgatók az előző félévben megkezdett Komplex 1 tervezés folytatása-
ként elvégzik egy, vagy két épületgépészeti szakterület komplex tervezését. 
ez legtöbbször az épület hőszivattyúval történő energiaellátását, a teljes 
felületfűtési és felülethűtési rendszer, valamint a légtechnikai rendszer 
megtervezését jelenti.
•	 Diplomaterv	készítése:	konzultáció	heti	6	h	 	 HU	+	EN

3. A hallgatók minden diplomatervhez a Komplex1 tantárgy mélységének 
megfelelő épületgépészeti feladatrészt készítenek el. Minden építészmér-
nök hallgatónak egy kiemelt szakterületet is kell választania. ez lehet az 
épületgépészet is. Azok a hallgatók, akik az épületgépészetet választják, a 
diplomatervükben az épületgépészeti munkarészt a Komplex 1 + 2 tárgyak-
nak megfelelő mélységben kell elkészíteni.

4. Szabadon választható kötelező tárgy:
Épületenergetika: heti 2 h elmélet és 2 h gyakorlat  HU

5. Szabadon választható tárgyak:
•	 Épületenergetikai	szimuláció	alapjai	 	 heti	2	h	HU	+	EN
•	 Ökologikus	építészet	 	 	 	 heti	2	h	HU
•	 Épületek	komfortja		 	 	 	 heti	2	h	HU	
•	 Szoláris	épületek	szerkezetei	és	méretezésük	 heti	2	h	HU
Az épületgépészeti tárgyakat hallgatók létszáma 2021-ben a következőkép-

pen alakult:
                                             magyar             angol 
Épületfizika   232  34
Épületgépészet 1  252                   20 
Épületgépészet 2  165  35
Épületenergetika                       60                   -- 

6. Az Épületenergetikai és Épületgépészeti tanszék irányítását tanszékve-
zető-helyettesként Harmathy Norbert látta el. A tanszék főállású oktatói 
2021-ben: gyurcsovics Lajos, Harmathy Norbert, Magyar Zoltán (2021. jú-
liusig), Mohammad reza (2021. szeptembertől), Szikra Csaba. A tanszék 
munkáját segítette professzor emeritusként Kontra Jenő, valamint a nyug-
díjasként a korábbi munkatársak: Braxatoris ákos, egri István, Magyar Zol-
tán (2021. szeptembertől), Móricz István, Palócz Miklós és Várfalvi János. 
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Külső konzulensként a komplex tervezésnél és a diplomaterveknél: Cser 
Ildikó, Csöppenszky gábor, Koncz györgy, Makáry Csaba, Mangel Zoárd, 
Végh Benedek és Zoltán Attila. A tanszéken doktorandusza Khaled Alayoubi 
(2021. szeptembertől). A tanszék dolgozóinak és a hallgatóknak rengeteg 
segítséget nyújtott Jánosiné Kajtár Zsuzsanna oktatási ügyintéző.

5.2.3  Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék 
A tanszék nem kívánt adatokat közölni. 
A tanszékről információk a http://www.epget.bme.hu/ lapon

5.2.4  BME GPK Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék
           (Csizmadia Péter)

A tanszéket 1899-ben Bánki Donát alapította és szellemiségét a mai napig 
ő határozza meg. A tanszék másik legendás professzora Pattantyús-ábrahám 
géza volt. A tanszék az idők folyamán számos profilváltáson ment át, amit a 
névváltoztatások is tükröztek. Az utolsó átnevezés 2006-ban történt, amikor 
Vízgépek tanszékéből Hidrodinamikai rendszerek tanszékké váltunk. egy va-
lami azonban állandó maradt: az elmélyült matematikai tudás és a gondos 
kísérleti munka kombinációja kutatási-oktatási tevékenységünkben

A tanszéken jelenleg 14 fő aktív oktató-kutató dolgozik: 1 egyetemi tanár: 
Dr. Paál györgy; 2 egyetemi docens: Dr. Hős Csaba (tudományos és nemzetkö-
zi dékánhelyettes) és Dr. Hegedűs Ferenc; 4 egyetemi adjunktus: Dr. Csizma-
dia Péter, Dr. Klapcsik Kálmán, Dr. Wéber richárd és Dr. Závodszky gábor; 1 
tudományos munkatárs: Dr. Nagy Péter; 1 tanársegéd: till Sára; és 4 tudomá-
nyos segédmunkatárs: Csippa Benjamin, gulyás András (laborvezető), Nagy-
györgy Péter és Németh Márton Bence, 4 fő nem oktató-kutató (Schlosserné 
Kiss Éva, Lvomszkiné Nagy erzsébet, Blanár gyula, gyulai Zoltán), 7 dokto-
randusz: Burhani Mhd ghaith, gyürki Dániel, Hajgató gergely, Huzsvár tamás, 
Kalmár Csanád, Krähling Péter, Sándor Levente és Szabó András. A 2021-es 
évben 39 hallgató védte meg sikeresen nálunk a BSc, vagy MSc diplomáját, 
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valamint 7 BSc és MSc demonstrátor végzett oktatási és oktatástámogatási 
feladatot. e mellett a nyugdíjas kollégák (Dr. Lukenics Jánosné, Dr. Vajna Zol-
tán, Dr. Halász gábor, Dr. Kullmann László, Dr. Váradi Sándor és Dr. Angyal 
István) továbbra is töretlen lelkesedéssel vesznek részt a tanszék életében. 

A tanszék számos nagyévfolyamos tantárgy oktatását végzi főként a gépé-
szmérnök hallgatóknak, de tanítunk vegyész- és biomérnök, terméktervező 
és mechatronikus növendékeket is. e mellett vezetjük a Folyamattechnika 
BSc és az áramlástechnika MSc specializációkat, ahonnan a PhD képzésbe is 
becsatlakoznak a jövő nemzedékének oktatói, kutatói. Végzett MSc hallgató-
ink: Balogh Dániel, Csernyus Márton Lőrinc, Krähling Péter, ragányi Csaba, 
Vörös Péter és Dombai Bálint gábor, gulyás László, Kálmán Attila, Koloszár 
Kinga erzsébet, Krisztián Dávid, Mayer Denise, Németh Márton. 

A tanszék ma különböző alkalmazott áramlástani témákkal foglalkozik. 
ezek csak felsorolás-szerűen: 
– véráramlás (hemodinamika): elsősorban agyi aneurizmákban, másodsor-

ban nyaki verőérben, koszorúerekben, hasi aneurizmában, valamint a tel-
jes artériás rendszerben 1 dimenziós szemléletben;

– párhuzamos áramlások stabilitása, ezen belül pillanatnyilag áramlási el-
lenállást csökkentő módszerek;

– nagy csőhálózatok hidraulikája, főként érzékenységvizsgálat;
– nyomáshatároló szelepek stabilitása;
– kavitációs buborékok és buborékfelhők dinamikája;
– nemnewtoni folyadékok áramlása áramlástechnikai gépekben és rendsze-

rekben;
– gépi tanulási módszerek alkalmazása csőhálózatokra.

Sikeresen elnyert pályázatok, ösztöndíjak
A tanszék hemodinamikai kutatócsoportja 

bejutott egy nemzetközi csapatba, amely elnyert 
egy H2020-as pályázatot 2021. január 1-i kez-
dettel 4 éves időtartamra. A pályázat címe: „In 
Silico World: Lowering barriers to ubiquitous 
adoption of In Silico Trials”. A pályázat célja, hogy az „In Silico” azaz számító-
gépes szimulációs technikákat elfogadtassa az orvosi eljárásokat és eszközö-
ket engedélyező hatóságokkal, ezen eljárások és eszközök értékeléséhez. ezen 
belül a tanszéki kutatócsoport agyi aneurizmák kezeléséhez használt áramlás-
módosító sztentek értékeléséhez szükséges technikákat dolgoz ki.

A tanszék párhuzamos áramlások stabilitása kutatócsoportja a leuveni 
egyetem kutatóival együtt megnyert egy bilaterális CELSA pályázatot. A pá-
lyázat címe: „Innovative drag reduction of streamlined vehicles by miniature 
vortex generators”. A pályázat 2021 október 1.-én kezdődött és két évig tart. 
A pályázat témája: áramvonalas testek ellenállásának csökkentése miniatűr 
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örvénygenerátorok segítségével. A belga egye-
tem mérési lehetőségeinek és a mi elméleti esz-
köztárunknak kombinálásával a lamináris-tur-
bulens átmenetet szeretnénk késleltetni.

Dr. Hős Csaba az OTKA Kutatói alprogram-
ján kapott támogatást Biztonságos ivóvízellátó 
rendszerek vizsgálatára. Napjaink víziközmű 

rendszerei egyre komplexebbek és egyre nagyobb területet fednek le, így az 
esetleges hidraulikai és vízminőséggel kapcsolatos anomáliák okainak felderí-
tése is egyre nagyobb mérnöki kihívást jelent. 
A számítógéppel segített modellezés és a szá-
mítási eredményeken alapuló döntéstámoga-
tás így egyre fontosabbá válik. Az otKA kuta-
tási projekt célja olyan módszerek fejlesztése, 
melyek alkalmasak vízminőség és vízbiológiai 
előrejelzések készítésére. A kutatás súly-
ponti területe a víztest-biofilm kölcsönhatás 
modellezése és ennek becslése nagyméretű, 
hurkolt ivóvízhálózatok esetében.

A tanszék az „áramlások dinamikájával kapcsolatos kutatási eredmények 
népszerűsítése” címmel nyert támogatást az NKFIH által kiírt Mecenatúra 
pályázati felhívás tudománynépszerűsítés alprogramján. A pályázat keretén 
belül hét darab rövid ismeretterjesztő animációs film készül el a tanszéken 
folyó kutatási munkákból. 

A tanszék három kutatója részesült idén a Bolyai János Kutatási Ösztön-
díjban: Dr. Hegedűs Ferenc, Dr. Csizmadia Péter és Dr. Klapcsik Kálmán. Kö-
zülük Dr. Hegedűs Ferenc és Dr. Csizmadia Péter megnyerte az ÚNKP 21-5 Új 
Nemzeti Kiválóság Program támogatását is. 

A Hemodinamika kutatócsoportban dolgozó Sándor Levente 2 évre elnyerte 
a richter gedeon Kiválósági PhD ösztöndíját.

Doktori védések
Dr. Hős Csaba megvédte MtA dok-

tora disszertációját, melynek címe: 
Direkt rugóterhelésű biztonsági sze-
lepek dinamikus viselkedése és sta-
bilitása.

Dr. Wéber Richárd megvédte PhD 
disszertációját, melynek címe: Vulne-
rability and sensor placement analy-

sis of water distribution networks (Sebezhetőség 
és szenzorelhelyezés ivóvízhálózatokban). 
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Legjelentősebb publikációk
tamás Huzsvár, richárd Wéber, ákos 

Déllei, Csaba Hős, Increasing the capa-
city of water distribution networks using 
fitness function transformation, Water 
Research, 2021 (IF = 11,236).

Nagy Péter tamás, Szabó András, 
Paál györgy, A feedback model of the 
edge tone, using the adjoint orr-Som-
merfeld equation, Journal of Fluid Me-
chanics, 2021 (IF: 3,627). 

Ferenc Hegedűs, Program package MPgoS: Challenges and solutions 
during the integration of a large number of independent oDe systems using 
gPUs, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 2021 (IF = 4,260).

Laboratórium
2021 fontos évet jelentett a HDr tanszék La-

boratóriumának is, hiszen jelentős lépések tör-
téntek annak színvonalbeli javítására és a po-
tenciális fejlesztési lépések összegyűjtésére. Fő 
célként tűztük ki ipari és kutatási mérőállomások 
létrehozását a közel 300 m2 alapterületű középső 
laborcsarnokban, amelyek közül a hemodinamika 

és biofilm mérőállomások kialakítása már 2022-ben elindul. A terület előké-
szítésének része volt a fapadlózat és a falszakasz részleges rekonstrukciója 
is. A felújított terület egy részén 2021 szeptembere óta helyet biztosítunk a 
BMe Solar Boat team egyetemi versenycsapatnak is, akik napelemes hajó 
fejlesztéssel foglalkoznak.  

Díjak, elismerések, évfordulók, egyéb eredmények
Kullmann László a 2021. évi ünnepi szenátusi 

ülésen József Nádor emlékérmet kapott. Az érmet 
Józsa János rektor és Habsburg györgy adta át.

Fűzy Olivér az áramlástechnikai gépek elméle-
tének egyik legjelentősebb alakja idén lenne 100 
éves; róla külön is megemlékezik az idei évkönyv.

Dr. Vajna Zoltán a Fővárosi Vízművek Zrt. Fel-
ügyelő Bizottságának szakértőjeként dolgozott ebben az időszakban is. 

tanszékünk az elmúlt évtized legnagyobb infrastrukturális beruházását hajtot-
ta végre a villamos hálózatának teljes rekonstrukciójával. A környezet- és szemkí-
mélő megvilágítás és az újrafestett falak szinte egy vadonatúj munkahely érzetét 
keltik. A felújítás természetesen magába foglalta az informatikai infrastruktúra 
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fejlesztését is. Kialakításra került egy klimatizált számítástechnikai helyiség, ahol 
a közös felhasználású számítógépek mellett az új szerver és elosztó szekrény is 
helyett kapott. továbbá, a közel 1 km hosszúságban telepített hálózati vezetékek 
révén minden irodában biztosítva lett a gigaBit gyorsaságú rendszer. A felújítást a 
Knorr-Bremse Kft., a KSB Hungary Kft. és a Wilo Magyarország Kft. is támogatta. 

tanszékünk és a Best Paddle Kft. munkatársai egy új típusú, jobb hatás-
fokkal rendelkező kajaklapátot fejlesztettek ki CFD módszerekkel, amelyeket 
sikerült laboratóriumi körülmények között is validálni. Jelenleg kiváló magyar 
sportolók tesztelik. 

5.2.5  Debreceni Egyetem Épületgépészeti és
            Létesítménymérnöki Tanszék

A tanszék nem kívánt adatokat közölni. 
A tanszékről információk: https://eglt.unideb.hu/ lapon.

5.2.6  Pécsi Tudományegyetem Épületgépész- és
            Létesítménymérnöki Tanszék
            (Baumann Mihály)

Pécsi tudományegyetemen az épületgépészet oktatása a Műszaki és Infor-
matikai Kar Épületgépész- és Létesítménymérnöki tanszéke végzi. A tanszék 
vezetője: Baumann Mihály adjunktus

A tanszék által oktatott tárgyak: 
Alapképzésben: 

Műszaki áramlástan, Csővezetékek, csőkötések, szerelvények, termodina-
mika, Műszaki hőtan, Hűtőgépek, hőszivattyúk, Méréstechnika, Irányítástech-
nika, Speciális csőszerelvények, csőhálózat kialakítás, Ég berendezések és 
rendszerek kivitelezése és üzemeltetése, technológiai rendszerek energeti-
kai modellezése, Fűtéstechnika, Lég- és klímatechnika, Vízellátás-csatorná-
zás, gázellátás, Épületgépészeti tervezés, Épületgépészeti szabályozástech-
nika, Épületfizika-energetika, Komfortelmélet, Megújuló energiaforrások az 
épületben, Műszaki ábrázolás, Épületszerkezetek stúdió

Mesterképzésben: 
Hő- ás áramlástani feladatok matematikai megoldási módszerei, Mérnöki 

létesítmények megvalósításának szervezése, Környezetszabályozás és ener-
giagazdálkodás, Méréstechnika – jelfeldolgozás, Smart rendszerek a gépé-
szmérnöki gyakorlatban, Életciklus elemzés, Épületfizikai, épületenergetikai 
számítógépes modellezés, Megújuló energiát hasznosító épületgépészeti 
rendszerek, Épületgépészeti rendszerek I., II., III. Épületdiagnosztika és audit, 
Épületfelügyeleti rendszerek, épületinformatika, Projektfeladat (Épületgépé-
szeti rendszerek komplex tervezése)
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Létesítmény-energetikai szakmérnök képzésben: 
Épületfizika, Komfortelmélet, Fűtéstechnika, Légtechnika és klímatechni-

ka, Világítástechnika és villamosenergia felhasználás, Épületek fenntartható 
vízellátása, energiagazdálkodás, Épületfelügyeleti rendszerek, Épületszerke-
ze tek, Épületek energetikai felújítása, geotermikus energiahasznosítás, 
Napenergia hasznosítás, Épületek energetikai modellezése és szimulációja

A tanszék által gondozott szakok, szakirányok: 
•	 Gépészmérnöki	BSc	szak,	épületgépész	specializáció	(Eördöghné	Dr.	Mik-

lós Mária szakfelelős)
•	 Gépészmérnöki	 MSc	 szak,	 épületgépészet	 specializáció	 (Eördöghné	 Dr.	

Miklós Mária szakfelelős)
•	 Létesítmény-energetikai	 szakmérnök	 szak	 (Eördöghné	 Dr.	 Miklós	 Mária	

szakfelelős)

A tanszék főállású oktatói: 
•	 Baumann	Mihály	adjunktus,	Cakó	Balázs	tanársegéd,	Eördöghné	Dr.	Miklós	

Mária egyetemi docens, Lenkovics László tanársegéd, Dr. Nyers árpád ad-
junktus, Polics györgy tanársegéd

A tanszék dolgozói: 
•	 Budulski	 László	 tanszéki	mérnök,	 Loch	Gábor	 tanszéki	mérnök,	Regdon	

Marianna ügyvivő szakértő 

A tanszék doktoranduszai: 
•	 Cakó	Balázs	 tanársegéd,	Lenkovics	László	 tanársegéd,	Polics	György	 ta-

nársegéd

A tanszék címzetes oktatói: 
•	 Doholuczki	Tibor	címzetes	egyetemi	docens,	Eördögh	Zsolt	címzetes	egye-

temi docens, erdei István címzetes egyetemi docens, erhardt tamás cím-
zetes egyetemi docens, győri Csaba címzetes egyetemi docens, dr. Stojano-
vits József címzetes egyetemi docens.

A tanszék nem főállású oktatói: 
•	 Dr.	Fülöp	László	professor	emeritus

A tanszéken Gépészmérnöki BSc szak, épületgépész specializáción 
végzett hallgatók:
Gépészmérnöki BSc szak, épületgépész specializáción végzett 63 fő: 

gál tamás, gazdag Levente, Heidfogel Csaba, Hodován Péter, Juhász Dá-
niel, Kiss tamás, Mariák Miklós, Miklovich Péter Dániel, Mrekva árpád, oláh 
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Andrea ágnes, ozsváth Dávid, Schneider Máté, Varga györgy, Vucsák tamás, 
Auth richárd, Bátai Máté, Bede András, Bence Márton, Bender Dániel, Biró 
Péter, Bogáncs gábor, Bokor-Witt Fernanda Fanni, Borsányi Bálint, Bozsér 
olivér, Cvenits ákos, Faludi tamás, gurbács Anna, Havay János, Hengl István, 
Herold Judit, Hevesi Viktória, Hortobágyi gábor, Horváth Péter, Hurton Ber-
talan, Kereszturi Zoltán, Kis-tóth Patrik, Knap ádám László, Kollár Dániel, 
Kovács László, Kurucz Zalán, Lengyel Nándor, Lenkovics Balázs, Máté Balázs, 
Nadrai Attila, Néber ádám, Novák Zsolt, ózdi András, reisz Viktor, Simara 
Balázs, Simovics Fanni Barbara, Stocker Dániel, Szabó Levente, tóth Martin 
Dávid, tóth Adrienn, tóth Marcell, török Zoltán József, török Fanni Júlia, Ur-
bán Dávid, Utczay tibor, Varga Konrád, Varga réka, Vaski Kitti, Vörös Csaba.

A mesterszakon diplomát szerezett hallgatók: – 
(A képzés 2020 szeptemberében indult)

Létesítmény-energetikai szakmérnök szakon végzett 14 fő: 
Apagyi Zsolt, Csoma Nóra, galambos gábor, Kacsó réka, Katkó László, 

Marjanek József, Mezővári Péter, Nádasi Levente, Nagy Balázs, Németh Má-
tyás, Németh Katalin, Parsch ádám, Szabó Zsolt, torma Zsolt.

A tanszéken folyó jelentősebb kutatási témák:
•	 Hőkomfort	 kutatások,	 termikus	 műember.	 Témavezető	 Dr.	 Fülöp	 László	

professor emeritus Munkatárs: Cakó Balázs
•	 Épületek	légtömörségének	vizsgálata.	Témavezető	Dr.	Fülöp	László	profes-

sor emeritus Munkatárs: Polics györgy
•	 Parametrizált	 komfort	 a	 fizikai	 terekben.	 Témavezető:	 Dr.	 Boros	 Ágnes	

Munkatárs: Cakó Balázs
•	 Extenzív	zöldtető	energetikai	vizsgálata	Témavezető:	Dolgosné	Dr.	Kovács	

Anita Munkatárs: Lenkovics László

Tudományos fokozatot szereztek:
•	 Eördöghné	Dr.	Miklós	Mária,	PTE	Természettudományi	Kar,	Földtudomá-

nyok Doktori Iskola
•	 Dr.	Nyers	Árpád,	PME,	Gépészmérnöki	Kar,	Pattantyús-Ábrahám	Géza	Gé-

pészeti tudományok Iskola 

Laboratórium felszereltség, új területek:
Jelentősebb labor mérőkörök:
– Hőtechnikai mérőkabin radiátorok és felületfűtések teljesítménymérésére
– Hőtechnikai mérőkabin hőkomfort mérésére
– Szivattyús mérőkör, szivattyú jellemző, nyomásfokozók működési paramé-

tereinek mérésére
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– Légtechnikai mérőkör légvezetési módok bemutatására
– Légtechnikai mérőkör rendszer beszabályozására
– Légtechnikai mérőkör alaki ellenállási tényezők mérésére
– Pellet tüzelésű kazánok bemutatás, üzemi jellemzők mérése
– Lakásszellőző (vizes talajkollektorral és levegős talajkollektorral)
– Hőszivattyú (talajkollektorral, talajszondával, hűtési/fűtési lehetőség, nap-

kollektoros rásegítéssel, frissvíz állomással)
– Fűtési rendszer beszabályozó mérőfalak Herz, IMI és gampper szerelvényekkel
– Vákuumos esővíz elvezető rendszer
– Viessmann kazánkör, tüzeléstechnikai jellemzők mérésére 
– Viessmann sík kollektor, vákuum csöves kollektor összehasonlító mérés
– Wolf napkollektoros rendszer (dőlésszög állítási lehetőség)
– Weishaupt túlnyomásos égőjű gázkazán bemutató
– reHAU Pe-x csövek szerelési, hőtágulási bemutatókör
– reHAU felületfűtési bemutatófal
– Uponor felületfűtések és lakáshőközpont bemutató mérőkör
– BeLIMo hidraulikai kapcsolások bemutatófal
– Siemes Albatros szabályozó bemutatótábla
– Siemens épületfelügyeleti rendszer
– HoVAL gőzüzemű kazán bemutató

Tanszék oktatói közreműködése szakmai szervezetekben:
•	 Baranya	Megyei	Mérnöki	Kamara:	Baumann	Mihály	elnökségi	tag
•	 Baranya	Megyei	Mérnöki	 Kamara	Minősítő	 Bizottsága:	 Baumann	Mihály,	

Lenkovics László
•	 Magyar	Mérnöki	Kamara	Épületgépészeti	Tagozat,	Tagozati	Szakértői	Tes-

tület: Lenkovics László
•	 Magyar	Mérnöki	Kamara	Épületenergetikai	és	Energia-hatékonysági	Szak-

osztály: Baumann Mihály elnökhelyettes
•	 MTA	Pécsi	Területi	Bizottsága	Gépészeti	és	Épületgépészeti	Munkabizott-

ság: eördöghné Dr. Miklós Mária PhD elnök, Lenkovics László titkár

Egyéb fontos, az aktuális évben
történtek: 

MIK PArtNerS Szakmai Nap – 
Baranya Megyei Mérnök Nap, 2021. 
október 7. alkalmából rendezett kon-
ferencián két szekcióban is tartottunk 
előadásokat:
•	 Épületgépészeti	irányítástechnika	-	

Vinkler Károly emlékülés
•	 Energiatudatos	épületgépészet
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5.2.7  MATE Épületgépészeti és Energetika Tanszék
           (Barótfi István)

A modellváltás más egyetemeken is megtörtént/megtörténik, de a Szent 
István egyetem, ma már Magyar Agrár és Élettudományi egyetem (MAte) ez 
profiltisztítással és integrációval együtt következett be, ami lényegesen bo-
nyolultabbá tette az átalakulást, mint a többi egyetemen eddig bekövetkezett 
egyszerű fenntartó váltás. Az eddigi változások röviden:

Egyetemi integráció, mely során több egyetem, ill. egyetemi kar (gö-
döllői, kaposvári, gyöngyösi, szarvasi, budapesti) és kutatóintézetek (NAIK, 
gépkísérleti Intézet, Karcagi kutatóintézet) 2020. augusztus 1-ével létrejött 
hazánk legnagyobb felsőoktatási intézménye, majd 2021. február 1-jével 
megalakult Magyar Agrár- és Élettudományi egyetem (MAte) gödöllői köz-
ponttal. 

Az új egyetem létrejöttével fenntartóváltás történt is és így hasonlóan más 
egyetemekhez a dolgozók közalkalmazotti munkaviszonya is megszűnt és né-
hány dolgozótól megváltak. érintett)

A változás fontos része az egyetem szervezeti felépítésének reorganizá-
ciója és ezzel párhuzamosan a gazdálkodási keretek átstrukturálása. A szer-
vezeti felépítésnek lényege, hogy megszűnt az egyetemek megszokott kari 
struktúrája, és egy csak intézetekből álló egyetemi szervezet jött létre külön-
böző Campusokon.

Az egyetemi változások az épületgépészet szakterületen is változásokkal 
járt, és ezeknek a változásoknak a vége kezd kirajzolódni. ezek a következők:
•	 A	 volt	 Gépészmérnöki	 Kar	Műszaki Intézetté alakult, néhány diszciplina 

más intézethez került (elkerültek az alaptárgyak és a környezettudományi 
tárgyak). 

•	 A	létrejött	Műszaki	intézetben	az	épületgépészeti	ismereteket	a	korábban	
Épületgépészeti, Létesítmény- és Környezettechnika nevű tanszék. helyett 
Épületgépészeti és energetikai Tanszék oktatja. 
A szakok és szakirányok átdolgozásra kerültek, de az épületgépészet terü-

letét lényegében nem érintették. A cél az volt, hogy kevesebb számú tárgy le-
gyen, de az óra és kreditszámok nem változtak és természetesen megfelelnek 
a KKK-nak. Az épületgépészet esetén a Kamarai jogosultság követelményei 
meghatározóak voltak és ezért változtatásra nem került sor. talán említésre 
méltó változtatás, hogy a Létesítménymérnöki mesterszakon az energetika 
és Üzemeltető specializációt összevonták, és a tűzvédelmi specializációt pe-
dig törölték.  

A gödöllői gépészmérnöki alapképzés sajátossága megmaradt, neveze-
tesen, hogy minden hallgató kap egy féléves kiméretben épületgépészetet 
előadáson és gyakorlaton. ennek óraszáma és kreditszáma megnövekedett, 
a tartalma az épület és környezete témakörére (külső levegő és vízminőség, 
levegő és víztisztítás, épületek emissziós kérdései) is kiterjed. 
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Változatlanul meghirdetésre kerül a gépészmérnöki alapképzéshez kap-
csolódóan a kiegészítő képzés, melynek keretében a nem épületgépész 
specialitáson végzett gépészmérnökök épületgépészeti tárgyakat tudják tel-
jesíteni, ezzel lehetővé válik számukra az épületgépész szakterületen való 
munkavégzés. 

A tanszék épületgépészetben érintett oktatóinak száma részben áthelye-
zés, részben nyugdíjazás, illetve kilépés miatt lecsökkent és az év végére 
1,5 oktató és egy tanszéki munkatárs maradt. 

2021. nyári Záróvizsgán Épületgépészet ill. kapcsolódó
szakterületen végzettek:

Gépész BSc Épületgépész szakirány
Dezső Bálint, Fodor Sándor Balázs, gurbán győző, Horváth Márton, Kaczur 

Bence, Schlenk Jakab Dániel, Füleki László András, Kovácsné Nagy Anett Vi-
vien, tajti Norbert

Létesítménymérnök MSc, Épületgépészet szakirány
Csernaj Dávid, Domonkos László, Heer tamás, Kendi Péter Zoltán, Kósa 

endre, Kovács gergely, Lipták Lilla, Monori tamás, Pintér eszter, teőke Anna, 
tihanyi evelin, Veress Marcell

Létesítménymérnök MSc, Energetika és Üzemeltető Szakirány
Dávid Beatrix, Lekics gábor, Miltényi réka, Müllek János, Nagy enikő, Var-

ga Csaba, Varga Máté, Vizi József, orosz Dávid

Létesítményfenntartó szakmérnök szakirányú továbbképzési Szak
Havasi Péter, Jakab László Imre, Kövi Dávid, Majzik Márton, Mihalik Péter 

Zsolt, Soós tamás, Szabó Viktor, Venyige Péter ernő

2021. őszi Záróvizsgán Épületgépészet ill. kapcsolódó
szakterületen végzettek:

Gépész BSc, Épületgépész szakirány
Juhász Balázs, Bozóki Kálmán, Kele Kristóf, Mészáros Krisztián

Létesítménymérnök MSc, Épületgépészet szakirány
Németh Miklós

Létesítménymérnök MSc, Energetika és Üzemeltető Szakirány
Koós Barnabás
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5.3  Szakmai képzési rendszer a MMK Épületgépészeti
        Tagozatában 
        (gyurkovics Zoltán)

5.3.1  Kötelező szakmai továbbképzési rendszer
Az építésügyi- és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékeny-

ségekről szóló 266/2013 (VII.11.) sz. Kormányrendelet hatályba lépését kö-
vetően, lényegében 2014-es évtől kezdődően a MMK saját maga szervezi a 
kötelező szakmai továbbképzéseket. (Mindez nem vonatkozik azokra a tago-
zatokra, amelyek nem a „266”-os alá tartoznak! ez ugyan nem jó, mert a MMK 
szakmai továbbképzési rendszere nem egységes!) elkészült egy továbbkép-
zési Szabályzat (tSZ). ez a tSZ kezdetben ugyan elég egysíkú és merev volt. 
De azokat a sajátos sarokpontokat lerakta, amelyek azóta is változatlanok!
•	 A	képzések	szakmai	anyagáért,	annak	minőségéért	az	illetékes	tagozatok	

felelnek. Praktikusan ők állítják össze a tematikát és akkredtálják az előa-
dókat.

•	 A	szervező	területi	kamara	felel	a	képzés	megszervezéséért.	(Kiértesítés,	
helybiztosítás cateringgel, nyilvántartás, részvétel-igazolás.)

•	 A	szakmagyakorlók	számára	a	részvételi	díj	felfele	korlátozott.

A 6x45 perces képzési csomagokat néhány szempont figyelembevételével 
kell összeállítani:
•	 újdonságok,	innovációk	bemutatása	jelentős	arányban
•	 szakmai	alapismeretek	–	áramlástani,	hőtani,	energetikai,	klímatechnikai	–	

frissítése
•	 szakmagyakorlásunkat	 szabályozó	 rendeletek,	 szabványok,	műszaki	 elő-

írások, technológiai utasítások változásainak feldolgozása

tagozatunk a nagylétszámú tagozatok közé tartozik. Az Épületgépészeti 
tagozat évi 6-8 szakmai anyagot, törzsanyagot, illetve előadásanyagot állít 
össze. Az Épületgépészeti tagozat elnöksége következetesen ragaszkodik ah-
hoz, hogy a törzsanyagok kidolgozói legyenek az előadók! ezt minőségbiztosí-
tási szempontként kezeljük. 

Az utóbbi években az élet kikényszerített bizonyos változtatásokat, amelyet 
a klasszikus tSZ nem tudott kezelni. Bejöttek ugyanis az ún. belső szervezé-
sű konferencia képzések. Az Égt ebben élenjárt, hiszen 2016 óta rendszeres 
rendezvényünk. ezt minden év szeptemberének utolsó péntekjén tartjuk a 
Lurdy Házban. (egy alkalommal, 2020-ban voltunk kénytelenek a programot 
törölni a CoVID járvány miatt.) Ma már több épületgépész szakmai rendezvény 
– pl. MÉgSZ StArt konferenciái, kétévente a KÉoSZ Kémény-konferenciái, a 
felsőfokú képzési intézmények szakmai napjai színesítik, bővítik a konferen-
cia-képzések választékát!
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Az új rendszerű kötelező szakmai képzési rendszerünk 2014 óta sokat vál-
tozott, bővült és átalakult. Meg kell említeni azt a kényszerű átalakulást is, 
amelyet a már említett CoVID járvány kényszerített ki! egy karanténba szorult 
országban a kontakt lehetőségek megszűntek. A személyes találkozások le-
hetősége nélkül a képzések hagyományos, kontakt módon való szervezése is 
ellehetetlenült. teret kaptak az online képzések, amelyek népszerűsége azt 
vetíti előre, hogy a pandémia remélt végleges visszavonulása után is rend-
szerben maradnak. Alkalmas a „területhatárok” átlépésével egyszerre nagy 
létszámok leképzésére.

Fontos megemlíteni, hogy a szakmai továbbképzésre kötelezettek létszá-
mát növeli az úgynevezett nyilvántartottak köre. Az épületgépész szakterüle-
ten a Felelős Műszaki Vezetők (MV), valamint a Műszaki ellenőrök (Me) kép-
zése is tagozati feladat. 

Fontos, hogy a MMK új vezetése a rendszerek – így a képzési rendszer 
– felülvizsgálatát kezdeményezte. ez a folyamat nem fejeződött be. rend-
szerbe kell állítani a külső szervezésű, esetenként magas részvételi díjú 
külső szervezésű konferencia rendezvényeket is. ezt a jelenlegi továbbkép-
zési szabályzat nehezen ugyan, de kezeli. egy új, esetleg frissített tSZ teret 
adhat a profi, profitorientált konferencia-szervező vállalkozások rendszerbe 
léptetésének is!

5.3.2  Kötelező jogi továbbképzés rendszere
Az ötéves továbbképzési ciklusban egy alkalommal mindenkinek teljesíte-

nie kell egy jogi továbbképzést is. erről részletesen azért nem szólunk eb-
ben a fejezetben, mert az központi szervezésű! Az alapvető formájában online 
megoldású. 

A kialakult gyakorlatot sok kritika éri. Kevésbé szakma-specifikus, nem 
elég friss. Az MMK vezetése arra törekszik, hogy olyan szakmai előadásokat 
is előállítson, szervezzen akár kontakt formában is, amely amellett, hogy 
frissebb, gyakorlatiasabb ismeretanyagot ad, kötelező jogi képzésként is el-
fogadhatók.

5.3.3  Beszámoló vizsgarendszer
Van a Magyar Mérnöki Kamarában egy tagozatok felelősségi körébe tarto-

zó speciális vizsgarendszer, amelynek keretében – korábban „jogosultsági”, 
ma beszámoló – vizsgát (BV) kell tennie minden olyan szakmagyakorlónak, 
aki első alkalommal kapja meg adott tagozat által nyilvántartott valamely 
jogosultságát. ez tipikusan a pályakezdők belépő vizsgája. De akkor is kell 
beszámoló vizsgát tenni, ha valaki másik tagozat által „kezelt” jogosultságot 
akar megszerezni. Pl. egy „g” tervezői jogosultsággal rendelkező kolléga 
csak azután kaphat energetikai tagozatnál nyilvántartott jogosultságot, ha 
abból a szakterületből is sikeres BV-t tesz!
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Új helyzet, hogy 2021 év első negyedévének végére a BV tételeinket megújí-
tottuk, frissítettük, a tételszámokat jelentősen bővítettük!

Az év közepétől az új tételek alapján folynak a vizsgák. Az elemzés korai 
időszaka azt mutatja, hogy a FMV és Me szakmai csoportban, ahol a szakmai 
képesítések szintje a leginkább heterogén, változatlanul magas a sikertelen 
első vizsgák száma. egyelőre az okokat kutatjuk és elemezzük.

5.4  Szakmai ismeretterjesztés 
A Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉgSZ) szerencsés évet zárt, mivel 

a járvány ellenére egy kivétellel meg tudta tartani online vagy hibrid (szemé-
lyes jelenlét + online közvetítés) formában a hagyományos budapesti szakmai 
napjait. Februárban a Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben konfe-
rencia utódaként első alkalommal rendeztük meg a Zöld Fordulat Szakmai 
Napot, amelyet márciusban a gáztechnikai Szakmai Nap, majd áprilisban a 
Nagy Épületek társasházak és Létesítmények Szakmai Nap követett. ezután 
következett a járvány miatt rendhagyó időpontban, júniusban a StArt 2021 
szakmai rendezvény.

A tavaszi rendezvények online érdeklődőinek magas számát látva a MÉgSZ 
munkatársai az őszi szakmai napjaik programját a személyes jelenlét bizto-
sítása mellett továbbra is online is közvetítették. Így a VIII. Megújuló energia 
Szakmai Nap előadásait a helyszínen kétszázan követték, ugyanakkor online 
aznap vagy a rendezvény utáni napokban ezer főnél is jóval többen. Hasonló 
volt az érdeklődés a VI. Klíma- és Légtechnikai Szakmai Nap iránt.

A MÉgSZ a rendezvényeinek sorát az országos Magyar Épületgépész Na-
pok (oMÉN) keretében tartott három hibrid konferenciával zárta. A megújuló 
energiák volt a téma Szegeden, a víz és az épületgépészet kapcsolata Pécsett, 
és a nagy épületek épületgépészete Debrecenben. ezek a félnapos konferen-
ciák is többezres nézettséget értek el.

5.5  Épületgépész középfokú képzés 
        (Kiss Mihály)

Az épületgépészetet 2021-es évében is meghatározó szempont a munka-
erő állapota. A folyamatos fejlesztések legyen akár anyagban berendezésben, 
vagy éppen technológiában folyamatos innovációt igényel az iparág szereplői-
től.Ha elfogadjuk a statisztikai adatok által nyújtott helyzetjelentést, akkor azt 
kell mondjuk, hogy a legjellemzőbb vállalkozási forma a kis és közepes vál-
lalkozás. A cégek alkalmazottainak korlátozott száma fokozott igényt támaszt 
az egyes dolgozókra.

A szakember utánpótlás természetes módja a szakképzés. ebben az évben 
vizsgát tett tanulók még a hagyományos képzés eredménye. Nappali rendsze-
rű, délutáni felnőttoktatás és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretén 
belül kerültek ekkor ki szakemberek. Azonban ekkor már javában folyt az új 
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szakképzési rendszer-
ben induló képzések. A 
törvény 2019-ben jelent 
meg, a részleteket elő-
író végrehajtási rendelet 
2020-as keltezésű.

2021-ben tehát a szak-
képző iskolák vegyes 
rendben működtek. A 
kezdő évfolyamok az új 
előírások szerint működ-
tek, míg mindenki más 
a régi rendszer szerint 
végezte munkáját. ez bi-
zony sok esetben okozott 
nehézséget. A tanulók, a 
szülők, sok esetben a du-
ális képzők sem értettek, 
hogy mikor mi az előírás, 
hogy éppen milyen sza-
bályok szerint a munkát 
szervezni. őszintén be 
kell vallani, hogy eseten-
ként az oktatóknak is fel-
adta a helyzet a leckét.

Ha 2021-es évről akarunk beszélni, akkor feltétlenül két részre kell oszta-
nunk. Szeptember 1. előtt az iparág szereplő hagyományos (2020. előtti szak-
képzési rendszerben képződött) szakemberekkel találkoztak akár a duális 
képzés keretein belüli képzés folyamán, akár végzett, szakképzettséget szer-
zett szakemberekkel. Szeptembertől kikerülő szakmai gyakorlaton résztvevő 
szakemberek már az új rendszer szerint tanultak.

tehát a megszokott szakképesítésekkel jelentkeztek a nyár folyamán 
végzett munkavállalók a foglalkoztatóknál. Szakmunkásszintű központifű-
tés- és gázhálózatrendszerszerelők, hűtő- és legtechnikai rendszerszerelők, 
víz- csatorna és közmű rendszerszerelők és a technikus szintű épületgépész 
technikusok. ekkor még éltek a ráépülések úgy, mint a gáz és hőtermelő be-
rendezésszerelő, valamint a hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezésszerelő. 
ez volt a múlt.

Szeptembertől megjelentek a duális partnereknél az új képzésben tanulók. 
Csak az alapszakmák maradtak. ráépülések helyett majd a programkövetel-
mények alapján fognak történni a képzések. ezek egyelőre nem funkcionál-
nak, bevezetés alatt állnak.
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tanulószerződés helyett szakképzési munkaszerződés keretén belül tör-
ténik a foglalkoztatás. gyakorlatilag két év karantén és digitális oktatás után 
érkeztek a tanulók a munka világába.

5.5.1  A Covid hatása a képzésre
ezen tanulók a 8. osztályt és a kilencediket is online módon teljesítették. 

Hozzá szoktatták őket a könnyebb út választására. A szomszéd település egyik 
iskolájában még az órákra való bejelentkezést sem követelték meg, hiányzást 
nem vezették.

ezek után kerültek munkaviszonyba. rengeteg szocializációs problémával. 
Később érkezes, munkaidőben való „telefonozás”, munkaidő előtti távozás. A 
munkához való alázatosság hiánya, rossz stílusú kommunikáció stb. ott volt 
kevesebb probléma, ahol a foglalkoztató komolyan vette önmagát. részletek-
re menően tisztázta a tanulókkal a munkahely szabályait, a legtriviálisabbakat 
is. Itt kevesebb probléma volt, hiszen a gyerekek sokszor feszegetik a határo-
kat, keresik, hogy meddig mehetnek el, azonban abba az esetben amikor ez 
előre ki van tűzve csak kevesen kerülnek bajba.

A tanműhely helyett digitálisan végzett gyakorlatok nagyon komoly le-
maradásokat eredményeztek szakmai tudásban, ismeretek területén és 
a kompetenciákban. gyakorlatilag sokszor újra kellett kezdeni a tanulók 
képzését.

5.5.2  Az új szakképzési rendszer és az ágazat kapcsolata
2020-ban bevezetésre kerülő új szakképzési rendszer a nagyobb vállalatok, 

a multik körülményeire íródott. Az épületgépészetre jellemző vállalkozási for-
ma a kis és közepes vállalatok. e cégek képzésben való részvétele aránytala-
nul nagy terhet jelent a résztvevőkre.

Minél kevesebb a cég munkavállalóinak száma annál aránytalanabbul nagy 
terhet jelent az egyes személyekre. A munka struktúrája szintén gondot okoz-
hat. Az egysíkú megrendelések szintén akadályozzák szakképzési munka-
szerződés megkötésének lehetőségét.

Anyagi tehertételben is aránytalanul sok feszültséget kelthet a tanulók je-
lenléte. A 2011-ben bruttóban fizetett 100.440,- Ft egy 15 éves még viszonylag 
kevés feladattal megbízható, esetleg rossz hozzáállással rendelkező irányába 
a normál munkavállalók körében komoly irigységet kelthet.

5.5.3  Szakképzés tanulói struktúrája
A nyolcadik osztályból középfokú oktatásba jelentkezőknél komoly átstruk-

turálódási folyamat figyelhető meg.Az általános gimnáziumi képzés helyett 
egyre többen választják a szakképzést. ez egyrészt a viszonylag nagy meny-
nyiségű reklám, hírverésnek és nem kis részben az egyre közismertebbé váló 
ösztöndíj/munkadíj alkalmazásának tudható be.
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A szakképzésen belül a technikusképzés számít sztárnak. Intenzív ezen 
irányba való jelentkezések száma. De az is megállapítható, hogy e tanulók 
egyre képzettebbek, egyre intelligensebbek, egyre céltudatosabbak.

Sajnos a szakképzős tanulók száma jó esetben stagnál szakmánként eset-
leg csökken. Az ő képességeik azonban sok kívánni valót hagy maga után. 
ezek a fiatal emberek sok esetben csak irányítás mellett képesek megfelelő 
munkát végezni, Vagy pedig csak jól begyakorolt munkafolyamatokat tudnak 
elvégezni. A jelenlegi munkaerő-ínséges időkben ezt is meg kell becsülni.

5.5.4  A szakképzés oktatói
Ma már nem beszélünk külön elméleti és gyakorlati képzésről. Az új ter-

minológia a foglalkozás minimum hány százalékát kell gyakorlati helyszínen 
leoktatni. ez egy meglehetősen rugalmas felfogás, amely által a duális kép-
ző szakembere az egyes foglalkozásokat minden további nélkül leoktathatja. 
ez egy széleskörű munkákat végző vállalkozásnál alkalmassá teszi egy-egy 
szakma teljes szakmai képzéséhez. ez azonban csak ritkán fordul elő.

Jellemzőbb inkább az, hogy a szakképző iskolával együttműködve közösen 
végzik a szakmai program megvalósítását. Itt pontosan rögzítésre kerül, hogy 
a partnerek mit csinálnak; milyen foglalkozásokat, milyen tananyagelemeket 
oktatnak, értékelnek stb.

Mindenki számára természetes, hogy az oktatók személye lényegesen nem 
változott, jelentős megújulás nem történt. Ilyen körülmények között rendsze-
res kommunikációra, magyarázatra, értelmezésre van szükség az új rendszer 
megértéséhez, a hozzá való alkalmazkodáshoz.

2020-ban megtörtént az állami fenntartású szakképző iskolák közoktatás-
ból munkatörvénykönyvének hatálya alá kerülése. ez többek között azért is 
volt fontos, hogy egy piacképes szakember megszerezhető legyen az iskolák 
számára biztosítva a versenyképes fizetést. ez jelenleg még nem működik. to-
vábbra sem jellemző, hogy egy szakember a versenyszférából átlépve segítse 
a szakképző iskola munkáját. A fizetési különbségek továbbra is meghatáro-
zóbbak a munkakörülményekkel szemben.

Az épületgépészeti ágazatban kiemelkedően jól működik a szakmai szer-
vezetek és az iskolák kapcsolata, de a gyártók, forgalmazók, vagy éppen a 
rendszertulajdonosok is szívesen látják a tanulókat egy-egy szakmai esemé-
nyen, és gyakran külön megszervezik iskolában való megjelenést is. A train-
bud, pályázat, MÉg projekt komoly mozgósító erővel bír a hétköznapokban, de 
a szakképzés területén hazai szinten a szakmasztár fesztivál a legfontosabb. 
A Covid19 miatt ez csak részben került megvalósításra. Nemzetközi szinten 
pedig a Worldskills és az euroskills a meghatározó.
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6 .  É L ő  M Ú Lt U N K  –  É V F o r D U L ó K
6.1  Arcképcsarnok
        (Zoltán Attila)

6.1.1  Fűzy Olivér, 1921-2008, az áramláskutatás professzora

Fűzy olivér az áramlástechnikai gépek elmé-
letének egyik legjelentősebb hazai alakja Az 

idősebb korosztályt még személyes emlékek is 
fűzhetik hozzá. Idén száz éve, hogy megszüle-
tett, és még csak tizenhárom éve, hogy a földi 
valóságában nincs közöttünk.

Életművét jobban összefoglalni nem is lehet-
ne, mint azt Az áramlástechnika és hőtechnika 
nagyjai életrajzi gyűjteményben a szerzők – Ko-
rényi Zoltán és tolnai Béla – összefoglalták. 

Fűzy Olivér 1921. július 15-én született Buda-
pesten. Édesapja, Fűzy rezső a ganz gyár mérnöke volt. Középiskoláit két tannyel-
vű gimnáziumban végezte, így kiválóan beszélt németül. A József Nádor Műszaki 
és gazdaságtudományi egyetem gépészmérnöki Karára iratkozott be érettségi 
után. Mérnöki tanulmányaival párhuzamosan a Zeneakadémia hallgatója is volt 
zongora tanszakon. A II. Világháború utolsó évében évfolyamát is kivitték Német-
országba, Drezdában volt a város amerikai bombázása idején, amit szerencsésen 
sérülés nélkül élt át. Hazatérve letette elmaradt vizsgáit 
és 1948-ban államvizsgázott. A Zeneakadémián is adott 
hangversenyt, de ott nem szerzett végül diplomát, mert 
úgy döntött, hogy inkább a mérnöki pályát választja.

Vízgépek címmel tankönyvet írt 1953-ban. e könyv öt 
kiadást ért meg 1965-ig. ekkorra Fűzy olivér már alap-
vető eredményeket ért el a hidrodinamikai szárnyrács 
elmélet mindkét fő feladatában….

1974-ben jelent meg újabb tankönyve Áramlástechni-
kai gépek címmel, majd ennek javított 2. kiadása 1978-
ban. e könyvekben már teljes terjedelmében tárgyalja a 
szárnyrácsok elméletét, az úgynevezett szingularitások 
módszerét. A csőhálózatok stacionárius és tranziens szá-
mítási módszereivel kiegészítve 1991-ben a könyv Áram-
lástechnikai gépek és rendszerek címmel jelent meg.

Érdeklődése már az 1970-es évektől kezdve, a számí-
tástechnika rohamos fejlődést felismerve a nagy, kiter-
jedt csőhálózatok-beli tranziens áramlások szimuláció-
ja felé fordult.
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e témakörben külföldi szakértésekkel is megbízták, nemzetközi konferenci-
ákra hívták előadóként, szekcióelnökként. Az 1989/90-es tanév teljes 2. szem-
eszterében vendégprofesszor volt a Karlsruhei egyetem áramlástani és áram-
lástechnikai gépek Intézetében és ott diplomatervet, doktori témát is vezetett.

egyetemi előadásait az igen alapos 
felkészültség, igényesség, matematikai 
precizitás jellemezte túl azon, hogy szó-
rakoztató, kifejezetten kedvelt előadója 
volt több tíz évfolyamnak. Nyugalomba 
vonulása után is még segítette a Víz-
gépek – jelenleg Hidrodinamikai rend-
szerek – tanszék munkáját, amelyiknek 
emeritusz professzora volt haláláig.          

Bár elméleti beállítottságú mérnök és tudós volt – ebben nagy hatással volt 
rá 6 évvel idősebb professzortársa, gruber József – néhány szabadalom, újí-
tás is fűződik nevéhez, másodmagával ő tervezte a Vízgépek laboratóriumban, 
azóta is működő kavitációs csatornát. e berendezés igen jelentős lendületet 
adott a kavitáció kutatásnak, ami napjainkban is folytatódik a tanszéken.

Születésének századik évfordulójára kapcsán a tanszék szokásos karácsony 
előtti összejövetelén megemlékeztünk egykori, máig ható professzorunkról.

6.2  Technikatörténeti érdekességek 
        (Szekeres József)

6.2.1  Húsz éves a panel felújítási program 
Immár 20 éve, 2001-ben indult a kormányokon átívelő legnagyobb hazai fel-

újítási program. A megnevezés hivatalosan: Iparosított technológiával épült la-
kóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatása. A panelprogram támogatása olyan fejlesztéseket támogat, amelyek 
hatékonnyá teszik a panelházak ezen belül a lakások energia felhasználását17. 
De mielőtt a felújítási programról beszélünk, nézzük meg, mik eredményezték az 
újszerű lakásépítési technológiának bevezetését, milyen úton jutottak a döntés-
hozók erre a döntésre, mik jellemzik a panel felújítási program ütemeit.

Előzmények
A lakáshiány a második világháború után 1970-ig a legégetőbb probléma 

volt hazánkban, amely több tényező együttes megléteként jelentkezett:
– Így a háborúban tönkrement házak hiánya, a súlyosan megsérült lakóépü-

letek felújításának elmaradása.  A nagyarányú egyszobás, udvari vagy fo-
lyosón levő közös WC-s lakások megléte.

– A rákosi-korszak erőltetett iparfejlesztési gyakorlata miatti erőforrás hiány 
a lakásépítés és felújítás területén.  
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– A nagyarányú albérlői szám a városokban, a vidékről a jobb munkalehetőség 
miatt városokba beköltöző lakosság megjelenése, valamint a ratkó-korszak 
gyerekeiből felnőtté, szülővé felnövő nemzedék megjelenése a 70-es évek-
ben együttesen demográfiai gondot idéztek elő18. A több százezerre tehető 
lakáshiányt csak iparosított lakásépítéssel lehetett megoldani.    

Hazai fejlesztésű panelprogram 
Hazánkban az első Nagy Imre kormány (1953) ismerte fel az erőltetett 

iparosítás káros hatását és jelentős erőforrásokat csoportosított át a me-
gye-székhelyek, Budapest fejlesztésére és a lakásépítésre. 

Már ekkor elindultak a ha-
zai kísérletek, fejlesztések a 
panelos építkezési móddal. 
Dunaújvárosban, (akkori ne-
vén Sztálin városban) épült fel 
az ország első nagy panelos, 
több emeletes lakóháza ha-
bosított kohósalak betonból. 

eközben Pécsett 1957-ben 
kezdték el saját rendszerű 
nagy paneles habosított kohó-
salak betonos paneljeinek fejlesztését egy kis üzemben cseh minta alapján, majd 
1958-ban a gyártását. A nagyüzemi módra áttérve egészen 1975-ig, az országos 
méret egyesített panel rendszer bevezetéséig Baranya megyét ellátták ezzel a 
termékkel, és épültek meg a az iparosított technológiával a panel lakások. 

1960-banmegszületetett az első budapesti rendezési terv, vele együtt a 
kormány első 15 éves lakásépítési terve. ez 1 millió lakásépítést irányzott elő, 
amelyből 300000 lakás Budapestre volt tervezve.  Az első időszakban a fő-
városra előírt 33000 lakás helyett csak 31 00 lakás teljesült. A lakáskérdés 
mennyiségi problémájának megoldása felülírta a minőségi előírások teljesí-
tését és nem jutott erőforrás a felújításokra sem. 

A II. ötéves tervben kitűzött tervszámoktól való lemaradás okát az előkészí-
tés hiányosságára vezették vissza. Ugyanakkor világossá vált, hogy nagyüzemi 
iparszerűen előállított típustervekre alapozott több emeletes panelházak épí-
tését kell megcélozni, amelynek hazai kifejlesztése túlzottan nagy erőforrást 
igényel és a gépek előállításához a gyártási kapacitás is hiányzik. Jobb dön-
tésnek látszott valamely baráti országból a teljes technológia átvétele. 

Külföldi fejlesztésen alapuló panelprogram 
1962-ben meg is született a határozat az első szovjet házgyár megvételé-

ről, a döntés nyomán pedig 1964-65-re felépült az első kísérleti jellegű 1800 
lakás/év kapacitású panel üzem a III. kerületi Szentendrei úton, Budapesti 
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Házépítő Kombinát (Budapest I.) néven. Sajnos a megépült házak sok prob-
lémával épültek meg. ezzel párhuzamosan, az országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság és az Építési Minisztérium szakemberei beutazták európát, hogy 
nyugaton is tanulmányozzák a panelos lakásépítési technológiát.  A megálla-
pításuk, a szovjet és a dán Larsen-Nielsen rendszer megvétele volt. 

1965-ben magyar szakmai delegáció utazott Moszkvába, hogy a részt vevők 
élőben tanulmányozhassák az iparosított panelos házgyárat, és ezzel a tech-
nológiával épült lakótelepeket a helyszínen. raymund Camus francia mérnök 
1948-ban szabadalmazott előre gyártott rendszerét alkalmazva. ez a Camus 
rendszerként ismerté vált szabadalom világszerte elterjedt. ezt a rendszert 
vásárolta meg a Szovjetunió, és építette meg 1950-es évek vége felé az első 
kísérleti lakótelepet. A látottak alapján megállapították, hogy a házgyári pa-
nelos építési mód alkalmas a lakásépítés kitűzött tervszámainak teljesítésére, 
a rendszer képes nagyszámú, eltérő, variálható elem gyártására, amelyekkel 
biztosítható a funkcionalitás a formai, és a városépítészeti változatosság. egy-
úttal félelmüknek is hangot adtak, felhívták a figyelmet a tervező a házgyár 
és kivitelező ellenérdekeltségére, a munkaszervezés és a gazdaságosság a 
volumen teljesítés területén jelentkezhet.

1965 -1975 között 11 házgyár épült Magyarországon, típusát tekintve 1 
szovjet; 1 szovjet-Kelet-Német; 1 Larsen-Nielsen; 7 szovjet- magyar fejlesz-
tésű. ebből 4 Budapesten, valósult meg, amelyből 1 volt Larsen-Nielsen típu-
sú és 7 vidéken, győr, eger, Miskolc, Debrecen, Szeged, Veszprém, Kecskemét 
megyeszékhelyen. A házgyárak kapacitása 1700-4200 lakás/év között volt. 

Az 1965-ös delegáció félelme beigazolódott, a házgyárak” kényelme” mi-
att a házgyárak kevés típust gyártottak, nem voltak hajlandók a terepszinthez 
igazodó változó magasságot és egymáshoz képest eltolt elrendezést gyártani.

A hazai panel programmal sikerült az igényeket a fenti módon kielégíteni. 
A mennyiségi szemlélet, a minőség háttérbe húzódása, az akkori szocialista 
életszemlélet előre kódolta, hogy idő elteltével hatalmas gondok fognak je-
lentkezni a panellakásoknál.

Panel felújítási program 
1965-tól a rendszerváltásig a legtöbb magyarországi városban épültek ipa-

rosított technológiával, előre gyártott vasbeton elemekből álló, döntően la-
káscélú épületek összesen 820 00 lakással. A köznyelvben „panelháznak ne-
vezett lakótömbök, az ezred fordulóra egyre leromlott állapotba kerültek. A 
lakosok közt állandó konfliktusok voltak a távfűtő rendszer veszteségeinek 
lakosokra számlázása végett, valamint a hiányos csőhálózat szigetelés, és a 
táv hő szivárgások miatt. A fűtési időszakban a lakásokban az egycsöves fűtési 
rendszerből adódóan, jellemző volt, az alul fázunk, felül meg a túlfűtés miatt, 
kényszer ablak-nyitásos szellőztetéssel engedték ki a felesleges meleg leve-
gőt- pocsékolva.  A fürdőszobák, WC-k helyiségeinél a pocsékolás az elavult 
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gazdaságtalan ventilátorok üzemeltetése, és szabályozhatatlanságuk miatt 
mindennapos többlet költség forrása volt. Az épületek egyre romló műszaki 
helyzete azok drasztikus leértékelődésével, az érték vesztés pedig a lakosaik 
tömeges vagyon vesztésével, a lakótelepek deklasszálásával fenyegetett. 

A panelek felújítását 2000-ben tűzték napirendre, és 2001-ben, húsz éve 
indították el. A kormányzat 2001-től juttatott forrásokat a felújításhoz.

Az első panel felújítási programban az alábbi műszaki és komfort felújítá-
sok jöhettek szóba, amelyeket a költségek volumene, a lakók lehetősége, a 
lakások 2001. évi értékből adódó fedezete nem tette teljeskörűen lehetővé a 
lakásfelújítást. ezért azt jelentős állami tehervállalással fokozatosan támo-
gatták a panel felújításokat. Jellemző felújítási feladatok:
•	 Távhő	vezetékek	felújítása,	kiváltása
•	 Lakótelepi	hő	központok	felújítása,	távfűtési	rendszer	kiváltása	gáz	üzemű	

kazánokra.
•	 Egy	 csöves	 fűtési	 rendszer	 teljes	 cseréje	 szabályozható	 kétcsöves	 rend-

szerre.
•	 Fürdőszoba	és	WC	szellőző	strangok	cseréje,	szellőző	ventilátorok	cseréje
•	 Napkollektorok	elhelyezése
•	 Vezeték	rendszerek	cseréje
•	 Homlokzati	szigetelés	elhelyezése	
•	 Födém	szigetelés	felújítása,	cseréje
•	 Nyílászárók	cseréje

először a gazdaságtalanul üzemelő, primer energia rendszert számolták fel.
2008-tól a második panel felújítási program az Új Magyarország Lakás Fel-

újítási Program részeként működik tovább. 

Támogatások kiterjedtek
•	 Nyílászárók	energia	megtakarítást	eredményező	felújítása	vagy	cseréje.
•	 Homlokzatok	és	födémek	hőszigetelése
•	 Épületgépészeti	rendszerek	korszerűsítése,	felújítása.	Támogatások	köré-

be bevonták a vezetékrendszerek felújítását is.
•	 Megújuló	energiafelhasználás	(napelemek	alkalmazása)	növelése

2011-ben a kormány ismét átrszervezte a programot, a panel épületek támo-
gatását az Új Széchenyi terv Zöld Beruházási rendszer nevű alprogramja vette 
át, amelyet a nemzetközi Co2 – kvóták nemzetközi kereskedelméből finanszíroz-
tak. Ugyanakkor a Zöld Beruházási rendszerben levő pénz elégtelen volt a koráb-
ban támogatandónak ítélt pályázatok finanszírozására, ezért 2011-ben a további 
pályáztatást a program története során először hosszabb időre felfüggesztették.

A harmadik panel program 2014-ben indult, és 2020-ig tartott. A támoga-
tott fejlesztések közé a panelházak leggyengébb pontját a hőszigetelés elég-
telenségének feljavítását is beemelték19. A koncepció lényege az volt, hogy 
az egyre dráguló energia árak miatti megtakarítással forrást teremtenek a 
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hőszigetelés elvégzésére. A hőszigetelés mellett a külön támogatták a régi, 
elavult nyílászárók korszerűekkel történő lecserélését is. A fal felületeket fes-
tették, vagy a hőszigetelés elvégzésekor a fal felületet vakolni kellett, arra a 
különböző színek és formák felvitele a felújításhoz képest kis költséggel elvé-
gezhető volt. Így ezzel a felújítással a lakások színesebbé, változatossá váltak, 
megtörve a korábbi egyhangúságot.

A panelprogramtól adminisztratív úton elkülönítve, de azt kiegészítve több 
magyar nagyváros is belevágott lakótelepeik közterületeinek felújításába. 

Eredmények
2007-ig a panelprogramra a magyar állam 34.4 milliárd Forintot költött. 

támogatás révén az ország 820000 panellakásából 190000-et (21%-át) újítot-
ták fel valamilyen formában. Az érintett lakások energia felhasználása 8-50 
%-kal csökkent. Legtöbb panellakás Székesfehérváron került felújításra.  Az 
értékük legalább 10%-kal növekedett a felújítás előtti értékének. A panelbe 
fektetni ma időtálló beruházásnak tűnik a lakosság körében. 

Ugyanakkor a felújítás előtti pazarló és lakásonként nem szabályozható, 
mérhető fűtési rendszerek energia hatékony cseréje az ott lakók életminősé-
gét, komfortját jobbá, tette.

Azon panellakások, lakótelepek ahol a homlokzat festését, közparkok fel-
újítását is meg tudták oldani, ma a luxus lakóparkok néven váltak ismerté, 
jelentős lakás érték növekedést tapasztalva.

A panel felújítási program folytatását ismét tervezik a politikai pártok. en-
nek bekövetkezése, a program indítása az eU támogatásoktól, a hazai épí-
tőipari kapacitásoktól nagyban függ. Mértéke az elmúlt évek tapasztalata 
alapján korlátos lesz.

Mindenképp tudomásul kell vennünk, hogy az alapanyagok jelentős része 
korábban külföldről érkezett, a korszerű energia hatékony gépészeti berende-
zések ugyancsak külföldről kerültek/kerülnek beszerzésre, ami a költségve-
tésre és a fizetési mérlegre kihatással van. 

6.2.2  80 éve adták át a nagy vízszintes légcsatornát

Visszatekintés20

Műegyetem- akkori nevén a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és gaz-
daságtudományi egyetem Aerodinamikai tanszékének felállításával egy időben 
1934-ben korszerű laborépület és szélcsatorna építését is elhatározták. Az új, 
Kotsis István műegyetemi professzor tervezte, Bauhaus jegyeket viselő épület 
1936-ban került tető alá, a szélcsatorna pedig Abody (Anderlik) előd, az Aero-
dinamika tanszék első vezetőjének irányításával 1938-39-ben készült el.  Az 
építést a magyar állam 350 000 pengővel, több nagyvállalat (Magyar Waggon 
és gépgyár, Weiss Manfréd) pedig további mintegy 100000 pengővel támogatta.
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Az első években, a szélcsatornában korszerű, új magyar repülőgéptípusok 
(Weiss Manfréd WM-23, ezüst nyíl vadászrepülőgép, rMI-1X/H kísérleti romboló 
repülőgép) aerodinamikai vizsgálatát végezték, valamint a német DVL (Deutsche 
Versuchsanstalt für Luftfahrt) megrendeléseire német repülőgéptervek főeleme-
inek (például repülőgép törzseknek) az áramlástechnikai jellemzőit is mérték. 

1944-45-ös szövetséges bombázások során találat érte a szélcsatornát. A 
sérülések javítása után, 1950 -ben a visszatérő vezetéket fallal és tetővel vet-
ték körbe, ezzel javítva a csatorna hőszigetelését, zaj- és állagvédelmét.

Jelenleg a tanszéken az alábbi szélcsatornák találhatóak21 
•	 Nagy	vízszintes	szélcsatorna
•	 Határréteg	 szélcsatorna:	Az	 atmoszférikus	határréteg	modellezésére	 al-

kalmas szélcsatorna. 
•	 NPL	szélcsatorna:	Tanszék	legkisebb	(National	Physical	Laboratory	típusú)	

szélcsatornája.
•	 Függőleges	szélcsatorna:	A	nagy	légcsatornával	egy	időben	épült	repülők	

függőleges mozgását vizsgálta. 
•	 Kis	nyomóüzemű	szélcsatornák	2db:	A	csatornák	moduláris	felépítésűek,	

többféle mérőtérrel használhatóak. 
•	 A	hat	szélcsatorna	a	BSc	és	MSc	oktatásban	kiemelt	szerepet	kap.	

Nagy vízszintes szélcsatorna 
A szélcsatorna ún. göttingeni típusú, mérőterén és az áramlást létrehozó 

ventilátoron áthaladó levegőt zárt csőben visszavezetik a mérőtérbe. A szél-
csatorna visszavezetését, amely eredetileg az épületen kívül helyezkedett el, 
15 cm falvastagságú vasbeton héjszerkezet alkotja, az épületen belüli konfú-
zor és elszívó tölcsér elemek fából készültek.

A maximális sebessége a 2,6 m átmérőjű nyitott mérőtérben kb. 55 m/s (200 km/h).
A nagy vízszintes szélcsatorna jelenleg Magyarország legnagyobb kutatási 

célú szélcsatornája, amely 28,2 m hosszú és 12 m széles. A részletesebb mé-
retek az ábrán láthatóak. 

A megépült szélcsatorna épülete a külső vasbeton vezeték szakasszal
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Alkalmazási területe:
•	 szerkezetek,	testek	ellenállásának	meghatározása,	
•	 épületek,	szélterhelésének	meghatározása
•	 járművek	tervezése	
•	 várostervezési,	szennyezőterjedési	problémák	megoldása

A főbb elemek
és jelentőségük: 

1. Nyugtató kamra: Az 5,2 m 
átmérőre bővült keresztmetszet-
ben elhelyezett elemek feladata az 
áramlás irányú és arra merőleges 
sebesség ingadozások csökkenté-
se és a sebességmegosztás egyen-
letességének javítása.

2. Méhsejt párhuzamosító: A pár    -
huzamosító kb. 3000 darab D=50 
mm, L=460 mm méretű, egymás-
hoz forrasztott acélcsőből készült. 
A csövek jelentősen csökkentik az áramlás tengelyirányra merőleges sebesség 
komponenseit, „egyen irányítják” az áramlást.

3. Turbulencia csökkentő sziták: A párhuzamosító után elhelyezett 3 db 
szita (fémháló) csökkenti az áramlás tengelyirányú sebesség komponensének 
inhomogenitását. A sziták emellett még ” feldarabolják” a rajtuk áthaladó na-
gyobb örvényeket, ezáltal csökkentik a turbulenciát. 

4. Konfúzor: A 4:1 keresztmetszet arányú, kettős konfúzor megnégyszerezi az 
áramlási sebességet és csökkenti az áramlás örvényességét. A konfúzor a kilépő 
keresztmetszetében, így a turbulencia intenzitás a mérőtérben kisebb, mint 0,5%.

5. Mérőtér: A 2.6 m átmérőjű és 3,8 m hosszú mérőtér nyitott, és a repülőgép 
aerodinamikai alkalmazásoknál elterjedt kör keresztmetszetű, ezáltal nem ala-
kulnak ki szekunder áramlások. Az 5 m2 –es sugárkeresztmetszetben maximum 
0,5 m2 keresztmetszetű testek, modellek helyezhetők el. A szélcsatornát kezdet-
ben zárttá is lehetett alakítani a felfogó tölcsér zárt mérőtér-elemre cserélésével.

6. Eltávolítható síklap: A mérőtérben helyezkedik el. A rajta elhelyezett kör 
alaprajzú nyílás lehetővé teszi a körlapon elhelyezett épület- vagy város mo-
dellek elforgatását, ezzel különböző szélirányok vizsgálatát.  

7.Felfogó tölcsér: átmérője 3,2–3,76 m, célja a nyitott mérőtérben enyhén szé-
lesedő levegősugár felfogása. A tölcsér oldalán elhelyezett nyílások, a levegő által 
magával ragadott többlet levegőt eresztik ki, csökkentve ezáltal, a mérőtér hátsó 
részében kialakuló, a mérésekben hibát okozó hosszirányú nyomás gradienst.

8. Diffúzor: A mérőtér után elhelyezett több diffúzor szakasz célja az áramlási 
sebesség és ez által a terelőlapátokon, szitákon keletkező összenyomás veszte-

A nagy vízszintes szélcsatorna.
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ség csökkentése. ezzel a ventilátor teljesítmény igénye és az áramló levegő, üzem 
során történő felmelegedése is kordában tartható. A diffúzorok félnyílásszöge 4°.

9. Fordító kamra: A szélcsatorna négy 90°-os fordítókamrájában elhelye-
zett hajlított acéllemezből készült lapátsorok kis áramlási veszteséggel térítik 
el az áramlást 

10. Ventilátor: A 3,7 m átmérőjű, merev falapátos ventilátort 560 kW tel-
jesítményű egyenáramú motor hajtja. Motort az áramló levegő hűti. A motor 
meghajtásához szükséges egyenáramot két darab ganz gyártású Ward-Leo-
nard gépcsoport állítja elő, amelynek bemenő teljesítménye összesen 674 kW.

11. Pitot cső: gázok, folyadékok sebességének mérésére alkalmas torló 
elemes áramlás mérőeszköz, a nyomás alapú áramlási sebesség mérési elv 
alapján működik. robosztus, nagy sebességek mérésére alkalmas.

A szélcsatornához tatozó egyéb egységek: 
•	 Ward- Leonard hajtás: A jól fordulatszám szabályozható egyenáramú moto-

rok korábban elterjedt fokozatmentes szabályozó berendezése. Széles tarto-
mányokban használható. Ma már az elektronikus hajtások kiszorították.

•	 Mozgó talaj szimuláció: A közúti járművek alatt, a járműhöz képest hátra-
felé mozgó talaj szélcsatornában történő szimulációjára az 1980-as évek 
első felében 3,5 m hosszú 0,6 m széles futószalagot terveztek, amelyre 1:5 
léptékű autóbusz karosszéria változatok körüli áramlást vizsgáltak. Abban 
az időben a londoni Imperial Colige szélcsatornáján kívül európában ez volt 
az egyetlen futószalaggal felszerelt szélcsatorna.

•	 Szondamozgató rendszer: 2011-ben elkészült rendszer,  0,5 mm pontos-
sággal képes a mérőszondák pozicionálására a mérőtérben. A mozgatási 
tartomány 4500*3500*1580 mm.

•	 Aerodinamikai mérleg: A vizsgált kismintára, (repülőgép-modellre) ható 
erő- és nyomaték komponenseket mérték vele, ma már nem használják. 

Néhány kiemelkedő vizsgálat, szimuláció a múltból22 

A csepeli Weiss Manfréd gyár 
Samu Béla vezetésével ter-
vezett WM-23 Ezüst Nyíl va-
dászrepülőgépe a vízszintes 
szélcsatorna zárt mérőteré-
ben, a 6 komponensű aero-
dinamikai mérlegen. (1940)

A tervezett M0 autóút Solymár és Bé-
kásmegyer közötti szakaszának 1:1000 
léptékű domborzati modellje a vízszin-
tes szélcsatornában. A 28m2-es model-
len a légszennyező anyagok terjedését 
nyomgáz kibo-csátásával és koncentrá-
ciójának mérésével modellezték. (2007)

Autóbusz-aerodinamikai modell-
kísérletekben a légellenállás 
mellett a jármű alatti áramlást 
és a hátfal sárosodását is vizs-
gálták. (1984)
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6.3  Intézményi évfordulók 

6.3.1  125 éves a HERZ
            (Marosi Balázs)

A HerZ 2021-ben ünnepli 125. évfordulóját, és 
eseménydús történelemre tekint vissza. Az 1896-
ban a favoriteni Herzgasséban alapított Wiener 
Armaturenfabrik-tól (Bécsi Szerelvénygyár) a nemzetközileg aktív épületgé-
pészeti vállalatcsoportig tartó út olyan folyamat volt, amelyet sok mérföldkő 
és fordulópont jellemzett.

Szerelvények, csillárok és lámpák
Az alapítók, Franz gebauer és Victor Lehrner tizenkét alkalmazottal kezd-

ték, a város erőteljes növekedése miatt hamarosan több mint 300 ember dol-
gozott a bécsi Favoritenben található gyárban. Az 1908-as termékkatalógus 
már több ezer terméket tartalmazott: elzáró szerelvények, szaniterek, csap-, 
gőz- és gázszerelvények, de a csillárok és a sárgarézből készült lámpák ele-
mei is szerepeltek rajta. Ma szinte alig képzelhető el, hogy milyen körülmé-
nyek között folyt a munka: a szerelvényeket homoköntéssel készítették, a mű-
szak végén az öntők „feketék” voltak, a formázó munkatársak testét pedig 
homok borította. rajzok nem léteztek, a forgácsoló üzemben minta alapján 
gyártottak. Az alkatrészeket részben a lábbal működtetett esztergapadokon, 
majd egyre inkább faragó gépeken dolgozták meg: ezeket az esztergákat a 
gépek fölött futó tengely hajtotta bőr hajtószíjakkal. gőzgép biztosította a ten-
gelyhajtáshoz szükséges energiát.

Ahol fűtés, ott a HERZ
A Habsburg monarchia összeomlásával az értékesítési piacok eltűntek, és 

a „maradék Ausztria” tartós gazdasági vészhelyzetbe került. De a vállalat túl-
élte a háborús éveket és a háborúk közötti időszakot is, szemben a többi szin-
tén bécsi székhelyű gyártóval, mint a Kafowie, S. Lang és a Pongratz & Bock.

Az 1950-es években a cég a fűtési szerelvények gyártására szakosodott. A 
még mindig jól hangzó „Ahol fűtés, ott a HerZ” ebből az időből származik. 
Ma ez a szlogen a vállalat továbbfejlesztése miatt már régen elavult. A média 
érdeklődését a gebauer & Lehrner az 1970-es években a társaság Herz Ar-
maturen Ag-vá történő átalakításával keltette fel, beleértve a munkatársi ér-
dekeltség bevezetését: A munkatársak a kor szellemének megfelelően rész-
vényessé váltak. Csoportmunka, ötletbörze, csoportdinamikai kísérletek és 
szemináriumok jellemezték a társaság tevékenységét. ez az új vállalati forma 
azonban nem hozott gazdasági sikert. A Lehrner családnak, mint (társ)tulaj-
donosnak hetven év után el kellett adnia részvényeit, mivel egy befektető vette 
át az irányítást, és a munkatársi részvényesek visszaadták részvényeiket.
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Viharos évek: A HERZ nemzetközivé válik
Viharos évek következtek, a befektető „elvesztette lelkesedését” a társaság 

iránt, és megkezdődött a vevő keresése. gerhard glinzerer két partnerével – 
akik mindannyian „sárgaréz, a fémforgács és az emulzió szerelmesei” – tette 

a legjobb ajánlatot. Az adásvé-
teli szerződést 1989 áprilisában 
írták alá. A versenytársak, akik 
egyik szemüket szintén a rég-
óta működő cégen tartották, 
szerencsére tévedtek azzal a 
hagyományos következtetéssel, 
miszerint nem szükséges „eu-
tanáziát nyújtani, a HerZ prob-
lémája magától megoldódik”.

Mert az 1990-es évek elején 
az üzlet a fokozatos nemzet-
közi térnyeréssel új lendületet 
kapott. Nyugat-európai piaci 

offenzívára nem állt rendelkezésre elegendő pénzügyi forrás, de Kelet-európá-
ban a vasfüggöny leomlása után egy kis csapattal gyors haladást lehetett elér-
ni. rövid időn belül kiépült az értékesítő vállalatok hálózata. Az első célország 
Lengyelország volt, amelyet nem sokkal később az akkori Csehszlovákiában, 
Magyarországon és más országokban létesülő fióktelepek követtek.

Egy évtizeddel később
tíz évvel később történt egy termelő vállalat első felvásárlása, majd további 

akvizíciók és új üzemek következtek. Mindezen terjeszkedési lépések eredmé-
nyeként a vállalatcsoport ma már több ezer terméket gyárt az épületgépészet 
és az építőipar számára tizenkét európai ország negyven helyszínén. Legyen szó 
vezérléstechnikáról, biomassza kazánokról és hőszivattyúkról vagy szigetelő 
anyagokról, a hangsúly a fenntarthatóságon, az ökológián és az energiahatékony-
ságon van. Saját értékesítő cégeink és partnereink világszerte aktívak, és számos 
vásárlónk számára a HerZ termékei az osztrák minőség szinonimáját jelentik.

 ezt a jubileumi esztendőt arra használjuk fel, hogy információkat nyújtsunk 
a széles választékunkról és az innovatív minőség, megbízhatóság, fenntartha-
tóság és energiahatékonyság vonatkozásában támasztott követelményeinkről.

6.3.2  Harmincéves a Daikin Magyarországon 
A Daikin globális szinten a HVAC szektor (Heating-Ventilation-Air-Conditi-

oning, azaz fűtési, szellőztetési és légkondicionálási szektor) egyik kiemelt, 
piacvezető gyártója és forgalmazója. A vállalat kimagasló energiahatékony-
sággal rendelkező, innovatív és prémium minőségű levegő-víz és levegő-le-



136

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

vegő hőszivattyúkat, valamint klímaberendezéseket, kereskedelmi hűtési 
rendszereket és folyadékhűtőket kínál lakossági, kereskedelmi és ipari alkal-
mazásokra. európában a Daikin megközelítőleg 6000 embert foglalkoztat és 
10 jelentősebb gyártóüzemmel van jelen Belgiumban, Csehországban, Né-
metországban, olaszországban, törökországban és az egyesült Királyságban.  

A Daikin több mint 90 év szakmai tapasztalatával a kezdetek óta vezető sze-
repet tölt be a legmodernebb légkondicionálási technológiák kialakításában, 
melyek energiahatékonyabbak és kevesebb károsanyag-kibocsátást tesznek 
lehetővé. A vállalat az évtizedek során óriási tapasztalatra tett szert nemcsak 
a légkondicionálási és hőszivattyús rendszerek gyártásában és fejlesztésé-
ben, de a hűtőközegek fejlesztése és gyártása terén is.

Daikin Magyarországon
Budapest, 2021. május 14. – Három évtizeddel ezelőtt, 1991-ben érkezett 

meg a japán Daikin Magyarországra. Számos más kelet-európai országhoz 
– például Lengyelországhoz, Csehországhoz, Szlovákiához, romániához – 
hasonlóan a márka az osztrák Climex gmbH révén kapott képviseletet Ma-
gyarországon, amely cég Budapesten is létrehozott egy kereskedelmi irodát. 
A magyar lakosság, illetve az ipari szegmens számára már ekkor is három 
kategóriában – split klímák, VrV rendszerek, folyadékhűtők – kínált mintegy 
30 termékből álló portfoliót a cég.

Kezdetben a közületek, ipari szegmens irányába történő értékesítés adta a 
forgalom gerincét, hiszen ekkoriban egy lakossági, belépő szintű split klíma ára 
szinte közel annyi volt, mint ma: 1991-ben hozzávetőleg 200 000, ma pedig 240 
000 forint, míg az átlagkereset mindössze 18 000 forint volt, ma pedig több mint 
411 000 forint. A 90-es években több ikonikus épület hűtő-fűtő megoldásait 
szállította a Daikin, például a Nyugati téri Skála áruházba is a japán cég csavar-
kompresszoros folyadékhűtői kerültek beépítésre. Az évtized másik jelentős pi-
aci eredménye, hogy az akkori Matáv irodaháza call-centerének, ill. valamennyi 
értékesítési üzletének klimatizálására a Daikin megoldásait választotta.

A jelentős növekedési potenciál miatt 1999-ben az osztrák Climexet felvásá-
rolta a Daikin belga leányvállalata, a Daikin europe. A Climex által Közép-eu-
rópában létrehozott helyi értékesítési irodák, illetve viszonteladói és szer-
vizpartner-hálózat garantálták a központilag tervezett értékesítési politika 
sikeres végrehajtását. ennek köszönhetően folyamatosan nőtt az értékesítés, 
a vállalat létszáma a 90-es évekbeli 5-10 főről dinamikusan emelkedett. A Da-
ikin globális életében a következő lépcsőt az jelentette, amikor a vállalat meg-
vásárolta az amerikai McQuay Internationalt, aminek következtében tovább 
nőtt a termékportfolió nagysága. A felvásárlásnak a magyarországi képviselet 
esetében is jelentős hatása volt, a létrejött Daikin McQuay Magyarország Kft. 
három budapesti telephelyét egyesítette a fehérvári úti irodaházban. A 2010-
es évek második felében a kereskedelmi hűtési üzletághoz tartozó több cég, 
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például a Zanotti, a tewis és az AHt is a Daikin tulajdonába került. ennek nyo-
mán a Daikin Hungary Kft. a magyar HVAC szektor egyik meghatározó szerep-
lőjévé vált, ami a széles termékportfólió és a szakértő saját kollégák mellett 
a magasan kvalifikált szakemberekből álló, kiterjedt értékesítési- és szer-
viz-partnerhálózatnak is köszönhető. A Daikin számos különböző megoldást 
képes kínálni bármely nagyságú épületgépészeti – hűtési-fűtési-szellőztetési 
– igényre, legyen szó új építésű vagy felújítás előtt álló családi házról, üzlethe-
lyiségről, bevásárlóközpontról, irodaházról, kórházról, múzeumról vagy éppen 
gyártóüzemről. A cég termékeit 1991 óta számos intézmény és vállalat válasz-
totta: Daikin rendszerek biztosítják a megfelelő hűtési-fűtési komfortot szinte 
az összes magyarországi autógyárban és a jelentősebb autóipari beszállítók-
nál is, több modern irodaházban, például a Daikin Márkaboltnak helyet adó 
Váci úti Promenade gardensben, vagy az office garden irodaházban, amely 
az első olyan irodaház volt, ahol monovalens fűtési rendszerként működött a 
Daikin hőszivattyú, vagyis nem volt más hőforrás. továbbá az idén szeptem-
berben Újbudán megnyíló, 55.000 nm alapterületű etele Plázában is Daikin 
rendszerek biztosítják majd a hűtést-fűtést.

A Daikin hosszú utat járt be Magyarországon is, a 30 évvel ezelőtti mintegy 
30 termékből álló portfólió mára mintegy tízszeresére nőtt, több mint 300 kü-
lönböző egységből áll. A vállalat jelenleg közel 70 főt foglalkoztat, árbevétele 
pedig a 2019-es üzleti évben elért 11,4 Mrd forinthoz képest is tovább nőtt. 

A vállalat 2012-ben hozta létre a Home Comfort expert, azaz minőségi la-
kossági partnerhálózatát, amelynek tagjai első kézből értesülnek a Daikin 
termékekkel kapcsolatos információkról, a legmagasabb fokú tréningeket 

Daikin Márkabolt
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kapják meg és a Daikin próbavásárlásokkal ellenőrzi a partnerek által végzett 
munka minőségét. Jelenleg Közép-európában 173, Magyarországon mintegy 
30 HCe partner áll a lakosság szolgálatában.

„Büszkék vagyunk arra, hogy termékeink kiállták az idő próbáját, és számos 
ügyfelünknél immár három évtizede szolgálnak megelégedésre jelentős meghi-
básodás nélkül. A 2020-as évben újabb csatornát nyitottunk a lakosság irányába, 
Budapesten nyílt meg a Daikin második európai márkaboltja, amelyben klímák 
és hőszivattyúk tekinthetők meg működés közben, illetve szakmai tanácsadás is 
várja az érdeklődőket. Fenntarthatósági törekvéseink révén a «Loop by Daikin» 
nevű programunk keretén belül itthon is elindítottuk a használt hűtőközegek re-
generálását és újrafelhasználását, így körforgásos gazdasági modellbe helyezzük 
a hűtőközegeket. Arra törekszünk, hogy a következő 30 év során innovatív ter-
mékeinkkel és a tőlünk megszokott magas színvonalú kiszolgálással biztosítsuk 
a lakosság és a vállalatok komfortérzetét a hűtés-fűtés területén – legyen szó 
lakásról, irodaházról, bevásárló központról vagy gyárcsarnokról” – mondta Zuggó 
Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Három évtized alatt 30 prémium tanácsadó partnerből és közel 300 cégből 
álló hálózatot épített ki a japán márka képviselete az országban. 

6.3.3  Harminc éves a Gienger
(Halmi Krisztina) 

A gienger Hungária Kft. a német vezetésű gC-gruppe leányvállalata, mely 
a dél-dunántúli gázszolgáltatóval közösen indította el Pécsett a céget 1991 
decemberében, 90 millió Ft-os tőkével (mai viszonylatokba átszámolva ez egy 
milliárdos összeg lenne). A Kft. vezetésére Heinz Wippich és Ludwig ruckel-
shausen urak Hauk Antalt kérték fel. Az volt a cél, hogy Kelet-európa felé 
tudjanak lépni. A feladathoz egy csapat is alakult: Cserfai tibor, Hauk Antal, 

Club Tihany Daikin VRV rendszer
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Cserkúthy László, Harmath tamás, akik egy németországi tanulmányút során 
rengeteg szakmai élménnyel és német kapcsolatokkal gazdagodtak, amit a 
továbbiakban Magyarországon is jól tudtak hasznosítani. 

Így alakult meg a német kapcsolatoknak köszönhetően Hauk Antal ügy-
vezetővel a gienger Épületgépészet Nagykereskedelmi Kft. Az első gienger 
Magyarországon Pécset a Mohácsi úton, működött, majd 1995-ben átköltözött 
a Nyugati Ipari út 1. szám alá. ez volt az első alkalom, hogy a gienger Német-
országon kívül terjeszkedni kezdett. 

Első lépések
Kezdetben a magyar-

országi gienger központja 
Pécs lett, ez volt az egyet-
len eladási pont. A máso-
dik értékesítési pont (Abex) 
1995–ben alakult Szek-
szárdon. ez volt az első 
terjeszkedés a magyaror-
szági cég életében. egyér-

telműen a növekedés volt a cél, hogy a gépész szakmában dolgozókhoz minél 
több helyen eljussanak azok a termékek, melyeket a gienger Kft. forgalmazott.

A 1991-es cégalapítást később további kettő követte: gienger technik Bu-
dapest Kft. és a gienger-Komfort Kft.  A gienger-technik Budapest Kft. a fő-
városban alakult 1993-ban, a gienger-Komfort Kft. pedig Veszprémben 2006-
ban. Mind a három cég azonos tulajdonossal, de önálló Kft-ként üzemeltek a 
magyarországi épületgépészeti piacon. 

Változások évei
A változások 2006–ban kezdődtek, amikor az alapító 

ügyvezető, Hauk Antal nyugdíjba ment. olyan „utódot” 
kellett találnia, aki ugyanolyan felelősségteljesen és lel-
kiismeretesen vezeti tovább a céget, mint ő. Unokaöccse, 
Halmi Csaba már 2000–től a giengernél dolgozott. Végig 
járta a szamárlétrát, a raktárban kezdett dolgozni és szor-
galmának köszönhetően felküzdötte magát az üzletkötői 
székbe. Hauk Antal meglátta benne azt a vezetői tehetsé-
get, mely szükséges ahhoz, hogy valaki vezetni tudjon egy 
ekkora céget. Amikor meghozta ezt a döntését, műszaki 
és közgazdaságtani egyetemre küldte tanulni, hogy látás-
módja kitáguljon egy vezető szintjére és tisztában legyen 
a folyamatokkal. Így került Halmi Csaba 2007–ben az ügyvezetői székbe. Közben 
az értékesítési pontok folyamatosan nőttek az ország területén.

Gienger Pécs

Halmi Csaba
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A változások egy újabb szakasza 2013-ban érkezett el a gienger életébe 
Magyarországon. ebben az évben a gienger Kft. és a gienger technik Buda-
pest Kft. összeolvadt, így alakult meg a gienger Hungária Kft. ezt a változási 
folyamatot zárta a le a gienger Komfort Kft. kilépése a magyarországi gienger 
kötelékből 2018 év végével.

Az összeolvadással erősebbek, koncentráltabbak és hatékonyabbak let-
tünk. Az értékesítési volument immáron közösen tudjuk növelni és folyama-
tosan célkitűzések elé állítjuk magunkat, melyeket közösen érünk el. 2020–ra 
15, 2021 –re pedig 18 értékesítési ponttal rendelkezünk. 

Tevékenység
A gienger Hungária Kft. egy épületgépészeti szaknagykereskedelmi cég, 

egy ún. nem termelő vállalat, mely közvetítő funkciót tölt be a kivitelezők, 
szerelők és a gyártók között. Cikktörzsünkben közel 20000 terméket tartunk 
nyílván, melyből közel 10000 terméket folyamatosan raktáron is tartunk. Kife-
jezetten fontos számunkra, hogy a vevőink elégedettek és sikeresek legyenek 
az általunk képviselt szortimenttel.

A célcsoportunk a szakma képviselői, a szerelők, kivitelezők, különböző 
szerviz cégek, beruházók, generál kivitelezők.

termékeink az installáció, fűtés és szaniter területekről széles körben 
megtalálhatóak. Logisztikai központunkban széles szortimenttel, termékvá-
lasztékkal tudjuk vevőinket kiszolgálni. Ha segítségre van szükségük, érté-
kesítő és területi képviselő kollégáink örömmel állnak vevőink szolgálatára. 
Akár személyesen is, a helyszínen, akár az üzletben.

Saját márkás termékeink
Az általunk forgalmazott termékek, szortiment közül egyre nagyobb sze-

repet kapnak a saját márkás termékeink is. ezeket saját névvel és logóval 
láttunk el: Cosmo, Vigour, Conel, Brötje és a trinnity. Folyamatosan bővítjük 
saját márkás termékeink szortimenjtét, melyeket fűtés, installáció és szaniter 
szortiment vezetőink menedzselnek. 

GC-Online Plus rendszer bevezetése
Nagy előre lepésnek számított, amikor 2016-ban bevezettük német példá-

ra és ösztönzésre a gC-online Plus rendszerünket. ez egy online platform, 
amin keresztül a vevők saját maguknak tudnak rendelést leadni, árajánlatot 
készíteni és kiszállítást kérni. Csak egy gombnyomás az egész. Mindezek 
mellett lehetőségük van látni az aktuális árukészletünket is minden egyes le-
rakatunkban. A legnagyobb előnye a rendszernek, hogy 0-24 használhatják a 
felhasználói, nincs időkorlát. Attól még, hogy értékesítő kollégáink az adott 
pillanatban már nem dolgoznak, a gC – online Plus akkor is a rendelkezé-
sükre áll. ezen a platformon megtalálhatóak az összes általunk forgalmazott 
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termékről szóló katalógusok, műszaki adatlapok és teljesítménynyilatkozatok 
is. Sőt, a java még hátravan: ha ugyanis a vevők ezen a platformon keresztül 
adják le rendeléseiket, 2% kedvezményt kapnak a vásárlás végösszegéből. 

Jogosan merül fel az ember fejében a kérdés, hogy ez lényegében olyan, 
mint egy webshop? Abban különbözik egy webshoptól, hogy ezt csakis kizá-
rólag a regisztrált vevőink használhatják, a lakosság nem. A másik különbség 
pedig az, hogy itt nem tudnak a rendelés végén fizetni. ezért használhatják 
csak a regisztrált vevők.

A másik fontos nagy változás, mely mérföldkő volt a gienger életében, az a 
központi raktárunk költözése volt. A már említett Határ úti telephelyünk ér-
tékesítésre került, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tett szert a raktár és az 
iroda területére is. Úgy éreztük, hogy ezt a területet kinőtük, az irodát és a 
raktárat is beleértve. elavult állapota miatt pedig itt volt az ideje egy sokkal 
korszerűbb, modernebb épületbe költözni, mely méltó a cég nevéhez. 

A költözés ca. 6 hónapos előkészület és tervezés után mindössze 7 napot 
vett igénybe. A kollégák derekasan helyt álltak időt és energiát nem sajnálva.

ez az új hely pedig Budapesten a 22. kerületi Növény utcában található, mely 
számunkra ez egy bérlemény. Jelenleg is itt tevékenykedünk, működünk és te-
szünk eleget vevőink kéréseinek. Innen a Növény utcai logisztikai központunkból 
látjuk el áruval a lerakatainkat és innen szállítunk a budapesti projektekre is.

Az új, minden igényt kielégítő grandiózus logisztikai központunk tervei már 
készen állnak. Ha minden a tervek szerint halad, akkor legkésőbb 2024-ben 
birtokba is vehetjük és még nagyobb hatékonysággal tudjuk a vevőinket és 
telephelyeinket kiszolgálni.

6.3.4  A Merkapt Zrt. 30 éves
           (Fülöp Ildikó)

A mai világban, ahol startup cégek 5-6 
éves életpályával rendelkeznek vagy beol-
vadnak néhány év alatt egy multinacioná-
lis vállalatba, ott a 30 év egy komoly meg-
bízhatóságot sugall. De ennél még fontosabb, hogy ez a magyar épületgépész 
szakkereskedő lendületesen fejlődik és újul meg évről-évre. A cég sikerének 
titkaira kerestük a választ és a Merkapt Zrt. igazgatósági tagjai örömmel osztot-
ták meg velünk gondolataikat, és mutatták be vállalkozásukat.

„Soha nem volt a célunk, hogy a legnagyobbak legyünk, egyszerűen csak ver-
senyképesen és becsületesen akarunk szakmai értékek mentén kereskedni. A 
növekedésünk ennek velejárója. A forgalom önmagában nem elegendő a fejlődés-
hez, árrésre és folyamatos fejlesztésre is szükség van. Nem mindig a könnyebb 
utat választva dolgoztunk, nem a forgalmi adatok fokozása volt a cél, hanem biztos 
hátteret és biztonságos piaci viszonyokat igyekeztünk kialakítani magunk körül” 
– mutatja be a Merkapt Zrt. üzletpolitikáját a cég egyik tulajdonosa Szemán 
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róbert. Akik személyesen ismerik, jól tudják, hogy nem csak a cége, hanem 
az épületgépész szakma fejlődése is szívügye, Szemán róbert épületgépész 
mérnök munkáját a szakma képviselői több alkalommal is elismertek: 2001 
– Az Év Épületgépész Vállalkozója, 2003 – Macskásy árpád-díj, 2014 – Az Év 
Épületgépész Mérnöke 

A történet egy vonaton kezdődött, ahol a Pécsi tudományegyetem gépészmér-
nöki karának két hallgatója gyakran utazott együtt, tanulmányik befejezése után 
Halgas Csaba és Szemán róbert 1991-ben megalapították a Merkapt Kft.-t.

„Harminc éve dolgozunk együtt, de mi már nagyon régóta nem üzlettársak va-
gyunk, hanem barátok” – meséli Halgas Csaba, aki szintén nem csak alapítója, 
de 2012-ben zártkörű részvénytársasággá alakult vállalat igazgatóságának is 
tagja. A Merkapt Zrt. folyamatos ingatlanberuházásainak és logisztikai fejlesz-
tésének felelős igazgatójaként mindig fontosnak találta, hogy saját tulajdonú 
ingatlanokkal stabil hátteret tudjanak biztosítani a kereskedelem részére. A 
kezdetben kivitelezéssel, szereléssel foglalkozó vállalkozás, majd egyboltos 
kiskereskedés ma már 11 értékesítési ponttal rendelkezik.

A Budapesten hagyományos kereskedelmi lánc modelljében építkező Mer-
kapt Zrt. a fővárosi központi logisztikai bázisa mellett három vidéki városban 
(győr, Szeged, Debrecen) is létrehozott, kizárólag viszonteladók kiszolgálását 
célzó, nagykereskedelmi központokat.

Példaértékű az a kezdeményezés, amivel a tulajdonosok 2003-ban a piaci 
fejlődését nem egyedül, hanem közös beszerzési társaságban, szakmai part-
nerekkel összefogva indították el.  Megalapították az Épületgépész Unió Kft.-t 
(ÉU), ami mára a legnagyobb láncokkal is felveszi a versenyt az áruk beszer-
zésében és a piaci jelenlétben, hiszen országosan több mint 20 értékesítési 
ponton keresztül biztosítják vásárlóik részére az épületgépészeti és fürdőszo-
bai termékek szakmai kiszolgálását.

„A viszonteladó partnereinkre és az ÉU tagtársainkra kollégaként tekintünk, 
hiszen a piac ellátásáért közösen kell együtt dolgoznunk. Kizárólag Budapesten 
üzemeltetünk saját kiskereskedelmi egységeket, ahol viszont a szerelőkkel foly-
tatunk sokszor baráti együttműködést” – mutatja be a Merkapt vevőit Kaczeus 
Zoltán, a kereskedelemért felelős igazgatósági tagja. 

Az elmúlt években a projektosztály is komoly fejlődést ért el és sok sikeres 
beruházást tudott kiszolgálni, ami tovább növelte a cég forgalmát. „Az árakat 
nem romboljuk le egy-egy piaci versenyspirálban, mert az hosszútávon nem ve-
zet jó irányba, hiszen a folyamatos fejlesztésekhez szükség van fedezetre. Ahhoz, 
hogy versenyképes árakat tudjunk biztosítani, több egyedi márkát is képviselünk 
és saját fejlesztésű termékeket is kínálunk a piacon” – irányítja a figyelmet a 
cég termékportfóliójára a kereskedelmi vezető. A Merkapt Zrt. jelentős im-
port tevékenységet bonyolít, több európai gyár képviseletét is ellátja, emellett 
saját márkáik is vannak, mint a Supernova Savio gázkészülékek, Focus cső- 
és szerelvényrendszer és Warmair lapradiátorok. Saját fejlesztésű termékeik 
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bővítik a hazai kínálatot, gyártanak vékony rétegrendű padlófűtési rendszert 
Floortherm néven, Walltherm márkájú alacsony hőmérsékletű felületfűtési 
rendszerük szintén a saját gyártóüzemükben készül. 2013-ban Hungarot-
herm nagydíjat nyert termékük a geowarm geotermikus talajszonda védjegy-
oltalom alatt áll. 

A Merkapt Zrt. 2021-ben 11 milliáros árbevételt ért el, közel 130 munkavál-
lalóval. A dolgozói létszám nem növekedett olyan ütemben, mint a cég forgal-
ma, ami az elmúlt 5 évben megduplázódott. Folyamatos fejlesztések nélkül ez 
nem sikerülhetett volna, árulja el Fülöp Ildikó a Merkapt Zrt. igazgatóságának 
elnöke. „Az innováció mind informatikai, mind szervezeti, logisztikai és infrastruk-
turális területen is folyamatos, hiszen a forgalomnövekedés mellett a szervezetet is 
építenünk kell, hogy rugalmasan, modern vállalati rendszerben tudjuk a vevőinket 
kiszolgálni. Online B2B és B2C értékesítő platformot hoztunk létre, új vállalatirányí-
tási rendszert vezettünk be és számos logisztikai fejlesztésen vagyunk túl. Emellett 
munkatársaink szakmai képzésére, az épületgépészeti alapok oktatására is figyel-
met fordítunk” – emeli ki Fülöp Ildikó a belső „építkezés” fontosságát, akit a 
szakma 2014-ben az Év Épületgépész Kereskedője elismerésben részesített.

„Az elmúlt év váratlan kihívások elé állí-
tott minket, a pandémia kapcsán megvál-
tozott környezethez és gazdasági helyzet-
hez igazodva gyorsan kellett reagálnunk, 
döntéseket hoznunk. Az építőipar számá-
ra rendkívüli növekedést eredményező 
változásokat szerencsére kezelni tudtuk, 
a munkatársakra háruló többlet feladatok 
ellátása nagy odafigyelést kívánt. Nagyon 
büszke vagyok a kollégáimra, hogy csa-
patként, ilyen sikeres évvel ünnepelhettük 
a Merkapt Zrt. 30. évfordulóját” – árulja el 
az igazgatóság elnöke.

A 2021-es évre eső 30. jubileumi ünnepségük több rendezvényből állt, ami-
nek meghatározó eseménye volt, hogy egy igazi oktoberfest hangulatú épület-
gépészeti sörfesztivált szerveztek, ahol beszállító partnereikkel együttműködve 
több, mint 500 épületgépészt megmozgató eseményt keltettek életre. A ren-
dezvényen szerelők, kivitelező partnereik és a Merkapt cégcsoport munkatársai 
kötetlen hangulatban együtt ünnepeltek. A nagy sikerre való tekintettel a jövő-
ben minden évben megrendezik majd a Merkapt oktoberfest-et, az épületgépé-
szek sörfesztiválját.

A Merkapt 30 éve nem csak egy szám, nem csak forgalmi adatok össze-
sítése, hanem sok ember számára, akár évtizedek óta már maga az élet. A 
munkatársak közül, többeknek a családot is szimbolizálja, hiszen, vannak 
párok, akik ott ismerkedtek meg egymással és mára közös gyermeküket ne-
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velik. Sőt, vannak kollégák, akiknek már a gyermeke is a cégcsoportban dol-
gozik, mondhatjuk hazajár. A családias, baráti légkör egy ilyen méretű cégnél 
nagyon ritka és ezért nagy érték is. „A gyerekeink a céggel együtt nőttek fel. 
Sok céges eseményen ott voltak, amíg más gyerekek a játszótéren játszottak, ők 
egy-egy céges sporteseményen segítők voltak. Szerencsére a gyerekeim pozitívan 
élték meg és kalandként tekintenek rá vissza, de attól ez mégiscsak áldozat volt 
mindannyiunk családja részéről. Bízom benne, hogy érdemükre válik és tényleg 
örömmel emlékeznek majd ezekre a pillanatokra” – meséli Halgas Csaba társa-
lapító. ehhez hasonló történeteket és személyes emlékeket osztanak meg ka-
merák elé állva a „Merkapt 30 éve, az épületgépészet az életünk” című kisfilm 
szereplői. (A film megnézhető a www.merkapt.hu weboldalon és a Merkapt 
youtube csatornáján).

Ha a google keresőjében rákeresünk a Merkapt szóra az első találatok 
között nem csak a cég üzleteit, szolgáltatásai és forgalmazott épületgépé-

szeti termékeit fogjuk megtalál-
ni, hanem számos sportolót, akik 
Merkapt feliratú mezben verse-
nyeznek, hiszen a cég társadalmi 
szerepvállalása és a sportszpon-
zoráció marketingtevékenység-
be integrálása egyedülálló. Nem 
véletlen a sportos marketing, hi-
szen Szemán róbert gyerekkorá-
tól kenuzik, fiatalon is válogatott 
versenyző volt, de még néhány éve 
is Masters Világbajnokságon nyert 
aranyérmet hazánk színeiben. „A 
kenuban is sokszor kellett a kormá-

nyos szerepét vállalnom, ahol nem mindig én voltam a leggyorsabb vagy a leg-
erősebb, de enyém volt a felelősség és nekem kellett a hajót irányban tartanom. 
Nincs ez másként a cégben sem, ott is előszeretettel vállalom ezt a pozíciót” – köti 
össze a céges és sportos életszemléletet a cég tulajdonosa.

A sportolók gyakran emberfeletti teljesítménye példát állít és motivációt je-
lent a munka során jelentkező kihívások legyőzésében. több évtizede alatt a 
Merkapt Zrt. számos fiatal tehetség és kiváló élsportoló felkészülését szponzo-
rálta, a teljesség igénye nélkül: Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok kaja-
kos, risztov Éva olimpiai bajnok úszó, Varga ádám olimpiai ezüstérmes kajakos. 

A Merkapt Zrt. azonban nem csak sportolókat támogat, de különböző sport-
rendezvények szervezésében is aktívan közreműködik. A hazai utánpótlástobor-
zás legismertebb és leglátogatottabb rendezvénysorozata a Nagy Sportágválasz-
tó otthona a Budapest X. kerületében található Merkapt Sportközpont. A Merkapt 
Maraton team Sportegyesület több szakosztályában indulnak versenyzők hazai 
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és nemzetközi versenyeken, többek között hegyikerékpárban, sárkányhajóban, 
triatlonban. A labdarúgó szakosztályában utánpótlás korúak és öregfiúk is spor-
tolnak, valamit 2021-től már a vitorlázásban is találkozhatunk „merkaptosokkal”.

A kajak-kenu sport támogatásának egyik rendkívüli eredménye, hogy a Du-
navarsányban létrejött Merkapt-Mekler Se saját nevelésű sportolója Fejes Dá-
niel képviselte hazánkat a 2021-ben megrendezett tokiói olimpiai játékokon.

A Merkapt Zrt.-ről elmondható, nem csak az ország egyik vezető épület-
gépész szakkereskedője, de az egyik legsportosabb hazai vállalata is egyben. 
további sok sikert kívánunk a következő 30 évre is!

6.3.5  25 éves a Grundfos magyarországi értékesítési
           leányvállalata
           (erdei István)

1996. szeptember 1-jén alakult meg a 
grundfos Hungária Kft., a grundfos magyar-
országi értékesítési képviselete. A cég neve 
pár évvel ezelőtt grundfos South east europe 
Kft-re változott. Az eltelt 25 év alatt óriási 
fejlődésen ment át a cég, mára már globá-
lis szinten is az egyik legnagyobb létszámban 
képviselteti magát a grundfos csoportban.

A grundfos jelentős kapacitással van je-
len napjainkban Magyarországon. Az egyik 
az értékesítési vállalat, a grundfos South 
east europe Kft., amelynek a neve utal arra 
is, hogy a dél-kelet európai régió értékesítési 
központja. tatabányán és Székesfehérváron 
van két-két gyáregységünk, közel 2.500 fős 
alkalmazotti létszámmal. Dánia után Magyarországon van a legnagyobb gyártói 
kapacitása a grundfosnak. A harmadik vállalat a grundfos Shared Services Kft., 
amely regionális pénzügyi- és Hr szolgáltató központ. Magyarország globálisan 
tekintve kiemelt ország a grundfos életében.

Az épületgépészeti üzletág a cég teljes értékesítési volumenében jelentős 
szerepet tölt be. Éppen ezért a grundfos kiemelt figyelmet szentel ennek az 

üzletágnak. Jelentős beruházások és termékfej-
lesztések zajlanak, hogy megfeleljünk a változó vi-
lág igényeinek, sőt ezeket az igényeket megelőzve 
innovatív megoldásokat kínáljunk a piacnak.  

A támogatásaink egyik kiemelt területe a fel-
sőoktatás, minden épületgépészeti tanszékkel 
kapcsolatban vagyunk, törekszünk arra, hogy fo-
lyamatos legyen az együttműködés – részt veszünk 
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rendezvényeiken, oktatásokat tartunk, illetve több egyetemmel közös labor-
felújítási projektünk is volt. 

A grundfos élen jár az okostechnológiák alkalmazásában. Az épületgépé-
szet összes alkalmazási területére kínálunk szivattyúkat, amelyek nagyobb 
része már egy okostelefonra letöltött applikáción keresztül szabályozható, 
mérhető, működése nyomonkövethető. 

A grundfos világszinten kiemelt figyelmet szentel a globális vízellátási prob-
lémákra. támogatjuk az eNSZ fenntartható fejlődés céljait, amely az éghajlat-
változás következményeivel, és a tisztavízhez való hozzáférés alapvető jogaival 
foglalkozik. Környezetünk védelme érdekében olyan innovatív megoldásokra tö-
rekszünk, amelyek az energia- és vízhasználat globális kihívásainak megfelelnek.

6.4  Épületgépészeti múzeum
        (Chappon Miklós)

2021-ben már a 19. születésnapunkat ünnepelhettük. Na-
gyon tragikusan kezdődött számunkra a 2021-es év, elveszí-
tettük legszorgalmasabb, legsegítőkészebb barátunkat Sircz 
Jánost, aki 88 éves korában elköltözött e földi világból.

Ismertségünkre és népszerűségünkre jellemző, hogy már 
január elején szerepelhettünk a Kossuth rádió „Hangtár” 
című adásában, melyről szintén több, pozitív visszajelzést 
kaptunk, illetve újra megélénkült az adományozási kedv. ettől 
függetlenül, de ezt követően keresett meg bennünket a Buda-
pesti történeti Múzeum tagintézményeként működő Kiscelli 
Múzeum egy együttműködési javaslattal. A cél egy Budapest 
csatornázásával foglalkozó kiállítás összeállítása volt, mely-

hez gyűjteményünk közel 50 darabját kölcsönöztük. A Kiscelli Múzeum munka-
társai olyan jó munkát végeztek, hogy az eredetileg 2 hónapra tervezett kiállítás 
nyitvatartását kétszer kellett meghosszabbítani, így több mint 6 hónapig látogat-
hatta a nagyközönség. A 2021 június 26-i megnyitó után szeptember 24. helyett 
november 1., majd 2022. január 9. lett a zárás időpontja. A Kiscelli Múzeum éves 
látogatóinak átlagos száma 15000 fő, míg ennek a kiállításnak december köze-
péig 12000 látogatója volt. Véleményem szerint ennek a 
sikernek az oka a profi rendezésen és a látványos tárgya-
kon kívül a kiállítás címében keresendő, ami az átlagem-
bereket kellőképpen meglepte. (A vgf szaklap több mint 
egy órás riportfilmet forgatott, melynek vágott változata 
2022 tavaszán készül el.) A címe ugyanis: „Kloáka, Kaná-
lis, Klozet; Kis dolgok és nagy változások; Budapest csa-
tornázásának kultúrtörténete” volt. A kurátorok rendkí-
vüli alapossággal járták körül a témakört, melyben mi is 
sokat segítettünk. Később, több alkalommal tartottunk 
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mi is ún. szubjektív tárlatvezetést az érdeklődőknek, baráti köröknek, 2 cég pedig 
munkatársai részére, csapatépítésre használta ezt a kiállítást.

további büszkeségünk, hogy a Móra Ferenc Múzeum, (Szeged legnagyobb 
múzeuma) már lekötötte ezt a kiállítást 2022 június-december időszakra.

2021 szeptemberében ünnepelte a Budapesti Műszaki és gazdaságtudo-
mányi egyetem gépészmérnöki Kara 150 éves fennállását. A méltó ünneplés-
hez filmet is készítettek, illetve kiállítást is rendeztek, melyekhez riporttal és 
tárgyak kölcsönzésével járultunk hozzá. 

október 7-én rendezte meg a BMe Épületgépészeti és gépészeti eljárás-
technika tanszéke a már hagyományosnak számító hallgatói tanulmányi ver-
senyt, amihez ismét mi adhattuk a zsűri elnökét. 

Még október végén kezdődhetett meg eddigi legnagyobb értékmentő tevékeny-
ségünk. A Budai Vár egyik patinás középületéből került ki az a nagy mennyiségű, 
120 éves öntöttvas radiátor, melyek kétharmadát már elhelyeztük az ország épü-
letgépészeti közép- és felsőfokú intézményeiben, mindenki legnagyobb megelége-
désére, örömére. A maradék is már csak a kiszállítására vár. ezek a szép darabok 
tovább növelik az úgynevezett „Múzeumi Sarkok” népszerűségét és vonzerejét.

Az oMÉN, országos Magyar Épületgépész Napok rendezvényt november 
22-én, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti tagozatának elnökével 
közösen, Szegeden nyitottuk meg, ahol nemzeti színű szalagvágással avat-
tuk fel az ország 2. legnagyobb állandó kiállítását, mely szintén „Múzeumi 
Sarok”-ként szolgálja a diákok szakmai– és esztétikai képzését. Az oMÉN 2. 
napján a Pécsi egyetem Műszaki és Informatikai Karának Épületgépészeti 
tanszékén avattunk „Múzeumi Sarkot”. A 3. napon pedig Debrecenben, a Po-
volny Ferenc Szakközépiskolában avattunk, ahol a tanárok és diákjaik nem-
csak egy sarkot, hanem egy egész folyosót töltöttek meg kiállításukkal.

állandó programjaink közül (melyeket évről évre folyamatosan végzünk) ki-
emelném a 3 szaklapban (Magyar Épületgépészet, Magyar Installateur, vgf Víz 
gáz Fűtéstechnika) rendszeresen megjelenő, kincseinket bemutató szakcik-
keket, valamint a tárgyak és írásos dokumentumok gyűj-
tését, illetve az egyre népszerűbb tárlatvezetéseket, me-
lyekre már nem csak tanulmányi kirándulások keretében 
kerül sor, hanem családok, illetve baráti körök is jönnek 
hozzánk, Nagytéténybe, a tétényliget utcába. 

Immáron 12 éve készítünk ún. Múzeumi Naptárat, mely-
ben kiállításaink fotói, illetve a kincseinkről készült – sze-
rénytelenség nélkül állíthatom – művészi fotók szerepelnek. 
A novemberben elkészült naptárunk címoldalán Meszlényi 
Zoltán tanár úr fényképe látható, második oldalán pedig életrajza olvasható. 
A hátsó borítón az eddig elért eredményeket és kéréseinket, terveinket találják. 

eddigi eredményeink számokban: 2021 októberéig 12800 nyomtatott doku-
mentum, több mint 8600 db tárgy és 113 kiállítás.
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7 .  É P Ü L e t g É P É S Z e t I
    S Z A K M A I  e L I S M e r É S e K  2 0 2 1 

(Király tamás) 

7.1  Kitüntetések, kinevezések

A Magyarország Köztársasági elnöke, 
áder János Nagy Gyula okleveles gé-

pészmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara 
elnöke részére a hazai mérnöktársada-
lom érdekében végzett munkája, vala-
mint a kormányzati energetikai projektek 
szakmai támogatásában és a köztestü-
letek eredményes együttműködésének 
előmozdításában vállalt szerepe elisme-
réseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

A kitüntetést gulyás gergely a Miniszterelnökség miniszter adta át 2021. 
augusztus 20-án.

7.2  Miniszteridicsérő oklevél 
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter, Dr. 

Palkovics László 2021. évi Építők Napja alkalmával Építők 
elismerő oklevelet adományozott 

Németh Lászlónak az eNSI Kft tulajdonos ügyvezető-
jének, aki a hazai nagyberuházások épületgépészeti kivi-
telezésében kiemelkedő teljesítménnyel irányította a cég 
munkáját és épületgépészeti szakmai munkájával biztosí-
totta azok magasfokú minőségét.

Horváth Zoltánnak, aki egy jelentős gázkészülékjavító 
és szervizelő vállalkozás vezetőjeként immár 25 éve ma-
gas színvonalon és felelősségteljes hozzáállással vég-
zi munkáját. 20 éve a MÉgSZ gáz- és tüzeléstechnikai 
Szerviz Szekciójának elnöke, 16 éve a szövegség alelnö-
ke. Szakmai tudását és tapasztalatait önzetlenül osztotta 
meg a szövetségen belüli fórumokon. 

A díj átadására közel 3 hónapos késéssel, 2021. szep-
tember 17-én délelőtt került sor. A koronavírus terjedésének tavaszi hullá-
ma miatt elhalasztott esemény új időpontjában ismételten felerősödő járvány 
némiképp beárnyékolta az eseményt. Érezhető volt ez a belépést megelőző 
lázmérés során, a maszkos kollégák látványában, és jelen volt az előadók 
mondandójában is.

fotó: Miniszterelnökség



150

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

7.3  Épületgépészeti Nívódíj 
Az Építési Vállalkozók országos Szakszövetsége, az Építés-

tudományi egyesület, mint alapítók és az Építőipari Mester-
díj Alapítvány, valamint a Közlekedéstudományi egyesület, a 
Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsé-
ge, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Ma-
gyar Mérnöki Kamara Építési tagozata, a Magyar Művészeti 
Akadémia Építőművészeti tagozata és az MtF Közmű-tech-
nológiákért egyesület minden évben Nívódíj pályázatot hirdet. 

Az elvégzett munka szakmai bírálatát az ebben jártas, elfogulatlan és szakmai-
lag elismert szakértőkből álló bizottság végzi. 
A díjat az Alapítvány Kuratóriuma ítéli oda. 
A 2021. évben az Épületgépészeti nívódíjat a 
Hajdú Györgynek a Heim Pál gyermekkórház 
épületgépészeti tervezéséért adományozták.  
A díj átadására korlátozott részvételű rendez-
vényen 2021. december 9-én az ÉVoSZ köz-
gyűlésén került sor. 

7.4  Év emberei kitüntető címek

Az Év Épületgépész Tervezője
A 2021. évben az év Épületgépész tervezője címet Oltvai 

Tamás kapta a Déli Klotild (köznyelven Matild) palota műem-
lék épülete 5*-os szállodává történő átalakítás épületgépé-
szeti tervéért. A korszerű energetikai rendszerek hőszivaty-
tyúkkal készültek. Az épületgépészeti kialakítás megfelel a 
BreeM excellent tanúsítás VerY gooD szintjének! 

1996-ban végeztem a BMe gépészmérnöki Kar, Folya-
mattervező szakán épületgépész mérnökként.

Diploma után az Art-tAX Kft. – oltvai gépész Stúdióban helyezkedtem el, 
mint épületgépész tervező, ahol jelenleg is dolgozom. Az iroda vezetője oltvai 
András főmérnök, édesapám, tanítóm.

Jogosultságok, szakmai tevékenységek:
– 1996 óta kamarai tag (kamarai nyilvántartási szám: 13-7322)
– 1996-tól épületgépész tervező, 2002 óta vezető tervező
 (g1, majd g-t jogosultság)
– 1999 óta gáz- és olajmérnöki vezető tervező (go-t jogosultság)
– 2008 óta épületenergetikai tanúsítása szakértő (tÉ jogosultság)
– 2009 óta épületgépész óraadó tanár a Moholy-Nagy Művészeti egyetem, 

Építész tanszék
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– 2016 óta energetikai Auditor
– 2017 óta MMK Épületgépész tagozat, elnökségi tag

Díjak:
– Építéstudományi egyesület (Éte) Diplomadíj   – 1996
– Év Ifjú Épületgépész tervezője   – 2010
– Év Épületgépész tervezője II. helyezett   – 2018

Fontosabb referencia munkák az utóbbi években:
– Déli Klotild Palota átalakítása szállodává  2015-19
– Budai Vár fejlesztési munkák, Lovarda, Főőrség 2016-19
– Pannonhalma –Mariott Hotel    2020-21
– Szent Imre Kórház rekonstrukció   2021-
– Visegrádi kórház felújtása, bővítése   2021-2022
– országgyűlés irodaház felújítása   2021
– Párizsi Magyar Intézet rekonstrukció   2021-2022
– Procter & gamble gyár légtechnikai rekonstrukció 2021-2022
– Andrássy út 21 palota rekonstrukció   2020-2022
– Külső klinikai épületek klinika felújítása  2021-22

Az Év Épületgépész Oktatója
2021-ben az Év Épületgépész oktatója címet Eördöghné 

Dr. Miklós Mária egyetemi docens kapta, (2015 után második 
alkalommal) a gépészmérnöki mesterszakon az Épületgépé-
szeti specializáció megalapításáért, elfogadtatásáért a Pécsi 
tudományegyetem való megszervezéséért és elindításáért. 

gépészmérnök diplomáját a BMe gépészmérnöki karán 
szerezte 1987-ben, épületgépész szakirányon. tizenkét 
éves, az épületgépészeti tervezés, fővállalkozás, műszaki 

tanácsadás területén végzett munkát követően 2008 óta a Pte-n oktat. 2013-
ban szerzett PhD fokozatot a Pte természettudományi Karán. 

Oktatási és oktatásfejlesztési tevékenysége: A Pte MIK gépészmérnök 
képzéseinek szakfelelőse. Az országos felsőoktatás korszerűsítése keretében 
2016-ban kidolgozta a Pte MIK gépészmérnök BSC képzés megújított mintatan-
tervét. 2018-ban a gépészmérnök MSc mesterképzés két specializációt – épü-
letgépész, valamint géptervező és szimulációs mérnök – magába foglaló min-
tatantervét és akkreditációs anyagát alkotta meg. ez a képzés Magyarországon 
jelenleg egyedüli, amelyen épületgépész specializációjú gépészmérnök diplomát 
lehet szerezni. A képzésben az első évfolyam 2022-ben végez. A felsőoktatási 
szakképzéstől kezdve a BSc alapképzés, posztgraduális létesítményenergetikai 
szakmérnökképzés, a mesterképzés és a doktori képzés folyamatában is részt 
vállal, oktat a gépészmérnök-, építő- és építészmérnök képzésben is. A duális 
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képzés felelőse az épületgépész specializáción. oktatott témái: vízellátás-csator-
názás, kivitelezési és üzemeltetési ismeretek, speciális csőszerelvények, szabá-
lyozástechnika. eddig 10 tDK dolgozat, 73 épületgépész és 12 szakmérnök szak-
dolgozat konzulense volt, három doktorandusz témavezetője. 

Kutatási területei: az ivóvízellátó rendszerek ivóvízhigiéniai, fenntartható-
sági, forráshatékonysági kérdései, valamint a szivattyúzás energiahatékony-
sága. ezen témák méréses vizsgálatához több laboratóriumi mérőkör kifej-
lesztését és megépítését koordinálta.

Szakmai közéleti tevékenysége: A Hatékony vízellátás Nemzetközi Konfe-
renciát eddig 4 alkalommal, szervezte meg, amely a szakmai és szakmaközi 
(műszaki, mikrobiológiai, közegészségügyi stb.) tapasztalatcsere hatékony 
fórumaként működik. 2020-ban és 2021-ben is megszervezte a Magyar tu-
domány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a gépészmérnöki tudományok 
Népszerűsítése konferenciát aktuális épületgépészeti témákat is programra 
tűzve. Az MtA Pécsi területi Bizottsága gépész és Épületgépész Munkabizott-
ságának elnöke. A MtA Pécsi területi Bizottsága Vízgazdálkodási Munkabi-
zottság munkájában is részt vesz. Az MtA köztestületi tagja. 

Családja: Férje szintén okleveles épületgépészmérnök, 3 fiuk van, közülük 
kettő már diplomás, egyikük PhD fokozattal rendelkezik.

Az Év Épületgépész Mérnöke
2021-ben Az Év Épületgépész Mérnöke címet Korda Tibor 

kapta. Korda tibor több évtizedes épületgépész tervezői tevé-
kenysége mellett azzal is kiérdemelte ezt a díjat, hogy komp-
lett technológiai folyamatok tervezési munkái is színesítik a 
referencia listáját. Ilyen a közelmúltban Komáromban átadott 
dél-koreai JWH Kft akkumulátor üzeme, amelyben többek kö-
zött savregenálás, nitrogéngenerátor-, és termo olajkazánok 
telepítése, sűrítettlevegő ellátás tervezése is feladata volt.

„1949. december 27-én születtem a győr-Moson-Sopron megyei Lébény 
községben. Itt végeztem az általános iskolát, majd a győri Jedlik ányos gépipa-
ri technikumban érettségiztem. első munkahelyem a ráBA Magyar Vagon- és 
gépgyár volt, ahol szerkesztőként dolgoztam.

1971. októberében a győr – Sopron Megyei tanácsi tervező Vállalathoz ke-
rültem. Az épületgépész munka kapcsán határoztam el, hogy továbbtanulok.

1973-ban felvettek a Budapesti Műszaki egyetem gépészmérnöki karának 
levelező tagozatára, ahol 1979-ben gépészmérnöki oklevelet szereztem az 
épületgépész ágazaton.

A „SZÖVterV” Vállalatnál 1980-1986-ig épületgépész csoportvezetőként 
dolgoztam.

1985-ben a „SZÖVoSZ” kiváló dolgozó kitüntetést kaptam.
Közelebbi szakterületem, kalorikus berendezések (gőz, víz üzemű kazánte-
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lepek, hőközpontok, fűtőberendezések) tervezése, illetve a tervezési munkák 
adminisztratív előkészítése.

1987. január 1-től a győri Szeszipari Vállalatnál dolgoztam fejlesztő mér-
nöki munkakörökben, végül műszaki osztályvezetőként felügyeltem a vállalat 
energiagazdálkodását és a szolgáltató üzem munkáját. részt vettem a megyei 
gázprogram megvalósításában is.

1998. októberében bányászati szaktervezői engedélyt kaptam, sikeres vizs-
ga után (Dunagáz).

2000. júniusától–2002 augusztus 31-ig a Németországi Abensberg székhelyű 
gAMMeL Mérnöki Iroda munkatársaként dolgoztam. Az iroda fő tevékenysége az 
AUDI g9 épületcsoport kivitelezés-vezetése, illetve a műszaki tervek adaptációja volt.

2001. októberében tűzvédelmi szakvizsgát tettem, tűzvédelmi berendezések 
tervezésére vonatkozóan (BM-oKF 494/2001).

2002. augusztustól kizárólag saját tulajdonú cégem (trIo-CorD Kft.) ter-
vező irodájának munkáját irányítom, a magyar piac biztosította munkák fel-
vállalásával (5 fő).

Tervezői jogosultságaim:
g Építmények gépészeti tervezése    
go gáz- és olajipari építmények tervezése   
eN-Hő Hőenergetikai építmények tervezése   
eN-Me Megújuló energia építmények tervezése   
eN-VI Villamosenergetikai építmények tervezése
tUo Beépített tűzoltó berendezés tervezése
Vezető tervező - építménygépészeti szakterület
Vezető tervező - gáz- és olajipari építmények szakterület”

Az Év Épületgépész Kereskedője 
A 2021. évben az Év Épületgépész Kereskedője címet 

Halmi Csaba kapta. Irányításával ebben az évben zárult le 
a gienger Hungária Kft. történetének legnagyobb logisztikai 
fejlesztése. ezzel az ügyvezető igazgató a cégnél töltött 20 
éves pályafutására tette fel a koronát.

Halmi Csaba 1973 április 14-én Pécsett született. Szülei Hal-
mi István és Halminé Horváth Ilona általános iskolai tanítók.

általános iskolai tanulmányait követően a pécsi Leőwey 
Klára gimnáziumban tett sikeres érettségit 1991-ben.

ezt követően sorkatona 1 éven keresztül a Siklósi Határőrigazgatáson. 1995 
és 2000 között a Pécsi tudomány egyetem Művelődési és felnőttképzési karán 
szerzett andragógus diplomát, melyet 2000 és 2001-között a Pécsi tudomány 
egyetem Pollack Mihály műszaki karán logisztikusi, majd 2002 és 2004 között 
a Közgazdaságtudományi karon MBA Marketing Manager diplomát szerzett.
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2000 júniusában helyezkedik el a gienger Kft.-nél Pécsett, ahol bejárja a 
szakmai „ranglétrát”.

2007-ben veszi át a pécsi székhelyű gienger Kft. vezetését, majd 2013-tól a 
magyarországi gienger vállalatok (gienger technik Budapest Kft. és gienger 
Kft.-Pécs) fúzióját követően már az újonnan megalakult gienger Hungária Kft. 
ügyvezető igazgatója.

2001-óta nős, felesége közgazdász, két leánygyermeke még tanulnak.

Az Év Épületgépész Kivitelezője
2021-ben „Az Év Épületgépész Kivitelezője” címet Szabó 

Imre kapta. Szabó Imre a globál Csőszer Kft. illetve a globál 
gépész Kft (Békéscsaba) társtulajdonosa és ügyvezetője. Fel-
adata a cégek ügyeinek intézése. ezen belül a fő tevékenysége 
magán és társasházaknak, intézményeknek stb. szellőző és 
napelemes rendszerek értékesítése, tervezésben való közre-
működés, kivitelezések, szervezése, irányítása. Piackutatás a 

Szeged, Alföldi u. 11. sz. alatt lévő iroda vezetése Műszaki üzemvitel, beruházá-
sok, karbantartások, műszaki beszerzési feladatok szervezése, bonyolítása. 

1977 december–2007 november között a Mondi Packaging Békéscsaba Kft.  
(jogelődjei: Frantschach Mo. Kft, Kner Nyomda) műszaki menedzser, feladatai 
közé tartozik
– termelés irányítási feladatok ellátása, termelési ig. helyettesítése.
– Kapcsolattartás az alvállalkozókkal, közüzemi szolgáltatókkal. 
– Hatósági feladatok koordinálása. (engedélyezések, bevallások elkészítése)
– MSZ ISo 14001:2004 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer beve-

zetése, a KIr vezetői feladatok ellátása.
– SHe (Safety Healthy and environment ) Biztonság, egészség és Környezet 

irányítási rendszer bevezetése a Békéscsabai üzemben az Anglo American 
szempontok szerint. SHe menedzseri feladatok ellátása.  

7.5  Épületgépészetért díj 
A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség által alapított Épületgé-

pészetért Díjat 2021-ben nem adtak ki.

7.6  Macskásy Árpád Alkotói Díj
2021-ben Zinaeddin Sami kapta a Magyar Mérnöki Ka-

mara Épületgépészeti tagozata által adományozott Macs-
kásy árpád Alkotói díjat. Az épületgépészet területén 
végzett kimagasló tervezői tevékenysége eredményeként 
itthon és külföldön létrejött műszaki alkotásokért, példa-
mutató szakmai és erkölcsi magatartásáért kapta a kitün-
tetést.
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A HVAC-Sol Kft. alapítója és a CÉH zrt. épületgépész vezető tervezője 
1965-ben született Chahba városában, Szíriában. 1994-ben a Budapesti Mű-
szaki egyetemen végzett okleveles gépészmérnökként, diplomamunkájával 
elnyerte az Építéstudományi egyesület diplomadíját. ezek után részt vett a 
BMe Épületgépészeti tanszék doktorandusz képzésén, amit sikeres doktori 
szigorlattal és abszolutóriummal zárt. 

1995 és 2008 között épületgépész tervezőként sokféle tervezési munkában 
vett részt Magyarországon és külföldön, illetve önálló tervezési munkákat 
végzett (bevásárlóközpontok, éttermek, középületek, gyógyszeripari labora-
tórium épületek, gyárépületek stb.).

2008-ban megalapította a HVAC-Sol Kft. tervezőcéget, és azóta is folya-
matosan tervezőként dolgozik. Vezető tervezőként gyártóüzemek, színházak, 
irodaépületek, kórházépületek tervezését végezte.

2018-ban a CÉH zrt. vezető tervezőjeként az Apollo tyres gumiabroncsgyár 
tervezéséért Épületgépészeti Nívódíjjal tüntették ki.

7.7  Macskásy Árpád Életmű Díj
A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti tagozata 

(MMK Égt) által adományozott Macskásy árpád Életmű Dí-
jat 2021-ban Jakus István kapta. 

Jakus István 1947-ben született endrődön. 

Felsőfokú szakképesítések
– 1968 Budapest, Felsőfokú Építő és Építőanyagipari gé-

pészeti technikum, épületvillamosítási szaktechnikus.
– 1974. Pollack Mihály Műszaki Főiskola posztgrad. képzés, épületvillamosí-

tási üzemmérnök.
– 1980. Pollack Mihály Műszaki Főiskola levelező tag. épületgépész üzemmérnök.

Munkahelyek és munkakörök
– 1968–1991 Bács-megyei állami Építőipari Vállalat, később Duna-tisza közi áÉV. 
– 1968–1980 villanyszerelő művezető
– 1980–1991 Műszaki Fejlesztési Főosztály csoportvezető fejlesztőmérnök. 
– 1991–2005 Különböző tulajdonosi összetételű Kft-k, társtulajdonos, ügyve-

zető, tervező.
– 2005-2022 Hőérzet Épületgépészeti Kft, ifj. Jakus Istvánnal társtulajdonos, 

ügyvezető, tervező, műszaki vezető

Szakmai tevékenység-műszaki fejlesztés
– 1983–1991 Hajlékony acélcsöves fűtési rendszerek szereléstechnológiai, 

tervezési fejlesztése.
Fűtéstechnikai számítógépes szoftverek fejlesztése.
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– 1985–1990 ÉtI -DUtÉP légbevezető szerkezet fejlesztésében és gyártásá-
ban történt részvétel. A számos európai országban szabadalmaztatott ta-
lálmány társtulajdonosa.

– 1997–2000 PKK néven ismerté vált kéményrendszer fejlesztése, ÉMI minő-
sítési eljárásának lebonyolítása, piaci bevezetése. A teljes egészében ma-
gyar fejlesztésű és gyártású kéményrendszer 2000-ben Construma Nagy-
díjat és Magyar termék Nagydíjat kapott.

Szakmai tevékenység-tervezés, kivitelezés, 1991-2021
Kecskemét meghatározó épületei épületgépészeti tervezője, társtervezője.
A Neumann János egyetem számos épületének, szakmai karának tervező-

je, társtervezője.
több száz családi ház és lakás tervezője, társtervezője, műszaki vezetője.
Speciális padlófűtési referenciaként számontartott műemléki épületek 

(Kiskőrös Szlovák tájház és Petőfi szülőház) felújításának tervezője, társterve-
zője, kivitelezésnek műszaki vezetője.

Szakmai közéleti tevékenység
Építőipari tudományos egyesület, aktív tevékenység 1990-ig.
Magyar Mérnöki Kamara, tagság 1997 óta. A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki 

Kamara épületgépészeti szakcsoportjának alapító csoportvezetője 2002-ig.
Kéményjobbítók országos Szövetsége tagja 2000-től. Ötletgazdája és szer-

vezője a Kecskeméten meghonosodott kéménykonferencia sorozatnak, amely 
2 éves ciklusokban kerül megrendezésre, 15 éve nemzetközi részvétellel.

Magyar Épületgépészek Szövetségének tagja 2012 óta.

Elismerések, díjak
1983, 1986 Kiváló Munkáért ÉVM miniszteri kitüntetés 
1989 Éte Érdemérem.
2012. Meszlényi Zoltán díj
2014. Meszléry Celesztin díj
2021. Macskásy árpád életmű díj

7.8  Meszlényi Zoltán Díj
A Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉgSZ) által 

adományozott Meszlényi Zoltán Díjat 2021. novemberében 
Nagy Gyula kapta, aki A Magyar Mérnöki Kamara Épület-
gépészeti tagozata elnökeként kiemelkedően sokat tett 
a szakma belső harmóniája megteremtéséért. A Magyar 
Épületgépészek Szövetségével megkötött együttműkö-
dési megállapodással céltudatos és következetes lépést 
tett a szakma együttműködési rendszerének új alapokra 
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helyezéséért. A Magyar Mérnöki Kamara elnökeként is elkötelezetten tá-
mogatta az együttműködési folyamat kiteljesedését, és a Magyar Épületgé-
pészeti egyeztető Fórum megalakulását. Kiemelkedő szakmai, szakmaköz-
életi tevékenysége és az őszinte emberi kapcsolatokra nyitott személyisége 
példamutató a szakmai közéletben.

„1952-ben születtem Budapesten, ahol jelenleg is élek. Nős vagyok, felesé-
gemmel három gyereket neveltünk fel.

A gépipari technikum után, 1977-ben végeztem a Budapesti Műszaki egye-
temen, mint okleveles gépészmérnök.

első munkahelyem a Hűtőgépgyár Klímatechnikai Főosztályán volt. ezt köve-
tően 10 évig az Épületgépészeti és Villamossági tervező Vállalatnál dolgoztam. 
1997-től a jelenlegi munkahelyemen a Piraton Komplex Kft. ügyvezetője vagyok. 

A 45 éves szakmai gyakorlati idő alatt fő tevékenységként épületgépészeti 
tervezői, szakértői munkát folytattam, kiemelt szakterületem a szellőzés, hű-
tés és klímatechnika.

tervezési munkáim között több jelentős létesítmény (kórházak, egészség-
ügyi létesítmények, irodaházak, banképületek és bankfiókok, szállodák, üzle-
tek, ipari épületek, oktatási épületek, kutató laboratóriumok, gyógyszergyári 
tisztatér rendszerek, lakóépületek, autószalonok, technológiai hűtőrendsze-
rek stb.) épületgépészeti rendszereinek kialakítása található. A tervezés mel-
letti műszaki és igazságügyi szakértői munkát elsősorban az épületfizikai, 
épületenergetikai szakterületen végeztem. Fontosnak tartom a fiatalok kép-
zésében való közreműködést, ezért sok diplomatervezőt segítettem konzu-
lensként munkájukban, felkészülésükben. A Piraton Komplex Kft-ben, diplo-
matervezőként, tervezői asszisztensként több, ma már a szakmában jelentős 
szerepet vállaló kolléga nevelkedett.

2011-ben kapcsolódtam be a kamarai munkába, amikor a Minősítő Bi-
zottság elnökévé választottak. 2015-től az Épületgépészeti tagozat, 2017-től 
a Magyar Mérnöki Kamara elnökeként tevékenykedtem egészen 2021. júli-
usáig.  A kamarai elnökség után visszatértem a tervezőasztalhoz és „öreg” 
kollégáimmal igyekszünk elősegíteni a generációváltást, utódaink sikeres 
munkáját.”

7.9  A WorldSkills Kiválósági érem
Magyarország 2006. május 10-től tagja a WorldSkills International, va-

lamint 2007-től az újonnan megalakult WorldSkills europe nemzetközi 
szervezetnek. A Magyar Kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra között 2010. történt megállapodás, valamint a szakképzési törvény ér-
telmében 2011-től a WorldSkills és az euroSkills versenyekkel kapcsolatos 
feladatokat a korábbi SkillsHungary , ma már a WorldSkills Hungary prog-
ram keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi. Magyarország 
a program fenntartásával biztosítja hazánk részvételét fiatal szakemberek 
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részére szervezett nemzetközi versenysorozatban, a 
kétévente megrendezendő WorldSkills és euroSkills 
versenyeken, amelyen minden jelentős ipari és gaz-
dasági terület képviselteti magát.

A szakmák európa bajnokságán, az euroSkills 
2021. graz versenyen, 31 ország közel 400 fiatal szak-
embere mérte tudását 38 szakmában. A Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara koordinálásában 26 fős 
magyar csapat négy arany, egy ezüst, egy bronz, vala-
mint hat Kiválósági éremmel tért haza, továbbá a be-

mutató szakmákban is született egy ezüst- és egy bronzérem. A víz-, gáz-, fű-
tésszerelő szakmában – ahogy Kazan-i Világbajnokságon is 2019-ben – Török 
Balázs Máté képviselte hazánkat, és nagy küzdelemben kiválósági éremmel a 
kezében európa negyedik legjobb szerelőjeként térhetett haza. 

Minden versenyző életében csak egy alkalommal vehet részt euroSkills és egy 
alkalommal WorldSkills versenyeken, így ebben a műfajban jelentős mértékben 
eltérnek ezek a versenyek egy „hagyományos” sportversenytől. ebben a szakmá-
ban ez volt a második euroSkills verseny, s elmondhatjuk magunkról, hogy egyre 
jobb eredmények-
kel távozunk a ver-
senyekről. Méltán 
büszkék lehetünk 
idei negyedik he-
lyezésünkre, mivel 
török Balázs tel-
jesítményét a mi 
hazánknál sokkal 
stabilabb és gaz-
daságilag is bizto-
sabb lábakon álló 
országok előzték 
meg, mint Német-
ország, Ausztria 
és oroszország. 

török Balázs 
2019 őszétől in-
duló, összesen 240 napnyi felkészülése három szakaszban zajlott. A felkészü-
lési munkát két épületgépész mérnök, Szigetvári Csilla szakértő és Versits 
tamás szakmatámogató vezető irányította. 

A magyar csapat érmes versenyzőit a szakértőikkel együtt Magyarország 
Miniszterelnöke személyesen fogadta és méltatta a Karmelita kolostorban 
rendezett ünnepélyes fogadáson.
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8 .   S Z e M É L Y I  H Í r e K 
 (Móczár gábor – Pongrácz Lajos)

8.1  Sircz János (1933–2021)
1933-ban iparoscsaládba született Komáromban, 

ott végezte el az elemi iskolát és a gimnázium alsó 
négy osztályát is. tanulmányait Budapesten folytatta, 
1952-ben érettségizett az Épületgépészeti techni-
kumban, ahol országos tanulmányi versenyt is nyert, 
így felvételi vizsga nélkül juthatott be a Műegyetemre. 
1957-ben a BMe gépészmérnöki-, 1965-ben a Fel-
sőfokú Munkavédelmi tanfolyamon munkavédelmi 
szakmérnöki-,1976-ban pedig a Veszprémi Vegyipari 
egyetemen környezetvédelmi szakmérnöki oklevelet 
szerzett. 1980-ban német nyelvből középfokú nyelv-
vizsgát tett.

1957-től 1958-ig, mint tervező mérnök dolgozott a Középülettervező Vál-
lalatnál központi fűtés és klimatizálás témakörökben. 1958-tól 1984-ig a 
SZot Munkavédelmi tudományos Kutató Intézet Szellőzés- és Portechnikai 
osztályán dolgozott kutatóként, majd tudományos osztályvezetőként irányí-
totta a portalanítással kapcsolatos munkavédelmi és környezetvédelmi célú 
kutatásokat. 

1984-től 1990-ig az országos Munkavédelmi Képző- és továbbképző Intézet 
igazgatója volt, de továbbra is részt vett a Munkavédelmi tudományos Kutató 
Intézet munkájában tudományos tanácsadóként. 1991-ben ment nyugdíjba.

A 60-as években a BMe I. sz. Épületgépészeti tanszéken, másodállásban 
vett részt különböző kutatási munkákban, a munkavédelmi szakmérnök kép-
zés keretében óraadó tanár volt, több alkalommal tartott előadás-sorozatot a 
BMe Mérnöktovábbképző Intézet keretében.

részt vett az Építőipari tudományos egyesület Épületgépészeti Szakosztá-
lya, valamint a Szilikátipari tudományos egyesület munkájában.

Szerzője, illetve társszerzője több könyvnek, jegyzetnek és szakcikknek.
Szakmai munkája elismeréseként 1983-ban „Az emberi környezetért”, 

1984-ben a „Munka érdemrend ezüst fokozata”, 1985-ben pedig „Épületgé-
pészeti emlékérem” kitüntetésben részesült. 2005-ben a Mérnöki Kamara 
tiszteletbeli tagja lett, 2007-ben a Műegyetemen megkapta az aranydiplo-
mát, ill. 2017-ben vehette át gyémántdiplomáját. oktatási munkájáért 2009-
ben „Munkaügyért” kitüntetésben részesült, a Macskásy árpád Életmű Díjat 
2016-ban kapta meg.

2012 óta az Épületgépészeti Múzeum legtöbbet dolgozó munkatársa, a 
MÉgMA, Magyar Épületgépészeti Múzeum Alapítvány legaktívabb kurátora 
volt, haláláig. ő írta a legtöbb ismertető cikket kincseinkről szaklapjainkban. 
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Diplomatervező hallgatókat konzultált, illetve középiskolás diákokat tanított 
a nyári gyakorlatok idején. Nagyon készült, illetve sokat dolgozott a Kiscelli 
Múzeumban most tavasszal nyíló kiállítás sikeréért.

Nagy büszkeségem, hogy barátjának nevezett. ragyogó mérnök és mind-
eközben egy ügyeskezű mesterember volt, aki szorgalmasan és kitartóan te-
vékenykedett.  Nagy űrt hagyott maga után, és túl korán, hiszen még csak 88 
volt, egy igazi példakép! (Chappon Miklós)

8.2  Emhő László (1940–2021)
Középiskolai tanulmányait a Piarista gimnázium-

ban végezte, majd a BMe gépészmérnöki karán, mint 
épületgépész szerzett diplomát.

1964-ben az Uvatervben kezdett dolgozni, rö-
vid idő után „elcsábult” tatabányára, ahol KoMÉP 
kivitelező cégnek lett dolgozója, az akkori körül-
mények között egy nagy dologhoz, egy lakáshoz 
jutás lehetősége miatt. 1971 és 76 között a Lehel 
Hűtőgépgyár Klimatechnikai Irodáján került hű-
téstechnika – klimatechnika vonzáskörébe. Innen 
kezdődött kapcsolata a hőszivattyús világgal. A kö-

vetkező állomás a győri ttV volt, ahol nagyobb léptékű rendszerek terve-
zésével foglalkozott.

1980-tól a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát főenergetikusa lévén szer-
zett nagymértékű tapasztalatot az energetika gyakorlati oldalából. rövid 
Szellőző Művekbéli főmérnökösködése után 1989-től hat éven át, az USá-ban 
ohio állambeli Colorádoban élt és dolgozott, mint légkondicionáló rendszerek 
tervezője. Itt a NASA, a DoW elanco, a Limited express, a Women’ Secret cé-
gek létesítményeinek klima rendszereit tervezte.

Közben Magyarországon megalakította az eMteCH Corporationt műszaki 
fejlesztési tevékenységre. ez a cég azután eMteCH-S Kft néven működött, 
mint energiagazdálkodási tanácsadó, és oktatási tevékenységet végző vállal-
kozás. Hagyományos alkalmazotti mérnöki tevékenységének utolsó három 
állomása, az Iparterv rt, az Aerotechnika Kft, és a Budapesti erőmű rt volt. 
Magyarországra való visszatérése után, nagyon nagy mértékben tudta hasz-
nosítani az USá-ban szerzett ismereteit.

Nagy családos ember volt, nős volt, öt felnőtt gyermekkel, nyolc unokával.
A sport területén hosszú szép pályafutást ért el, öttusázott, tájfutó volt, és 

triatlon versenyzőként is jelentős eredményeket ért el. A sport annyira ma-
gával ragadta, hogy 1984-ben edzői képesítést szerzett, de a mérnöki léttől a 
sport nem tudta elcsábítani.

ezt a színes életpályát szakította meg a 2021 októberében bekövetkezett 
halála.
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8.3  Gyárfás Attila (1942–2021)
gyárfás Attila 1942-ben született, 1950 óta élt Bu-

dapesten. Itt érettségizett gimnáziumban, majd szer-
zett híradástechnikai műszerész oklevelet. Csak ez-
után vették fel a Budapesti Műszaki egyetemre, ahol 
1967-ben végzett, mint okleveles villamosmérnök. 
Villamosmérnöki karrierjében jelentős módosításnak 
bizonyult, amikor 1969-ben az egykori április 4. gép-
gyárba kerülve tüzeléstechnikai és légtechnikai be-
rendezések automatikáinak fejlesztésével kezdett fog-
lalkozni, ami szükségszerűvé tette tüzeléstechnikai és 

légtechnikai ismereteinek folyamatos bővítését. Az itt gyártott gáz- és olajtüze-
lésű hőlégfúvók (ún. termogenerátorok) szinte egyeduralkodók lettek nemcsak 
a mezőgazdaságban, hanem pl. az autószervizekben és az építőiparban is, és 
nemcsak Magyarországon, hanem a környező szocialista országokban is.

A közbenső lépcsőket megjárva 1977-től az április 4. gépipari Művek Ör-
ményesi gépgyárának (itt folyt a hőlégfúvók gyártása) fejlesztési főmérnöke 
lett. ezen belül irányítása alá tartozott a berendezések teljes hazai és külföldi 
szervizét ellátó Hungarotherm Szerviz is. 1985-től a művek gépipari Kuta-
tó-fejlesztő Leányvállalatának vállalkozási főmérnöke.

A 80-as években mellékfoglalkozásban épületgépész tervezői jogosultság-
gal mezőgazdasági üzemek gázellátó rendszereit tervezte.

1988-tól távfűtő hálózatokban alkalmazott elzáró szerelvényeket gyártó, 
magyar-német vegyesvállalat (50% FőtáV-tulajdon) ügyvezető igazgatója, 
majd 1992-től a remeha-kazánokat forgalmazó, Marketbau-remeha Kft. 
kereskedelmi igazgatója volt. Itt ismerkedett meg közelebbről a melegvizes 
fűtési rendszerekkel és főleg a kondenzációs kazánok működési sajátossá-
gaival. 1998-tól, a Spiroterm Kft. ügyvezetőjeként a hollandiai Spirotech cég 
levegő- és iszapleválasztóinak hazai elterjesztésével foglalkozott. 2001-ben 
saját céget alapított, ahol folytatta a Spirotech-leválasztók forgalmazását, de 
emellett mérnöki tanácsadást és szakértést is végzett.

2008-tól az MMK-nál bejegyzett gáz- olajmérnöki szakértő.
2005 végén kérte fel a MÉgSZ elnöksége, hogy vállalja el a szövetség szak-

mai képviseletét a gázipari Műszaki Szakbizottságban, ahol aktívan részt vett 
a gMBSZ kidolgozásában. 2006 óta folyamatosan a bizottság hivatalosan ki-
nevezett tagja volt. Nagy aktivitással és hatékonyan közvetítette a gázfogyasz-
tó rendszerek tervezőinek és kivitelezőinek gyakorlati tapasztalatait a sza-
bályzat, és más gázipari jogszabályok fejlesztésekor. Jelentős volt a gMBSZ 
népszerűsítésében, értelmezésében végzett folyamatos tevékenysége konfe-
renciákon és szakmai előadásokon, a Magyar Installateur és később az Épü-
letgépész szaklapokban megjelent cikkeiben. Utóbbinak 2017-től szerkesztő 
bizottsági tagja is volt.



162

É P Ü L E T G É P É S Z E T  é v k ö n y v e  2 0 2 1

2006-tól a MÉgSZ elnöki tanácsadója, 2013-tól ügyvezető elnöke lett. ezen 
minőségekben rendszeresen ellátta a MÉgSZ szakmai képviseletét különféle 
szakmai fórumokon, szakbizottságokban. 2012 óta a Magyar Építőanyag és 
Építési termék Szövetség (MÉASZ) alelnöke volt, a MÉgSZ képviseletében. 
2013-ban Meszlényi Zoltán Díjjal ismerte el kiemelkedő minőségű munkáját 
a szövetség.

tisztessége, segítőkészsége, igényessége és tudásvágya kiemelkedően ér-
tékes példa a számunkra.

8.4  Takács Gyula (1943–2021)
Küzdelmes, tartalmas élete volt. technikumot 

– nem szakközépiskolát! – végzett. Épületgépész 
technikus lett! Néhány évre azonban szüneteltette a 
szakmát, hajóra szállt. Hajógépészként vállalt mun-
kát. Járta a világ tengereit, óceánjait. Járta a világot, 
megismerte a világot, megismert embereket, megis-
mert kultúrákat.

A kemény, fegyelmet követelő évek alatt is céltu-
datosan készült azonban szárazföldi életére. Partra 
szállt és elvégezte a műegyetemet, épületgépész lett.

tervezőként ismertem meg harminc évvel ezelőtt! 
Munka kapcsán találkoztunk, a munka kapcsán kerültünk közel egymáshoz. 
Megismertem a határozott, nagy gyakorlattal, átadható tudással rendelkező ter-
vezőt. A sok fiatalt pályára állító-, a pályán önzetlenül segítő mentort! Irigylésre 
méltó szakirodalmi ismerettel, hatalmas privát szakmai archívummal rendel-
kezett. Munkájára a pontosság, a fegyelem volt jellemző. A fegyelmezetlenséget 
kollégáitól sem tűrte el a magánéletében laza, kellemes társasági ember.

„Tanulj jól, tanulj meg legalább két nyelvet, végezz el egy jó egyetemet, legyél jó 
modorú és jól öltözött, majd hitesd el, hogy a legjobbak között vagy a szakmában… 
és ezt néha bizonyítsd is be!”  ez volt a hitvallása, ezt szokta a fiatal kollégák 
figyelmébe ajánlani. ezt hagyja most örökül az utánunk jövőknek!

Életműve hatalmas és változatos. Kifogyhatatlan energiával dolgozott. Hitt 
a csapatmunkában, a csapatmunka hatékonyságában. Azok közé tartozott, 
akik saját példájukkal igazolták, hogy a hivatás mellett kell és lehet időt sza-
kítani társadalmi szakmai munkára is. Számára evidencia volt, hogy az alulról 
szerveződő Magyar Mérnöki Kamarában szerepet vállaljon, és végzett szak-
mapolitikai tevékenységet gyakorlatilag a haláláig. egy olyan Kamara felépí-
tése lebegett a szeme előtt, amelyről édesapjától hallott, amely a második vi-
lágháború előtt működött, amely időszak írott emlékeit, időtálló szabályzatait, 
dokumentumait féltve őrizte.

A „Macskásy árpád Életmű Díj”-at 2017-ben kapta meg! egymáshoz igazán 
közel a kamarában végzett munkák során kerültünk. Következetes, lelkiis-
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meretes munkájára mindig számíthattunk akár a kötelező képzési rendszer 
2013-2014-es átalakítási folyamata során, akár a minősítési munkában.

tudtuk, hogy beteg. Betegségét nagyon szemérmesen kezelte. Beszélge-
tések során soha nem panaszkodott. egy „Kösz, megvagyok!”-kal zárta le a 
kérdéseket. A várható is mindig várhatatlan. erre felkészülni nem lehet. tud-
tuk, hogy elérkezik a pillanat. Az a pillanat, ami váratlan lesz. elérkezett és 
váratlan lett. Körülbelül három héttel a halála előtt azért hívott fel, hogy jelez-
ze, nem vállalja-, nem tudja tovább vállalni a kamarai tevékenységet. Vállalt 
feladatát lezárta, nem félbehagyta!

Büszke vagyok, hogy a barátja lehettem. Mi ahhoz a korosztályhoz tartozunk, 
akik igazi, nagy épületgépész klasszikusokkal, legendákkal kerülhettünk kapcso-
latba. Népes társaság, amely társaság egyik kiemelkedő alakja volt takács gyula!

reményik után szabadon: majd, ha két ember beszélgetése során felmerül 
a harmadiknak a neve, felmerül gyula neve, az nem lesz véletlen, mert ben-
nük, bennünk, mint „jelenvaló” él tovább!  (gyurkovics Zoltán)

8.5  Gergely Tünde (1946–2021)
gépészmérnöki diplomáját a Pollack Mihály Műsza-

ki Főiskolán szerezte 1970-ben. Még ebben az évben 
helyezkedett el a KÖZtI-nél, ahol először, mint szer-
kesztő, tervező majd, mint vezető tervező dolgozott.

1980-ban a 3-as iroda gépész osztályvezetőjévé 
nevezték ki. Jelentősebb munkái, amelyekben mint 
társtervező működött közre: HILtoN szálló, az eLte 
dunaparti épületegyüttesének első üteme, a Magyar 
állami operaház első rekonstrukciójának klímabe-
rendezése, a FoteX székház iroda épülete, Szolnoki 
színház, Szigligeti színház rekonstrukciója stb.

Nyugdíjba vonulása után Marosi Józseffel megalakította a geMA Kft.-t, 
amelynek főbb munkái: Szépművészeti Múzeum barokk csarnok és térsége 
fűtési rendszerei és a központi kazánház kialakítása, valamint a természettu-
dományi Múzeum tetőtér beépítése voltak. Mint osztályvezető jelentős szer-
vező munkát végzett a vállalatnál. A Köztis időkben részt vett az Éte Épü-
letgépészeti tagozatának vezetésében és jelentősen tevékenykedett. Az Éte 
keretében rendezett épületlátogatás megszervezését intézte (pl. Hilton szálló, 
több ezer érdeklődő részvételével háromnapos rendezvényt szervezett stb.).

tagja volt a Magyar Mérnöki Kamarának is. Jellemző volt, hogy főleg, mint 
vezető, de mint tervező is nagyon jó kapcsolatot ápolt munkatársaival, a beru-
házókkal és a kivitelezőkkel egyaránt. Nagyon jó tárgyalókészsége volt, amit 
az is bizonyít, hogy néhány más szakági tervező is megkérte, a saját, bonyolult 
tárgyalásain ő is vegyen részt. Munkája elismeréseként számos Vállalati és 
Miniszteri kitüntetést kapott. (Marosi József)
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8.6  Sarkadi Nagy Imre (1946–2021)
A ’74-es épületgépész évfolyam 2019 májusában 

tartotta a 45. éves találkozóját, amelyen Imre bará-
tunk a rá jellemző aktivitással, sportos megjelenés-
sel, jó egészségben vett részt. tele volt tervekkel, 
melyek az élet számos területét érintették, legyen 
szó a szakmai munkáról, pénzügyi befektetésről, 
szabadalmakról, sportról (valaha válogatott evezős 
lévén szenior világbajnokságon akart indulni).

Azután október elején jött a lesújtó, kegyetlen hír, hogy 
szeptember 28-án váratlan, súlyos betegség következté-
ben eltávozott közülünk. A mindig aktív, szellemi és fizi-

kai értelemben egyaránt „örökmozgó” Imre most megpihent – fájóan korán.
Aktivitása már az egyetemi években ismert volt, sportolókként együtt szer-

veztünk különböző tanköri, évfolyam sporteseményeket, melyek kiválóan se-
gítették összetartásunkat a szakmai, tanulmányi munkák során.

Az egyetemi éveket követően élete a családon kívül két szerelem a sport és 
a szakma körül forgott. Az egyik az evezés, mely ifjúsági korától a testvérével 
megnyert országos bajnokságokon, válogatottságon keresztül a sportvezetői 
tevékenységgel bezárólag meghatározta napjait. 1992-ben megalapította a 
Hajógyári evezős Klubot, melyet 10 éven keresztül vezetett.

Másik a szakmai élete is a Magyar Hajó- és Darugyárban kezdődött épü-
letgépész tervezőként. Pályafutása során a szakma számos területén letet-
te névjegyét a rá jellemző ellenállhatatlan energiával, befektetett munkával. 
tervezőként (FIMÜV) kazánházak, beruházóként a IV. kerületi tanács beruhá-
zási osztályvezetőjeként, kivitelezőként (saját cégek: gyöngysorház Kft. SNI 
Kft.) Peny Market áruházak, energetikai minősítőként iskolák, óvodák, jelzik 
gazdag szakmai életútját. Legutolsó álma kreativitását mutatja: függőleges 
tengelyű szélgenerátor prototípusát tervezte, szabadalmaztatta. A prototípus 
legyártását sajnos már nem tudta megvalósítani. (Netoleczky Károly)

8.7  Vinkler Károly (1959–2021)
Vinkler Károly, mindenki Karcsija  a Kertészeti 

és Élelmiszeripari egyetemen végzett okleveles hű-
tőipari mérnökként, majd a tAtA Hűtőtechnikai Mér-
nökirodánál kezdett el dolgozni, ahol ipari ammóniás 
hűtési rendszereket tervezett. A felesége kiküldetése 
révén két évre kiköltöztek Finnországba. Finnország-
ból hazatérve az APV Hungary Kft.-nél kezdett el dol-
gozni, a hűtőipari csoportban, majd innen elcsábítot-
ták a tour & Andersson céghez, és igazán itt kezdett 
a hidraulikai beszabályozásokkal foglalkozni. 
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A polihisztor kifejezés alapvetően olyan tudóst jelöl, aki többféle tudomá-
nyágat kutat és önmaga is kiemelkedő új felfedezésekkel, felismerésekkel 
gazdagítja az emberiség tudományos ismereteit. Hát ő ilyen volt.

Megtanult finnül. Franciául remekül beszélt. Hűtőmérnökként a magyar 
épületgépészet egyik legkiválóbb szakemberévé vált. És mivel a helyzet úgy 
kívánta, a szemünk előtt, egyik napról a másikra megtanult angolul. Könyve-
ket írt. Világszerte több ezer szakember köszönheti neki hidraulikai ismereteit

A zene lételeme volt, amely végig kísérte az életét. Évekig énekelt a Szent 
István Bazilika kórusában. 

Az ő neve a tervezők számára hívószó volt, egy név, amely összeforr a tu-
dással, emberséggel és szakmaszeretettel. Bátran ki lehet jelenteni, hogy az 
előadásokon ő volt a „sztárfellépő”, aki mindig újat tudott mondani, az átadan-
dó ismeretanyagot egyszerűen és érthetően megfogalmazva juttatva el a kö-
zönségnek. 

Karcsi nagyon sokak számára példakép volt, akit mindig is érdemes volt 
követni, akire lehetett számítani, akihez jó lenne egyszer felnőni. Korábban is 
sokszor felmerült bennem, mi az, hogy mérnök? Ki az igazán jó mérnök? Mitől 
lesz valaki jó mérnök? A választ pedig mindig Karcsi körül kellett keresni. A 
tudását szakmai sokszínűség jellemezte, több nyelven folyékonyan kommuni-
kált, folyamatosan fejlesztette a tudását és bátran állt az új szakmai kihívások 
elé. A szakmaiság mellett is mindig egy szerény, családszerető ember ma-
radt, példamutatóan erkölcsös, mértéktartó életével és konzervatív keresz-
tény értékrendjével. otthon volt a zenében, művészetekben. Benne minden 
megvolt, ami egy mai mérnök számára is követendő példa lenne.

Pénzügyi szakzsargonnal úgy lehetne tömören kifejezni Károlyt, hogy non-
profit lélek volt! Mindig készen állt és segített bárkinek, bármilyen kérdéssel 
fordult hozzá. A legnagyobb türelemmel és szakértelemmel igyekezett min-
den tudást megosztani másokkal. Végtelenül szerény, jóindulatú és nem min-
dennapi szakmai tudással rendelkező, alázatos ember volt. (Pongrácz Lajos)
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9 .  e L ő r e t e K I N t É S  –
     A  M ű S Z A K I  F e J L e S Z t É S
     I r á N Y A I

 (Szemán róbert)

9.1  „Paradigmaváltás” szükségessége az épületgépészetben
        (Barótfi István)

9.1.1  Paradigma, paradigmaváltás

A paradigma fogalma mára már mind a tudomány művelésében, mind az 
alap- és az alkalmazott tudományokban, mind pedig a tudományt nép-

szerűsítő munkákban egyre gyakrabban megtalálható. A fogalom tartalmá-
val, jelentésével foglalkozók éles vitákat folytatnak a paradigmáról, tovább 
mélyítik annak értelmezését, vagy újabb és újabb érveket hoznak fel a fo-
galom elhibázott és felesleges mivolta mellett. A különböző tudományte-
rületek kutatói és a szakírók ismert fogalomként használják, anélkül, hogy 
tudomást vennének azokról a tudományelméleti vitákról, amelyek megkér-
dőjelezik a fogalmat és használatát.

A tudományos kutatás paradigmáját (a továbbiakban a paradigmát) tho-
mas Kuhn az 1960-as évek elején a tudomány művelésének elméleti kérdése-
ivel foglalkozó tanulmányában23 a következőképpen határozta meg: „ezeken 
olyan, általánosan elismert tudományos eredményeket értek, amelyek egy 
bizonyos időszakban a tudományos kutatók egy közössége számára problé-
máik és problémamegoldásaik modelljeként szolgálnak.” A paradigma egy-
aránt jelent felhalmozott ismereteket, elméleteket és módszereket, de ezek 
nem önmagukban fontosak, hanem azáltal, hogy a tudomány művelésének 
egy problémamegoldási modelljévé szerveződnek össze. Jellemzője, hogy 
olyan tudományelmélet és tudományművelési felfogás, amelyet a tudósok, 
kutatók közössége elfogad, mert konzisztens, alkalmazása termékeny és 
széles hatókörű. Megjelenési formáját tekintve olyan tudományos nyelvezet, 
fogalomhasználat, amit adott tudományterület művelőinek közössége a kom-
munikáció eszközeként is használ. A tudomány fejlődése24 paradigmaváltások 
sorozata, a tudományos forradalmak, a paradigmaváltás nem a tudományon 
belüli kritériumok, hanem más, a tudományon kívüli kritériumok miatt tör-
ténik meg. általában nem a döntő kísérlet győzi meg a tudósokat a paradig-
maváltás szükségességéről, hanem más tudományterületek paradigmáinak 
hatékonyabb volta vagy az értékek, világnézetek változása25. 

A paradigmaváltás általában karizmatikus tudományos személyiség 
megjelenését is jelenti, aki tisztában van azzal, hogy a probléma csak a tu-
dományterület teljes újra rendezésével oldódhat meg26. Minden új paradig-
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ma gyors ütemben képes a legtehetségesebbeket, különösen a fiatalokat 
maga mellé állítani. 

Nos, ennyi a paradigma elméletéről elég is, inkább azt nézzük meg, hogy 
valóban paradigmaváltás előtt állunk-e? Nos, az anomáliák mindenütt elsza-
porodtak, a válságtünetek a társadalom, a gazdaság, a kultúra minden te-
rületén jelen vannak. Mindeközben a világ egyre összetettebb kihívások előtt 
áll. Meg kell őriznünk a természeti környezetet egyensúlyát közel hétmilli-
árd ember élelmezésével és megfelelő életfeltételeinek biztosításával együtt. 
Csökkenteni kell az éhezők számát, javítani az egészségügy helyzetét a fejlett 
és fejlődő országokban egyaránt. A megoldást hordozó gyökeres változásra 
azonban még nem szánták el magukat a döntéshozók, a megszokott keretek-
hez ragaszkodók még erősebbek, mint a változást akarók. Bármilyen irányba 
nézünk, még nem találjuk azokat a sodró személyiségeket sem, akik az új 
paradigmát megfogalmaznák, elfogadtatnák, követőket vonzanának.

9.1.2  Egy kis épületgépészet-történelem
A létezés alapfeltétele az alkalmazkodás és gyarapodás. Az ember, mely az 

élő világ kitüntetett lényének tekinti magát, az alkalmazkodáson túl azonban 
komoly erőfeszítéseket tesz a világ saját képére formálására, környezetének 
alakítására, figyelmen kívül hagyva ennek minden következményét. ennek 
hosszú ideig nem éreztük, nem vettük figyelembe korlátait, de az utóbbi fél 
évszázad tudományos ismeretei és ma már a mindennapos gyakorlat is fi-
gyelmeztetnek. 

A közvetlen környezetünk alakításában az épületgépészet ma már meg-
határozó szerepet játszik: a kényelem (komfort) a fejlett világ lakói számára 
alapvető célként fogalmazódik meg és ennek az igénynek folyamatos növeke-
dése határtalannak tűnik. Az utóbbi években a globális problémáink kénysze-
re némi korlátozásra kényszerít és kényszeríti az épületgépészet szakmát is, 
de ebben érdemi megoldások nem születtek. Még a koronavírus mindenna-
pi életünket felforgató veszélyhelyzetében is a szakterület az elmúlt időszak 
energiaközpontú kényszerű korlátozásainak való megfelelés szemléletében 
tevékenykedik és várja a járványveszély megszűntét, hogy vissza tudjon térni 
a megszokott energiaszemléletű működéséhez. ez egy természetes reakció, 
hiszen mindennapi életünk kényelmét keressük ill. várjuk el és azt gondoljuk, 
hogy enélkül talán nem is tudnánk létezni. Pedig ez egy nagyon önző és szű-
klátókörű gondolat. Nemcsak azért, mert ha körbe nézünk a világban akkor 
láthatjuk, hogy ez ma nagyon sok embernek nem adatik meg, hanem azért is 
mert az emberiség történetének évezredeiben is enélkül élt az ember és csak 
az utóbbi évszázadban vált szélesebb körben elérhetővé.

A víz, mely az élet alapfeltétele, a Földön rendelkezésünkre áll és évezre-
deken keresztül az ember, saját maga, növényei és állatai számára kézben 
kő-, majd fémedényekben szállította ill. tárolta. Az emberi leleményesség és 
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a tudomány tette lehetővé, hogy a vizet csatornába juttassuk el a szükséges 
területre. Arkhimédes nevéhez kötődő spirál segítségével meg tudta oldani a 
vízemelést és ezzel a vízszállításban jelentős előre lépés történhetett. Az antik 
világ lenyűgöző mérnöki alkotásai és közöttük vízhálózatai a kényelem első 
lépését jentették, és a mezőgazdasági öntözésen kívül csak néhány palotába 
juttattak vizet, mégis az épületgépészet korai előzményének tekinthetjük.

A tudományos technikai forradalommal az épületgépészet már gépészet-
ként értelmezhető, mert a kőcsatornák helyett a fémcsövek és különböző 
pumpák, szivattyúk a víz célzottabb és széleskörűen felhasználható rendsze-
rei alakultak ki. ez a gépészet persze nemcsak a vízellátás területén, hanem 
a fűtés területén is komoly változásokat eredményezett és nagyon sokáig nem 
is épületgépészeti rendszerként, hanem ipari műalkotásként kastélyok, palo-
ták dísze, illetve szélesebb körben egyszerűbb kivitelben használati berende-
zésekként kezelték.  

A mindennapi kényelmünket biztosító rendszerek, melyeket már mai érte-
lemben is épületgépészeti rendszernek tekinthetünk a városiasodás, a nagy 
épületek megjelenésével függ össze. Az ilyen létesítményekben az életfelté-
telek egyedi berendezésekkel már nem, vagy csak nehezen oldhatók meg, így 
létrejöttek az épületgépészeti rendszerek. Az ilyen épületgépészeti rendsze-
rek az alapvető életfeltételek – ívóvíz, majd későbbiekben a HMV, - és a ké-
nyelmet szolgáló fűtés, későbbiekben a klímatizálás kezdetei az elmúlt év-
században váltak az emberi tartózkodású terek részeivé, illetve a technikai, 
szakmai ismeretek rendszerezett szakterületévé. 

e nagyléptékű történelmi előzmények bemutatásával elérkeztünk a hazai 
épületgépészet nevesített megszületéséhez, mely nálunk önálló szakterület-
ként a második világháborút követően alakult ki, és melynek az elmúlt há-
romnegyed évszázad alatt több szakasza rajzolható meg.  

A második világháborút követően az újjáépítés időszaka után a városiaso-
dás intenzív időszakában az épületgépészet számára rendkívül nagy felada-
tot elsősorban a mennyiségi igények kielégítése jelentette, de kihívás volt az 
ipar-fejlődéssel együtt járó technológiai épületgépészet is. ezt a szakaszt a 
hidegháború okozta bezártság, illetve a keleti kapcsolatok meghatározottsá-
ga, valamint a folyamatos anyag és választékhiány jellemezte. ehhez az idő-
szakhoz tartoznak a házgyári építkezés gépészeti feladatai, melyeknek mind-
addig nem volt előzménye.

Az épületgépészet következő szakaszának tekinthető, amikor a városi kö-
rülmények nagyszámú lakásállományának kényelmes lakásai mellet a vidéki 
településeken élők, egyébként is elmaradt lakásaiban a mai értelemben vett 
komfort kezdeteit kellett elterjeszteni. A vidéken lakók a közművek megépü-
lésével hozzájuthattak a folyóvízhez, az egyedi fűtések helyett elkezdődött 
a központi fűtések kialakítása a vidéki települések házainál is. erre azért is 
szükség volt, mert a nagyüzemi mezőgazdálkodás megkövetelte a korszerű 
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épületgépészeti rendszereket és a szövetkezetben dolgozók otthon is élvezni 
akarták a már munkahelyen megismert kényelmet.  

A hazai épületgépészeti történelem fontos mérföldköve a földgázhálózat 
széleskörű kiépítése. Magyarországon a hatvanas években az európai orszá-
gok között talán az egyik legnagyobb mértékű fogyasztói földgáz-hálózat ki-
építésére került sor, mely a felhasználó lakosság számára a kényelem továb-
bi lépcsőjét jelentette. A hatvanas években tehát a kényelmes otthon fontos 
közműhálózatai a vízhálózat és az energiaellátás (földgáz és távhő) feltételei 
széleskörben adottak voltak már, és az akkori társadalmi berendezkedés sze-
rint ennek elérhetősége, a szolgáltatások alacsony költségei a víz és ener-
giafelhasználás jelentős növekedését eredményezték. ezen nem változtatott 
az sem, hogy megjelent a fejlődésünk korlátait bemutató tanulmány (1969) 
és a világban a környezetvédelem (1972), majd az un. olajválság (1973) mind 
gyakrabban megjelenő fogalmakként mindennapi életünk részévé vált. A ha-
zai épületgépészet a rendelkezésre álló háttér – a korszerű építkezések, a 
széleskörű közműhálózat – adottságait kihasználva és különösen az un. rend-
szerváltást követően a bővülő választékú és széleskörben elérhető épületgé-
pészeti rendszerelemek, technológiák következtében folyamatosan fejlődött. 

A globális problémák kényszerítő hatására (gazdasági és szabályozási) az 
épületgépészetben az ezredfordulót követően az energiafelhasználás kerül 
a középpontba. Bár az épületgépészet a létesítmények energiafelhasználá-
sában csak másodlagos szereplő, az épületgépészeti rendszerelemeinek ki-
választásánál, a rendszerek működtetéséhez használható energiaforrások 
megválasztásában az energia meghatározó tényezővé vált. ezt a változást a 
jogszabályi és szakmai előírások egyértelműen ki is kényszerítik. ebbe a hely-
zetbe robban be a a SArS-CoV-2 vírus, mely a világ kialakult menetrendjé-
ben drámai változásokat és a világ további alakulásában figyelmen kívül nem 
hagyható állapotot okozott. Mára már világosan látható, hogy a vírushelyzet 
változásai nem átmenetiek, melynek elmúltával a régi életünk minden változ-
tatás nélkül már nem térhet vissza. 

9.1.3  Koronavírus és az épületgépészet
Az új koronavírus (SArS-CoV-2) hatására soha nem látott ütemű tudomá-

nyos kutatás indult meg. A tízezernél is több új tudományos közlemény fontos 
kérdésekben hozott szakértői szemléletváltást27.

A légúti betegségek esetében már korábban is jól ismert volt a köhögéskor, 
tüsszentéskor keletkező, majd a tárgyakon leülepedő kis cseppek közvetítő 
szerepe a fertőzés terjedésében, de nem tudtuk, van-e szerepe a nagyon kicsi, 
öt mikronnál kisebb átmérőjű, a levegőben hosszan lebegő, aeroszolt képző 
folyadékrészecskéknek. Az utóbbi hónapok kutatásai sok új részletet tártak 
fel az aeroszolokról. ezek a részecskék köhögés nélkül, akár kilégzés, be-
széd, éneklés során is keletkeznek, és sok méterrel messzebbre jutnak el, 
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mint a nagyobb cseppecskék. Az új tudományos eredmények szerint a leve-
gőben aeroszollal történő terjedéssel komolyan kell számolni, mivel ezekben 
az 5 mikronnál kisebb átmérőjű részecskékben a vírusok még órákig fertő-
zőek maradhatnak28. (Hogy könnyebb legyen elképzelni a jelenséget, elég a 
dohányzás során kifújt füstre gondolnunk, amely távolodva ugyan ritkul, de a 
szagát a nem dohányosok még sok méter távolságban is megérzik.)

Az aeroszollal való terjedésnek több fontos következménye is van a vé-
dekezésre. A fizikai távolságtartás másfél-két méteres mértékét a nagyobb 
cseppecskék ülepedési távolsága alapján állapították meg, az aeroszollal 
való terjedés megakadályozására azonban ez a távolság kevés. Az aeroszol 
több méter távolságra is eljut, és zárt térben nagyon lassan tűnik el, a lebegő, 
láthatatlan részecskék órákon át jelen lehetnek. Ha több ember zárt térben 
tartózkodik, akkor idővel az általuk létrehozott aeroszol összeadódik, és fel-
halmozódik a légtérben. Az aeroszolban lévő vírus a belélegzés során olyan 
mélyre is bejuthat a tüdőbe, ahová a nagyobb cseppecskék nem. egy japán ku-
tatás szerint zárt térben a fertőzés átvitelének esélye 18,7-szer nagyobb, mint 
nyílt térben. Ha a zárt térben légáramlással járó légtechnika (ventilátor, lég-
kondicionáló, légszűrő) is működik, akkor fokozottan kell ügyelni arra, hogy 
a technikai berendezések eltávolítsák, ne pedig szétterítsék a potenciálisan 
vírust is tartalmazó aeroszolt. 

egy vizsgálat29 például arról számolt be, hogy a kínai közegészségügyi inté-
zet (Chinese Center for Disease Control and Prevention) kantoni (guangzhou)  
munkatársainak sikerült visszakövetniük egy fertőzési láncot, amely a dél-kí-
nai  megapolisz egyik éttermébe vezetett. Azonosítottak három családot, 
amely egyidőben tartózkodott az étteremben és a három családból két héten 
belül tízen betegedtek meg koronavírustól. A kutatás lényegi megállapítása, 
hogy az összes fertőzés az étterem egyik légkondicionálójának légáramában 
történt, tehát feltehetően apró nyálcseppeket vitt magával az áramlat. A többi 
asztal azonban vagy a légáramon kívül volt, vagy egy másik légkondi is műkö-
dött a közelében, ezért az ott ülő vendégeket nem veszélyeztették a fertőzött 
által kibocsátott vírusrészecskék30.

A koronavírus tehát új helyzetet teremtett a belső terek légtechnikájával 
kapcsolatban: azok a terek, melyeket az ember azért alakított ki, hogy életét a 
külső körülmények viszontagságaitól veszélyeitől megvédje, most a betegség, 
a fertőzés terjedésének helyévé vált. A légtechnika, mely a zárt terek légál-
lapotának, a levegő minőségének biztosítására volt hivatott, most bűnbakká 
lett, a zárt terekben a közösségi tartózkodás egészséges feltételeit nem tudta 
teljesíteni. A járvány kezdetén a légtechnikai szakemberek első reakcióikban 
a különböző szellőztetési megoldások értékelését és a használattal össze-
függő tanácsokat fogalmaztak meg, de ezek a javaslatok csak a hagyományos 
szakmai felfogás korlátai között mozogtak és lényegében nem jelentettek 
megnyugvást a vírus terjedés aggodalmával kapcsolatban. 
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A koronavírus-járványt az emberek átmeneti nehézségként élik meg, 
mely megszelídül, elmúlik és így nem kell berendezkedni tartós megoldá-
sokra. A felszínen ez látszik az épületgépészet területén is, és mindezideig 
nem születtek olyan új rendszerek, megoldások, melyek a vírus megjele-
nésével köthetők össze, inkább csak az üzemeltetés területén dolgoztak ki 
ajánlásokat. Ha azonban a koronavírus terjedésével kapcsolatos helyzetet 
alaposabban elemezzük, akkor nagyon lényeges megállapításokra jutha-
tunk, melyek túlmutatnak a jelenlegi helyzeten. A vírushelyzetben a beltéri 
légállállapotok, illetve az ezt biztosító légtechnikai rendszerek nem, hogy 
nem védték meg az embereket a vírus terjedésétől, hanem inkább hozzá-
járultak annak elterjedéséhez. 

Ha eltekintünk a vírustól, mint aktuális rettegésokozótól, akkor ez a 
megállapítás igaz mindenféle más anyagra is, vagyis a jelenlegi légtech-
nikai rendszerekben, melyeket azért hozunk létre, hogy az ott tartózkodók 
számára a belső levegő minőségét biztosítsuk, az ott tartózkodók illatát, 
anyagcseretermékeit terítik szét a térben. egy térbe bejutó friss levegő a 
helyiségben tartózkodóktól „szennyeződik” és a helyzetüknek megfelelően 
az ott tartózkodók ezt a levegőt kapják „friss” levegőként, azaz részesülnek 

a szennyeződésből31. egy szélsőséges példával jól érzékelhetjük a jelenlegi 
szellőztetési rendszereink működését: ha egy hosszúkás szobába az egyik 
falon bevezetjük a friss levegőt és a hosszanti szemben levő falon pedig elve-
zetjük, akkor akik a levegő bevezetésnél tartózkodnak valóban friss levegőt 
szívhatnak, míg akik az elszívás oldalánál tartózkodnak a helyiségben tar-
tózkodók valamennyi anyagcseretermékét magukba szívhatják. A jelenlegi 
szellőztetési rendszereink tehát a koronavírus betegség-okozó vírusterje-
désétől függetlenül sem teljesítik a tőlük elvártakat. egy térben a szellőző 
levegő mennyisége, és az átöblítés különböző modelljei, a légvezetési rend-
szer által ellenőrzött megfelelőség nem elegendő a valóban jó, egészséges 
szellőztetéshez. 

A szellőztetés rövid elemzése, értékelése a koronavírus-járvánnyal kap-
csolatban merült fel, de a probléma ennél általánosabb. A szellőztetés szak-

A levegő szennyezettségének változása egy irodában
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mai gyakorlata a belső levegő minőségének kérdésében inkább a termikus 
kérdéseket helyezi előtérbe, de a vírushelyzet megmutatta, hogy ebben vál-
toztatásra van szükség és nemcsak a vírusterjedés miatt. Az ember termi-
kus komfortja nagyon fontos, de az egészsége méginkább. A légtechnikában 
tehát át kell értékelni az eddigi megszokott feladatmegoldási sorrendet: 
első az egészség, és másodlagos a kényelem. A koronavírus bizonytalan és 
veszélyeztetett helyzetében sokat megtennénk olyan tereké, ahol biztonság-
ba tudhatjuk egészségünket még azon az áron is, hogy esetleg a termikus 
komfortunkért még egy pullóvert is fel kell venni. A termikus komforthoz al-
kalmazkodni tudunk, de az egészségnél a jelenlegi zárt terekben ez az al-
kalmazkodási lehetőség nincs meg. A vírus terjedésének korlátozására már 
megszokottá vált maszk használat egy kényszermegoldás, mely zárt terek-
ben csak nagyon korlátozott védelmet biztosít. Az igazi megoldást az jelenti, 
ha a zárt terekben a szellőztetés, a klíma rendszere nem a másik emberre 
szállítja a vírust, és nem abban kell reménykednünk, hogy a vírus-kérdést az 
orvostudomány fogja egyedül megoldani, hanem az épületgépészetnek kell 
olyan helyzetet teremteni, hogy saját életünk, annak minden részletében a sa-
ját egészségünk, és biztonságunk, kényelmünk mások veszélyeztetése nélkül 
biztosítható legyen. 

9.1.4  Paradigmaváltás szükségessége32

Az épületgépészet előző fejezetben összefoglalt rövid története azt a célt 
szolgálta, hogy bemutassa az épületgépészet fejlődésének lényeges mozza-
natait. ebből jól érzékelhető, hogy az épületgépészet szakterület és nem tu-
domány: fejlődésében nem a saját kutatásai, hanem más tudományok által 
felkínált lehetőségek alkalmazása történik. Ilyenformán jelenleg az épület-
gépészetben a paradigma ill. paradigmaváltás fogalmakat csak idézőjelben, 
vagy nagyon tág, átvitt értelemben használhatjuk.  

Ha a paradigmaváltást tudományhoz kötődő értelmezésétől függetlenül 
leegyszerűsítjük szemlélet-változásra, akkor az épületgépészet helyzetében 
(is) a koronavírus-járvány komoly mérföldkőnek tekinthető. A jelenlegi szak-
mai felfogásunk szerint az épületgépészet feladata a létesítmények tereiben 
az élet feltételeihez szükséges körülmények megteremtése a technika nyúj-
totta lehetőségek felhasználásával. ez a feladat rendkívül sokszínűen jele-
nik meg, hiszen a létesítmények, azaz többnyire épületek valamely cél, vagy 
funkció kialakítására egyedi építmények, melyek azt kívánják meg, hogy az 
épület-ember kapcsolatában a legcélravezetőbb technikai (gépészeti) eszköz 
kerüljön beépítésre. 

Az épületgépészet középpontjában tehát az ember áll, alkalmazkodik a 
mindenkori épülethez és alkalmazza a technika nyújtotta lehetőségeket. en-
nek a felfogásnak felel meg a jelenlegi szemlélet, mely szerint az épületgépé-
szeti rendszerek kialakításánál és üzemeltetésénél a legfontosabb az ember 
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igénye, melyet leegyszerűsítve összefoglalóan komfortnak neveznek. A kom-
fort tehát az elsődleges, és ennek magvalósulásának mértéke az épületgépé-
szeti rendszer minőségi jellemzője. 

A paradigmaváltás szükségessége az épületgépészetben már évtizedek óta 
megjelent szófordulat. egy ingatlanokról és az építésről szóló publikáció33 (7) 
már 2018-ban egyenesen azt állítja, hogy „Az építészetben és az épületgépé-
szetben paradigmaváltás zajlik. Passzív házak épülnek, amik nem igényelnek 
hagyományos fűtést. A tudomány rohamos fejlődése előrevetíti a mind kiter-
jedtebb igények megjelenését34. Ma már ez nem szokatlan kérés a tervezők 
és kivitelezők felé. A körülöttünk működő épületgépészeti rendszerek egyre 
magasabb szintű komfortot képesek biztosítani – igazodva az egyre komo-
lyabb igényekhez.” 

ez az épületgépészetben már elkezdődött paradigmaváltás az új energeti-
kai megoldásokat érti ez alatt. A passzívházakkal kapcsolatos újdonság, mint 
pl. az un. aktív hőszigetelés35, vagy a „Paradigmaváltás a megújuló energia 
tudatos hasznosításában” előadás VI. Magyar Passzívház Konferencián (2014). 
azt sugallják, hogy az épületgépészetben a paradigmaváltás történik. 

Az energetikai változások mellett az utóbbi időben a vízellátás területén 
fogalmazódik meg a paradigmaváltás szükségessége36. Legutóbb a Vízkeze-
lés és vízfelhasználás témájú „A víz fontossága az épületgépészetben” cím-
mel rendezett a szakmai konferencián az esővíz hasznosításáról, a vízkezelési 
trendekről esett szó és ezeken a területeken az eredményekhez a paradigma-
váltás szükségességéről beszélt az előadó. 

A koronavírus járvány előzőekben bemutatott épületgépészeti vonatkozásai 
a légtechnikában szükséges változásokról szólt. A változtatás lényege, hogy a 
lég- és klímatechnikában a rendszerek kialakításánál az elsődleges követel-
ménynek az egészség kérdését kell tekinteni. ebben a változásban eredményt 
akkor lehet remélni, ha a szakterület a jelenlegi prioritás megváltozására át-
hangolódik, de ez nem kis feladat, és nem is elegendő. Az épületgépészet-
ben (annak minden területén: víz, energetika, légtechnikai, komfort stb.) az 
egészség prioritása azt jelenti, hogy a szakterületnek közelebb kell kerülni 
az emberhez. Nem elegendő az igényeket normatív követelményekkel telje-
síteni, hanem közvetlen kapcsolatban kell vizsgálnia a létrehozott technikai 
rendszer biztosította környezet és ember életfolyamataira gyakorolt hatását. 
ez tehát nemcsak célt, hanem új szemléletet igényel. Ha ez a szemléletváltás 
bekövetkezik, akkor az épületgépészet tudománnyá és a váltás idézőjel nélkü-
li paradigmaváltássá válik. 

A felrajzolt változás ma még fikciónak, nehezen elképzelhetőnek tűnik: az 
épületgépészet, mint alkalmazott hő- és áramlástan olyan kérdésekkel fog-
lalkozzék, mint az egészség, egyáltalán az ember. Valóban, a mai szemléle-
tünkben a felemlített kérdéseket légcsereszámmal, műszaki előírásokkal, 
kormányrendeletekkel kezeljük és ha a munkánk ezeknek az előírásoknak 
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megfelel, akkor elégedetten hátradőlünk, közben emberek betegednek, hal-
nak meg azokban a terekben, melyeknek tervezői épületgépészek.

Az új eszmék nem a semmiből születnek, azok mindig a már meglévő 
paradigma alapos ismeretéből teljesednek ki37. Az is nyilvánvaló, hogy a tu-
dományos-társadalmi-gazdasági folyamatoknak is van érési ideje, nem tud-
hatjuk, hogy mikor jön el a váltás ideje. Addig is mindent meg kell tennünk, 
hogy a legjobb ismeretanyagot adjuk diákjainknak, akiknek egyaránt helyt 
kell állniuk a még létező paradigma keretei között és a felkészülten kell 
várni a váltást is.

A vezető egyetemek professzorai szerint az elkövetkezendő évtizedben 
kutató egyetemekre lesz szükség. ezekre hatalmas feladatok várnak, mi-
közben az állami forrásokból nemzetközi szinten is egyre kevesebb a pénz. 
emiatt át kell értékelniük a saját kutatásaikat és az oktatási programjukat. 
Napjaink globális problémáinak összetettsége sokkal nagyobb együttmű-
ködést igényel a különböző tudományterületek között. Az egyetemeknek és 
a pályázatok kiíróinak ezért támogatniuk kell a tudományterületek közötti 
együttműködéseket. 

ez a helyzet azonban már valóban a váltás előszobája, valószínűleg már ott 
vannak a világban azok az egyéniségek, akik az élet bizonyos területein kiala-
kítják az új kereteket. Az egyetemeknek vezető szerepet kell vállalniuk a meg-
oldáskeresésben, a következő generáció vezetőinek nevelésében. Nekik kell 
felmérni, megérteni a helyzet komolyságát és megbirkózni a problémákkal. 

A világ lassan kezd ráébredni, hogy a végtelen növekedés egy véges 
bolygón ma már rövid távon is vállalhatatlan, fenntarthatatlan cél, ezért az 
épületgépészetben is a fenntarthatóság, az energia és környezetvédelmi 
szempontoknak fontos követelményeként kell jelen lenniük. A koronavírus 
járvány azonban arra figyelmeztet, hogy jövőről, fenntarthatóságról csak 
akkor lehet beszélni, ha a jelent túléljük. A járvány, a megbetegedések a 
halálozások kockázatával, az jövő bizonytalanságával megmutatta a környe-
zetünk követelményeinek prioritását: egészség-fenntarthatóság-kényelem 
(Hygiene-Sustainibility-Komfort). ez a paradigmaváltás aminek az épület-
gépészetben végbe kell mennie.  

9.2  Egészséges, hatékony és karbonsemleges
        beltéri klíma
        (Andrés Sepúlveda)

Napjainkban az épített környezet világszerte számos nagyon komoly ki-
hívással néz szembe, amelyeket nekünk, ingatlantulajdonosoknak, fejlesz-
tőknek, végfelhasználóknak, tervezőknek, telepítőknek, építőknek, üzembe 
helyező ügynököknek, karbantartó és létesítménykezelő cégeknek haladékta-
lanul proaktívan kell kezelnünk. A HVAC-és a többi épületgépészeti rendsze-
rek két kihívásra összpontosítanak:  
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9.2.1  Beltéri levegőminőség
A világjárvány jelenlegi összefüggéseiben, - miután a legrelevánsabb nem-

zetközi szervezetek is elismerték a SArS-CoV2 levegővel való terjedését - a 
beltéri levegőminőség (BLM) alapvető kérdéssé vált az egész HVAC ipar szá-
mára. A BLM fontos téma az egészség, a jólét, a megfelelő szellőzés és a 
tisztítás szempontjából. A szennyezőanyagok általános szabályozását a HVAC 
rendszerek alapvető funkciójának kell tekinteni, a hagyományos hőkom-
fort-javítása mellett. Mivel sok városban a levegő minősége egyáltalán nem 
jó, a HVAC rendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy támogassák az 
BLM-t, függetlenül a kültéri levegőviszonyoktól.

A jelenlegi világjárvány rávilágít az ellenálló épületek fontosságára. A rend-
szereknek képesnek kell lenniük arra, hogy normális körülmények között 
rendszeresen működjenek, de különleges körülmények között extra szellőz-
tetést és/vagy rendelkezésre álló tisztítási képességekkel kell rendelkezniük. 
Nem kell figyelembe vennünk az olyan rendkívüli eseményeket, mint a Co-
VID-19, minden évben az influenza és más légúti megbetegedések negatívan 
befolyásolják az egészséget és a termelékenységet számos épületben szerte 
a világon.

9.2.2  Globális felmelegedés
Az országok megerősítették a Párizsi Megállapodás azon célját, hogy a glo-

bális átlaghőmérséklet emelkedését jóval 2°C alá korlátozzák az iparosodás 
előtti szinthez képest, és erőfeszítéseket tesznek ennek 1,5°C-ra való korlá-
tozására. De tovább mentek, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az em-
beri tevékenység a mai napig már körülbelül 1,1 °C-os felmelegedést okozott.

Az épületek felelősek a felhasznált energia 30%-áért és a Co2-kibocsátás 
40%-áért. Az új kihívás most a Co2-kibocsátás csökkentése. Iparág több, mint 
20 éve az energiafogyasztás csökkentésére összpontosított, de most az ener-
giahatékonyság javításával, a közüzemi forrás kiválasztásával és a megújuló 
energia felhasználásával az üzemeltetés szén-dioxid-kibocsátásának csök-
kentése felé mozdult el. Megállapíthatjuk, hogy nagy előrelépést tettünk az 
üzemeltetési szén-dioxid csökkentésében, de most a beépített szén-dioxid 
mennyiségek csökkentésére kell összpontosítanunk, ami az építőanyagokhoz 
a talajból, szállításból, finomításból, feldolgozásból és összeszerelésből szár-
mazó Co2-kibocsátást jelenti a használat során az élettartam végéig (újra-
használat, újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás is beleértve)

emlékeztetni kell a 2040-es eP-kihívásra: „Minden rendszermérnöknek 
támogatnia kell a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást projektjei során: az 
üzemeltetési szén-dioxid-kibocsátást 2030-ra és a beépített szén-dioxid-ki-
bocsátást 2040-re.”

A mechanikus, elektromos és vízvezeték-rendszereknél (MeP) a szénnek 
nagy súlya van mind az új, mind a meglévő épületekben (HVAC akár 25%-is 
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lehet az irodaházakban). tehát a kihívás, amellyel HVAC iparágnak azonnali 
hatállyal meg kell felelnie a berendezések népszerűsítése és használata so-
rán az (CIBSe tM 65 szerint)
•	 alacsony	hűtőközeg	GWP-vel	(Global	Warming	Potential)	és	szivárgási	ará-

nyokkal,
•	 hosszú	élettartammal,
•	 kisebb	súllyal,
•	 alacsony	széntartalmú	anyaggal,
•	 leszerelhető	és	újra-felhasználható	termékekkel	és	alkatrészekkel,
•	 szétszedhető	termékekkel	és	újrahasznosítható	anyagokkal,
•	 amelyek	könnyen	hozzáférhetők	ellenőrzés,	karbantartás	és	csere	céljából.

ennek érdekében a gyártóknak ezentúl meg kell határozniuk és be kell 
nyújtaniuk berendezéseik ePD-jét (Környezetvédelmi Nyilatkozat). A ter-
vezőknek (mérnököknek és építészeknek) figyelniük kell a legalacsonyabb 
szénlábnyomú anyagok, termékek és berendezések felhasználására.

Néhány további szempont, amelyet a HVAC iparágnak is figyelembe kell 
vennie a fent említett ajánlásokkal együtt:
•	 Hatékonyabb	tervezési	összpontosítás	a	műveletekre	a	nagy	teljesítményű	

épület HVAC biztosítása érdekében (rendszerek)
•	 Kerülni	 kell	 a	 túl	 bonyolult	 vezérlőrendszereket/BMS-eket,	 amelyek	 túl-

lépik az üzemeltetés és karbantartás kapacitását (személyzet)
•	 Használnia	 kell	 IT-megoldásokat	 –	 kapcsolódási	 lehetőségeket	 a	

HVAC-rendszerek fejlesztésére, vezérlésére és felügyeletére (teljesítmény)
•	 Az	üzembe	helyezést	minőségi	és	alapvető	folyamatként	kell	végezni,	ame-

lyen javítani kell (projekt szállítások)

Amint láthatjuk, az építőiparban érdekelt felek közötti együttműködés 
alapvető fontosságú az épületek ellenálló képességének növelésében és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében a globális felmelegedés korlátozása 
érdekében. Az épületben lakók számára a HVAC-rendszerek által biztosított 
kényelmes, egészséges, megbízható, karbantartható beltéri klímának össze-
egyeztethetőnek kell lennie az európai Zöld Megállapodás azon célkitűzései-
vel, hogy 2050-ig szén-dioxid-mentesíteni kell az eU épületállományát.

Hatalmas beruházások várhatók európában az említett kihívások kezelé-
sére, amelyek nagyszerű lehetőségeket kínálnak azon mérnökök és techni-
kusok generációi számára, akik izgalmas szakmai karriert szeretnének elérni 
az iparágban és hozzájárulni bolygónk védelméhez.
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9.3  Kiállítások, konferenciák 2022  
(Magyar Zoltán)

Időpont Név/helyszín/elérhetőség

2022. jan. 29–febr. 2. ASHrAe Winter Conference, AHr expo 
 Las Vegas, USA www.ashrae.org/conferences/

2022. február 17–19. ACreX India 2022 kiállítás 
 Bengalore, India, https://acrex.in 

2022. március 8–11. Mostra Convegno expocomfort 2022 kiállítás 
 Miláno,  https://www.expobeds.com/event/mce 

2022. március 24–25 12. országos Kéménykonferencia, 
 Kecskemét

2022. április 6–8 World Sustainable energy Days 2022, konferencia 
 Wels, Ausztria, https://www.wsed.at 

2022. ápr. 6–8. Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2022 
 HUNgeXPo Budapest https://construma.hu/

2022. május 22–25. CLIMA 2022 Congress 
 rotterdam, Hollandia, https://clima2022.org 

2022. június 12–16. Indoor Air 2022 Conference 
 Kuopia, Finnország, https://indoorair2022.org 

2022. június 25-29. ASHrAe Annual Conference 
 toronto, Kanada, www.ashrae.org/conferences/

2022. aug. 22–23. IBPSA Nordic épületszimuláció konferencia 
 Copenhagen, Dánia, https://ibpsa-nordic.org 

2022. szept. 16–19. rooMVeNt 2022 Conference 
 Xi’an, Kína, https://www.roomvent2022.com 

2022. szept. 22–23. XV International HVAC&r technologies Symposium 
 online htps://www.ttmd.org.tr/2022sempozyum/en/

2022. október 5-6. AIVC 2022 Conference 
 Ventilation challenges in a changing world 
 rotterdam, Hollandia, https://aivc2022conference.org
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•	 Ágoston	István – épületgépész tervező

•	 Babics	Anna – kommunikációs szakember, 
HelloLama ügynökség kreatív vezetője

•	 Dr.	Barna	Edit – az MMK képviselője a reHVA-ban

•	 Prof.	Dr.	Barótfi	István – okl. gépészmérnök, MÉgKSZ elnöke

•	 Baumann	Mihály – okl. gépészmérnök, tanszékvezető e. adjunktus 

•	 Budai	Henrietta – közgazdász, a HugBC titkára

•	 Bukovics	János – okleveles gépészmérnök, g&B Plan Kft.

•	 dr.	Chappon	Miklós – okleveles épületgépészmérnök, 
az Épületgépészeti Múzeum igazgatója

•	 Csizmadia	Péter, PhD,  – egyetemi adjunktus

•	 Anita	Derjanecz – reHVA ügyvezető igazgatója 

•	 Dévényi	Sándor – épületgépész tervező Lanterv Kft

•	 Erdei	István – okl. villamosmérnök, 
grundfos közép-európai értékesítési igazgató 

•	 Fülöp	Ildikó – az igazgatóság elnöke Merkapt Zrt

•	 Fodor	Zoltán – tulajdonos, fejlesztőmérnök, geowatt Kft.

•	 Gyurkovics	Zoltán – okleveles épületgépész mérnök, okleveles 
mérnöktanár, MMK Épületgépészeti tagozatának elnöke

•	 Halmi	Krisztina – közgazdász, területi képviselő ginger Hungaria Kft

•	 Hajdú	György  – felelős tervező, ügyvezető Dumond Kft

•	 Király	Tamás – okl. épületgépészmérnök, 
az Aereco Légtechnika Kft. cégvezetője

•	 Kiss	Mihály – igazgató Békéscsabai SzC, trefort ágoston technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium

•	 Dr.	habil.	Magyar	Zoltán PhD, – okl. gépészmérnök, egyetemi docens, 
BMe Épületenergetikai és Épületgépészeti tanszék 
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•	 Marosi	Balázs – épületgépész mérnök, 
HerZ Armatúra Hungária Kft ügyvezetője

•	 Matolcsy	Károly – Építőipari Kutatóintézetek európai 
Hálózatának (eNBrI) elnöke

•	 Matuz	Géza – okl. gépészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök, 
energetikai auditor, A++ energy Consulting Kft, ügyvezető

•	 Móczár	Gábor – okl. gépészmérnök erőgépész szak – épületgépész 
ágazat, nyugdíjas, a MÉgKSZ volt elnöke

•	 Nagy	József – okl. épületgépész mérnök temesvári tervező Kft.

•	 Németh	László – eNSI Kft. ügyvezető

•	 Netoleczky	Károly – okl. gépészmérnök, épületgépész ágazat, okl. klíma-
technikai szakmérnök, treffterv Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető, KÉoSZ elnök

•	 Petró	Gyula – gépészmérnök, BWt Hungaria üv. igazgató

•	 Pongrácz	Lajos – okl. gépészmérnök, épületgépész, Főszerkesztő Média 
az épületgépészetért Kft.

•	 Andrés	Sepúlveda – ASHrAe XIV. régiójának elnöke, európa KDK

•	 Solymár	Endre – okl. gépészmérnök, güntner-tata Kft.

•	 Szakál	Szilárd – épületgépész tervező

•	 Sziládi	Sándor – gépész Csoport, ‚Szido’ Kft. ügyvezető 

•	 Dr.	Szekeres	József – a rosenberg Hungária KFt társtulajdonosa, 
nyugalmazott ügyvezető igazgatója

•	 Szemán	Róbert – épületgépész-mérnök

•	 Takács	Gábor – okl. gépészmérnök, MUe elnöke

•	 Tuczai	Attila – okl. épületgépészmérnök, okl. klímatechnikai szakmérnök, 
MMK Égt SZt Vezetője

•	 Várkonyi	Nándor – okl. épületgépész mérnök, HKVSZ elnök-főtitkár

•	 Versits	Tamás – okl. épületgépész mérnök, szakmérnök, MgVe elnök

•	 Zoltán	Attila – épületgépész mérnök, klímatechnikai szakmérnök

•	 Zuggó	Balázs – közgazdász, a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
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1 1 .  U t ó S Z ó

Az évkönyv összeállításánál világos volt a cél, a szándék és mindent meg-
tettünk ezek megvalósulásáért. ennek ellenére tisztában vagyunk azzal, 

hogy a kiadvány számos hiányossággal született meg. Valószínűleg minden 
igyekezetünk ellenére nincs benne minden, ami jól érzékeltethetné a szak-
terület súlyát, ezévi teljesítményét és talán többen is jogosan úgy érzik, hogy 
munkájuknak helye lett volna a kiadványban. 

A szakterület széleskörű tevékenysége miatt nagyszámú szerzői közösség 
vállalkozott a részletek bemutatására, feldolgozására. Az egyes tevékenysé-
gek bemutatásánál igyekeztünk a szakterület leginkább kompetens szereplőit 
megkeresni és ezt többségük el is vállalta, csupán néhány területről kaptunk 
visszautasítást.

A nagyszámú szerzőgárda persze azt is magával hozza, hogy mivel az írá-
sok magukon viselik az írójuk szemléletét, nézőpontját, sőt írásuk stílusát is a 
kiadvány nem egységes hangvételű és megállapításaik adott esetben vitatha-
tók is lehetnek. Mindezek a kételyek azért is jelennek meg, mert egy évenként 
megjelenő kiadvány első példányáról van szó és ebben olyan témákat is fel 
kívántuk dolgozni, mellyel a szakterület eddig nem foglalkozott, illetve nem 
tartotta fontosnak bemutatni. A szakterület nemzetgazdasági jelentősége, a 
foglalkoztatottság stb. olyan témák, melyek feltárása elemzéssel és szakmai 
megítélés alapján kimunkált adatokkal lehetséges, de tisztában vagyunk az-
zal, hogy ezeket az évek során csiszolni és pontosítani kell. 

Mindezekkel együtt reméljük, hogy az évkönyv hozzájárul az épületgépé-
szet társadalmi elismertségéhez, szakmai súlyának bemutatásához, jelentő-
ségének növeléséhez, és évenkénti megjelenésével a szakterület fejlődésé-
nek történeti dokumentuma lehet. 

2021. március 4. Barótfi István
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1 2 .  K A P C S o L At o K  –  tá M o g At ó K ,
     e g Y Ü t t M ű K Ö D ő K

A szakterület ismertsége, szakmai és társadalmi beágyazottsága a kapcso-
latok bonyolult szövetében sokoldalúan van jelen, melyet az elérhető köz-

reműködők és támogatók logójával kívánunk megjeleníteni.

Aereco Légtechnika Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 20.
Király tamás, cégvezető
www.aereco.hu
aereco@aereco.hu
+36-1-214-4421

ANG engineering
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52, 4. emelet
ágoston István ügyvezető igazgató
agoston.istvan@angkft.hu
+36 30 280 7384

BME Áramlástan Tanszék
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., „Ae” épület
Levelezési cím: H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Dr. Vad János egyetemi tanár, tanszékvezető
www.ara.bme.hu
vad.janos@gpk.bme.hu

BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai
és Épületgépészeti tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
http://152.66.45.150/wordpress/

BME Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai
Rendszerek Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D. épület 3. em
Dr. Paál györgy tanszékvezető, egyetemi tanár
www.hds.bme.hu

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
H-1112 Budapest, Dió utca 3-5
www.ceh.hu
ceh@ceh.hu

BWT Hungaria Kft.
2040 Budaörs, Keleti u. 7.
www.bwt.com/hu-hu

DUMOD Általános Vállalkozó és Innovációs Kft.
1132 Budapest, röntgen utca 9. II. em/1.
https://dumod.hu/
gyorgy.hajdu@dumod.hu
+36 70 320 4485

Dunagáz Zrt.
2511 Dorog, Bécsi u. 1/3.
http://www.dunagaz.hu/
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EMKÉSZ – Első Magyar Kéményszövetség
1147 Budapest, rákospatak u. 70-72.
www.kemenyszovetseg.hu/

ENSI Kft.
1091 Budapest, Üllői út 129., I. emelet
www.ensi.hu

Építéstudományi Egyesület
1027 Budapest, Fő u. 68.
https://eptud.org/
Ép-géPéSZ Holding Kft.

SZIDO Kft.
H-2700 Cegléd Külső-Kátai út 35/A
www.gepesz.hu
+36-53200696, +36-209429 043
sziladi@gepesz.hu

Épületgépészet Kiadó Kft.
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. t épület fszt. 12.
www.epgeponline.hu
info@epgeplap.hu
Dr. Magyar Zoltán ügyvezető:
Dr. Barna Lajos főszerkesztő:

G&B Plan Épületgépész Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 79.
+36-1 201 8751; +36-20 959 0113
gbplan@gbplan.hu
www.gbplan.hu

Geowatt Kft.
www.geowatt.hu
Fodor Zoltán tulajdonos, fejlesztőmérnök
+36-20 9672523
geowatt@geowatt.hu

Grundfos South East Europe Kft.
2045 törökbálint, tópark u. 8.
+36-23/511-110
www.grundfos.com/hu
info_ghu@grundfos.com

Güntner-Tata Kft.
2890 tata, Szomódi út 4
www.guentner.eu

Magyar Környezettudatos
Építés Egyesülete (HuGBC)
1093 Budapest, Lónyay u. 29.
Levelezési cím: 1037 Bp., Seregély u.6.
www.hugbc.hu

HVAC-Sol Kft.
1119 Budapest, Puskás t. u. 33.
+36-30 900 4538
hvac.go@gmail.com
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IMI International Kft.
1037 Budapest, Kunigunda u. 60.
www2.imi-hydronic.com/hu

Kéményjobbítók Országos
Szövetsége KÉOSZ
1172 Budapest, Újszilvás u. 48
www.kemenyjobbitok.hu/
+36 20 958 1116
info@kemenyjobbitok.hu

Magyarországi Kéményseprők
Országos Ipartestülete
5000 Szolnok, Pozsonyi u. 68.
http://www.magyarkemenyseprok.hu/

Magyar Épületgépészeti
Koordinációs Szövetség MÉgKSZ
1141 Budapest Szugló u. 82
https://www.megksz.hu/
info@epgepkoord.hu
Barabás Katalin irodavezető
+36-30 3582302

Magyar Installateur Szakkiadó Kft.
1112 Budapest, oltvány u. 43.
www.magyarinstallateur.hu

Magyar Uszodatechnikai Egyesület
1037 Budapest, remete u. 7.
www.mue.hu

MART Épületgépészeti
Nagykereskedő Kft.
2120 Dunakeszi, Székesdűlő – Házgyár
www.mart.hu

Magyar Hőszivattyú Szövetség
1142 Budapest, Zsigárd u.21.
www.hoszisz.hu

Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetsége MATÁSZSZ
1116 Budapest, Barázda u. 42.
www.tavho.org/

Merkapt Zrt.
1106 Budapest, Maglódi út 14/B.
www.merkapt.hu	•	info@merkapt.hu
Kaczeus Zoltán értékesítési vezető:
+ 36 20 20 402 2237

PTE MIK Épületgépész- és
Létesítménymérnöki Tanszék
7624 Pécs, Boszorkány u. 2
Baumann Mihály adjunktus, tanszékvezető
e-mail: Baumann.Mihaly@mik.pte.hu
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PROSCHORN Hungária Kft.
1142 Budapest,
rákospatak u. 70-72.

Projectdoctor Kft.
1154 Budapest, gábor áron utca 130.
Postacím: 2101 gödöllő, Pf.: 537.
www.projectdoctor.hu

Rosenberg Hungária Lég-
és Klímatechnikai Kft.
2532 tokodaltáró, József u. u. 34.
www.rosenberg.hu/

Szerelvénybolt Kft.
Denke Zoltán marketing vezető
https://szerelvenybolt.hu/
denke.zoltan@szerelvenybolt.hu
+36 30/481-8722

MATE Épületgépészeti és
energetikai Tanszék 2013
gödöllő, Páter K. u. 1.
www.uni-mate.hu/

Uponor Épületgépészeti Kft.
1043 Budapest Lorántffy Zsuzsanna utca 15/B.
https://www.uponor.com/hu-hu
info.hungary@uponor.com
Műszaki információ: + 36-30-455-7784

Vaillant Saunier Duval Kft.
1097 Budapest, gubacsi út 6.
www.vaillant.hu

Víz, Gáz, Fűtéstechnika és Hűtő, Klíma,
Légtechnika (VGF&HKL) szaklap
1033 Budapest, Vörösvári út. 103.
www.vgfszaklap.hu
info@vgf.hu
06 1 450 0868

VIESSMANN Fűtéstechnika Kft.
2045 törökbálint, Süssen u. 33.
www.viessmann.hu/

Weishaupt Hőtechnikai Kft.
2051Biatorbágy, Budai út 6
www.weishaupt.hu
info @ weishaupt.hu
+36-23 530880

WILO Magyarország Kft.
2045 törökbálint, torbágy u. 14.
https://wilo.com/hu/hu/

Wolf Klíma és Fűtéstechnika Kft.
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/c
info@wolf-hu.eu
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1 3 .  H I V A t K o Z o t t  F o r r á S o K
  1 www.rehva.eu
  2 A lenyűgöző homlokzati megoldás hármas üvegezésű ablakokkal, három- csöves HVAC rendszer, 

egy épületfelügyeleti rendszer a folyamatok irányítására és felügyeletére. Az épület megkapta a 
LeeD gold tanúsítványt (a zöld és fenntartható épületek terén elért szabványok világszerte elis-
mert szimbóluma).

  3 www.ksh.hu/epitoipar
  4 https://www.ksh.hu/stadat_files/epi/hu/epi0001.html
  5 LMe 2022.jan-Londoni Fémtőzsde (the London Metal exchange)
  6 https://geowatt.hu/termek/hulladekho-hoszivattyuk/
  7 A MetABUILDINg LABS Projekt az európai Unió Horizon 2020 Kutatás és Innováció programjának 

támogatásával valósul meg (támogatási Szerződés száma: 953193). A do-kumentum tartalma ki-
zárólag a szerző nézeteit tükrözi. Az európai Bizottság nem felelős jelen dokumentumban foglalt 
információk esetleges felhasználásáért

  8 www.metabuilding-project.eu
  9 www.healthyhomesdesigncompetition.com
10 www.rehva.eu/professional-development/rehva-community-of-young-pro-fessionals.
11 www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/StAtUS_oF_tASK_For-CeS_2021_public_version.pdf
12 Az egyetemi modellváltásról – Az MtA elnökségének állásfoglalása 2021. feb-ruár 23,
13 A teljesítmény-elvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai” tanulmány 1359/2017. (VI. 12.) Korm. 

határozatban
14 Zámbori Bíró t.: Útkeresésben az épületgépészeti felsőoktatás ww.epgepon-line.hu 2020 1-2
15 2020. februárjában a Pécsi expon az épületgépészeti felsőoktatással kapcso-latos munkaértekez-

leten „Merre tovább épületgépészeti felsőoktatás
16 Barótfi I.: Merre tovább épületgépészeti felsőoktatás, Magyar épületgépészet 2020/1-2,
17 Wikipédia: Házgyárak Magyarországon/ Panelház
18 Wikipédia: Útkeresés a 70-es évek lakásépítésében I. Lechner tudásközpont 2017.03.22.
19 Wikipédia: Panelprogram
20 Dr. Balczó Márton: A BMe áramlástan tanszék göttingeni típusú vízszintes szélcsatornája (poszter) 2017
21 www.ara.bme.hu a BMe gépészmérnöki kar, áramlástan tanszék honlapja
22 Dr. Balczó Márton: Laborbemutató gruber József születésének 100. évfordulója alkalmából. (vetí-

tett képes előadás) BMe gépészmérnöki kar, áramlástan tanszék, Budapest, 2015.11.05.
23 Kuhn, t. (1984). A tudományos forradalmak szerkezete. gondolat Kiadó, Bu-dapest
24 Kornai J.(1999). A rendszerparadigma. Közgazdasági Szemle 7-8. 585-599. old
25 A tanulmány a t 35070 sz., Paradigmák a jövőkutatásban című otKA kutatás keretévben készült.
26 Villányi L. (2017): Paradigmaváltás, Szent István egyetem XII. évfolyam 1. szám, gödöllő 2017
27 www.pharmindex-online.hu/infektologia/hirek-cikkek/uj-tudomanyos-eredmenyek-a-korona-

virussal-kapcsolatban-modosulo-ajanlasok
28 Pica N, Bouvier NM. environmental factors affecting the transmission of res-piratory viruses. Curr 

opin Virol. 2012;2:90–5.
29 Jianyun Lu és mts. (2020) CoVID-19 outbreak Associated with Air Conditioning in restaurant, guang-

zhou, China, 2020 eID Journal Volume 26 Number 7—July 2020
30 Han Y, Zhang Z, Zhu J, Yu P. A familial cluster of infection associated with the 2019 novel corona-

virus indicating possible person-to-person transmission during the incubation period. J Infect Dis. 
2020;395:514–23.

31 Kalmár, F., Kalmár, t.: Alternative personalized ventilation energy Build. 65 (4), 37-44, 2013
32 Barótfi I. (2021) „Paradigmaváltás” szükségessége az épületgépészetben Magyar Épü-letgépészet 

2021.12.sz.
33 Korszerű épületgépészet – Az ingatlanokról és az építésről http://ala-pitvany.taxam.ru/korsze-

ru-epuletgepeszet/ július 31, 2018
34 eördöghné Miklós Mária: Szakmai Fórum Pécsett A Paradigmaváltásért A Víz-ellátásban Épület-

gépész 2020/6 pp. 12-14. , 3 p. (2020)
35 Bárkányi tamás, Bt&Sons Bt., „Az „aktív hőszigetelés” alkalmazásának lehe-tőségei energiatuda-

tos épületeknél”, előadás, VI. Magyar Passzívház Konferen-cia 2013. febr.21.
36 Paradigmaváltás az ivóvízellátó rendszerek létesítésében. Mérnökújság, XXVIII. évfolyam, 11. 

szám, 2021. november, pp. 18-20
37 Kampis györgy (2000): A tudás folytonossága a paradigmák rendszerében. Vi-lágosság novem-

ber-december
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Az integrált 
hőenergia- 
gazdálkodás és 
számlázás most 
egyszerűbb, mint 
valaha.

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
iroda@belimo.at, www.belimo.hu

Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő
A Belimo - a légtechnikai zsalumozgatók, hűtési/fűtési szelepek és szenzorok vezető gyártója -, 
összekapcsolja a “hőmennyiség-szabályozást” és a “hitelesített hőmennyiségmérést és számlázást”. 
A Belimo Energy Valve™-ek és Hőmennyiségmérők egy eszközben oldják meg a hőmennyiség 
szabályozását, mérését és az IoT alapú számlázást.

A Belimo összehozza, ami összetartozik.

Tudjon meg többet
www.belimo.hu

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a fejlett techno-
lógiák elsajátítására, alkalmazására. Élen 
járunk a fejlődésben és a fejlesztésben, 
tudásunk megosztásával segítjük partnere-
inket, szakmai környezetünket. 2012 óta
foglalkozunk BIM-ben tervezéssel, 2019 óta pedig minden jelentősebb tervezé-
si munkánkat össz-szakági, központi BIM modellben készítjük.

A CÉH zRt. Magyarország egyik piacvezető, 32 éves múlttal és 10 éves BIM 
szakmai tapasztalattal rendelkező mérnökirodája. Teljeskörű mérnöki szol-
gáltatást nyújtunk; magasépítési és hídépítési területen tervezőként, pro-
jektmenedzserként és szakértőként.

A közel 100 fős, több idegen nyelven beszélő magasépítési tervező csapatunk 
házon belül minden fő tervezési szakágat lefed, így teljeskörű generáltervezési 
szolgáltatást nyújtunk.

1112 Budapest, Dió u. 3-5.

+36 1 8800 100

ceh@ceh.hu

www.ceh.hu

www.linkedin.com/company/ceh-zrt

www.facebook.com/CEHhu

TERVEZÉSMENEDZSMENT ÉPÍTÉSZET STATIKA GÉPÉSZET VILLAMOSSÁG BIM

TUDJON MEG RÓLUNK TÖBBET HONLAPUNKON. AKTUÁLIS HÍREINKÉRT KÖVESSEN 
MINKET SOCIAL MEDIA FELÜLETEINKEN.

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt.  |  CÉH Planning, Developing and Consulting Inc.
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KOMPLEX ÉPÜLETGÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK

flamco.hu            comap.hu

Minden épület szívében ott vagyunk

Épületgépészet borító.indd   1 2021. 08. 25.   10:02

A hely, ahol a tervek 
életre kelnek.

10. Otthonteremtési szakkiállítás

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

40. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

2022. április 6–10.

www.construma.hu
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A Gienger Hungária épületgépészeti megoldásokban, fűtési-, megújuló energia-, 
szaniter- és in stal  lációs technológiák területén több évtizede az ipar ág egyik leg-
meghatározóbb szereplője. Vevő kö rünket országszerte 18 telephelyen, ta pasz talt 
épü letgépészekkel és napi kiszállítással szolgáljuk ki. 

Saját házi márkáink - a Vigour, a Cosmo, a Trinnity, a Brötje, a Conel - is bizonyítot-
tak már a kedvező ár fek  vésnek és a kiváló minőségnek köszönhetően.

Regisztrált vevőink számára a GC Online Plusszal 0-24 órás elérhetőséget biz-
tosítunk a rak tár kész let   hez, ezzel segítve partnereinket az online rende lé sek ben.

A GIENGER HUNGÁRIA 
MAGYARORSZÁGON

Daikin streamer technológiájú légtisztító (MC55W) & 
Párásítós streamer technológiájú légtisztító (MCK55W)

 ʯ  Tiszta levegő az aktív plazma ionizátornak és  
a flash streamernek köszönhetően

 ʯ  Nagy teljesítményű, elektrosztatikus  
HEPA szűrő a porrészecskék felfogására

 ʯ  Párásítás és légtisztítás egyben  
(csak az MCK55W típus)

 ʯ  Hatékony és csendes működés

https://www.daikin.hu

Daikin légtisztító 
megoldások

A beltéri levegőminőség szakértője
Tiszta levegő a Daikin gondoskodásával. 

AAF AstroPure 2000

 ʯ  Önálló újrakeringető készülék 
 ʯ  Nagy hatékonyságú,  
szabványos HEPA H14 szűrők

 ʯ  Opcionális csíraölő UV-sugárzó  
beépítéssel (UVGI)

 ʯ  Plug & Play kivitel
 ʯ  Térfogatáram 2000 m3/h
 ʯ Kereskedelmi, irodai terekbe  
 akár 200 m2  alapterületig

Vírusoktól és 
baktériumoktól 

Apró 
porrészecskéktől

Szagoktól és 
allergénektől 

Megtisztítják a levegőt 

A koronavírus 
99,98%-át 

elpusztítja 
a beltéri 

levegőben.*

*Érvényes az MC55W és MCK55W légtisztítókra,  
a Lille-i Pasteur Intézet laboratóriumában végzett tesztek alapján.
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Albatros2 szabályozók 
összetett feladatokra

Főbb jellemzők:
· Több hőtermelő intelligens, összehangolt működtetése
· Hőszivattyú, gázkazán, napkollektor, szilárd tüzelésű kazán, napelem integrációja
· Bármilyen hőtermelő adottsághoz (ON/OFF, 0…10V, OpenTherm, LPB, Modbus, stb.)
· Összetett hőigények kiszolgálására (fűtés/hűtés, puffer tároló, HMV tároló, 
  medencefűtés, kaszkád szabályozás, stb.)
· Teljes körű távfelügyelettel (OZW672.. web-szerver szükséges)

www.siemens.hu/albatros
www.siemens.hu/peldatar
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Több biztonság – 
a RAUTITAN-nal
A toldóhüvelyes kötéstechnikának 
köszönhetően a RAUTITAN - az 
univerzális rendszer ivóvízellá-
táshoz és fűtéshez – O-gyűrű 
nélkül tömít és így holtérmen-
tesen csatlakoztatható. Egy 
egyszerű szemrevételezéssel  
a kötés biztonságáról megbizo-
nyosodhatunk. Fedezze fel az 
összes előnyt itt  
www.rehau.com/hu-hu 

#expectmore  
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100%-ban magyar tulajdonú, országos ismertségű épületgépészeti kis- és 

nagykereskedőként 1993 óta nyújtunk egyedi igényekre szabott megoldá-

sokat ügyfeleinknek víz-, gáz- vagy fűtésrendszer kialakításához, illetve 

szaniterek, burkolatok, megújuló energia alapú megoldások, hőszivattyú, 

klíma és víztisztítók területén.  

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET
ÉS FÜRDŐSZOBA SZAKÉRTŐJE
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A geoTHERM perform talajhő-víz hőszivattyú az első 
számú választás ott, ahol nagyobb fűtési teljesítmény 
szükséges. A robosztus, magas minőségű berendezés 
elsősorban az újépítésű ingatlanok esetén ideális.  
A geoTHERM perform hőszivattyú fenntartható alter-
natívát nyújt fűtésre és használatimelegvíz-készítésre, 
valamint képes a passzív hűtési üzem kezelésére is.
www.vaillant.hu

geoTHERM perform
Magas teljesítmény 
a nagyobb hőszükségletek kielégítésére

Talajhő hasznosító hőszivattyús rendszerek

Épületgépészeti évkönyv 2022_01.indd   1 2022. 01. 18.   10:36:05
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Klíma és Fűtéstechnika Kft. 

1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38/C
+36 (1) 357-5984 • +36 (1) 347-0281

info@wolf-hu.eu • wolf-hu.eu

www.wolf-hu.eu

KG-Top

LH

CWL-2

FGB

CGB-2

BM-2

Építőelemes és kompakt légkezelő berendezések • Fűtő és hűtő termo ventilátorok • Tetőventilátorok  
Kondenzációs fali és álló kazánok • Melegvíztárolók • Napkollektoros rendszerek • Split hőszivattyúk  

Lakásszellőztető rendszerek
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www.aereco.hu

20 ÉV TAPASZTALAT
A KOMFORT SZELLŐZTETÉSBEN

Páraszabályozott 

AERECO SZABÁLYOZOTT ÉS HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZÉSI 
MEGOLDÁSOK - MINDEN  ÉPÜLETTÍPUSHOZ



A LÉG- ÉS
KLÍMATECHNIKA 
A MI VILÁGUNK
LÉGKEZELŐGÉPEKET, 
VENTILÁTOROKAT 
GYÁRTUNK ÉS FORGALMAZUNK 
SZÉLES ALKALMAZÁSI TERÜLETRE

Rosenberg Hungária 
Lég- és Klímatechnika Kft.

www.rosenberg.hu

22 DB ROSENBERG 
AIRBOX LÉGKEZELŐGÉPET 
SZÁLLÍTOTTUNK  
AZ  MVM DOME PROJEKTHEZ


