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Műszaki ellenőrök felelőssége
Kötelezettségek, jogosultságok és felelősségi kör – a legfrissebb jogszabályok alapján

5 LECKÉS E-SZEMINÁRIUM

Az építési műszaki ellenőr feladatköre rendkí-
vül szerteágazó, felöleli az épületszerkezettan, 
az építési organizáció, az építőipari árak, a jog, az 
archi-informatika, a minőségbiztosítás és a mun-
kavédelem tudományát. Mindennek jó kommu-
nikatív készséggel és precíz adminisztrációval 
kell kiegészülnie. Ráadásul a 2016-os év számos 
építőipari változása a műszaki ellenőrök feladat-
körét is átírta. Idő- és költségtakarékos e-szemi-
náriumunk az elméleti jogszabályi háttér bemu-
tatásán túl a mindennapi munkát megkönnyítő 
esettanulmányokkal, metodikai tippekkel, speci-
ális mellékletekkel és a számítási módszerek in-
formatikai lehetőségeivel ismerteti meg Önt!

Miért ajánljuk?
 Kényelmes, időhöz és helyhez nem kötött 

tanulási forma, mely naprakész tudást ad
 Olyan gyakorlatias tanácsokat kap, melyeket 

a mindennapi munkája során is kiválóan tud 
majd hasznosítani

 Minden továbbképzési modulhoz tartozik 
egy 5 kérdésből álló feleletválasztós 
ellenőrzőteszt. Amennyiben ellenőrizni 
szeretné megszerzett tudását, mindössze 
10 perc alatt megteheti! 

Szerzők:
 Szende Árpád, Alpár díjas építészmérnök, tervellenőr, igazságügyi szakértő

 Dr. Hegedűs Annamária, okleveles építészmérnök, szabályozási szakjogász

 Fischer Tamás, épületgépész mérnök, műszaki ellenőr, igazságügyi szakértő, energetikai tanúsító

Tematika:
1. modul: Az építési műszaki ellenőrök tevékenységét érintő legújabb változások

2. modul: Az építési műszaki ellenőr (fogalmak, feladatok, felelősségi kör)

3. modul: Az építési műszaki ellenőrzés fogalma, követelményrendszere, metodikája

4. modul: Az építési műszaki ellenőr tevékenységei I.

5. modul: Az építési műszaki ellenőr tevékenységei II. Díjazás

A képzés kezdete: 

2017. január 10.

Jelentkezés és további információ: (1) 273 2090  |  forum-media@forum-media.hu

Képzésünkre a mellékelt jelentkezési lapon is jelentkezhet!



1

Be
kö

sz
ö
nt

ő

Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft.
1139 Bp., Váci út 91.

Tel.: 273-2090, 273-2091 
Fax: 468-2917

www.forum-media.hu
ISSN 2064-5872

Felelős kiadó: Sigrid Hubl,
ügyvezető igazgató

Felelős szerkesztő: Nagy Réka
Grafikai tervezés: Sebeszta Péter

Szerkesztő: Malustyik Orsolya
Korrektor: Szaniszló Judit

Gyártási vezető: Maitz Melinda
Gyártási koordinátor: Molnár Dániel

Termékfejlesztési vezető: dr. Pőcze Edina
Marketingvezető: Borbély Csilla

Nyomdai kivitelezés: Gelbert ECO Print Kft.
Felelős vezető: Gellér Róbert

Szerkesztőbizottság elnöke:  
Dr. Tóth Elek

Szerkesztőbizottsági tagok:  
Fischer Tamás, Dr. Fülöp Zsuzsanna, Horváth 

Tamás, Dr. Kistelegdi István, Nagy Balázs, 
Soltész Ilona,  

Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Szűcs Miklós,  
Dr. Tóth Péter, Dr. Vajda József

Előfizethető a Kiadónál
Hirdetések felvétele: 30/586-5402

Fax: 468-2917
E-mail: forum-media@forum-media.hu

Kérdéseiket, észrevételeiket
az alábbi e-mail címre várjuk:

olvasoikerdesek@forum-media.hu

Képek: Depositphotos és a Szerzők

A kéziratok lezárásának dátuma:
2016. november 25.

Minden jog fenntartva, beleértve  
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a teljes mű, sem annak bármely része 

semmiféle formában nem sokszorosítható.

III. évfolyam 5. szám 
2016. november – december

Tisztelt Olvasó!

A Megtérülő Épületenergetika idei utolsó lapszámát tartja a kezében. A november és 
a december szerkesztőségünk számára a legtöbbször nemcsak az ünnepi készülődés, 
hanem az év végi jogszabálydömping kapcsán felpörgő munka időszaka is. Az idei év 
sem kivétel, és az intenzív jogalkotás, ahogy általában, most is számos ponton érinti 
az építőipari ágazatot – és szűkebben az épületenergetika szakterületét is.

Az új intézkedések közül az egyik legjelentősebbnek az energiahatékonyságról szóló 
törvény napokban elfogadott átfogó módosítása ígérkezik, amely számos, önmagában 
is nagy horderejű lépést tartalmaz. Az új kötelezettségek együttesen a közintézmények, 
az önkormányzatok és a vállalkozások energiahatékonyságának rendszerszintű javí-
tását, valamint a lakosság energiatudatosságának fejlesztését hivatottak elősegíteni. 

De nem ez az egyetlen, az energiahatékonyságot közvetlenül érintő friss jogszabályi 
változás: A szokásos év végi adócsomag részeként fogadták el az energiahatékonysági 
beruházások után igénybe vehető társaságiadó-kedvezményt. Lapszámunkból rész-
letesen informálódhat a fenti jogszabályváltozások mellett az energiahatékonyságot 
érintő egyéb aktualitásokról is, illetve a megszokott módon, számos műszaki kérdést 
is körüljárunk rovatainkban.

Bízom benne, hogy a decemberi rohanásban is tud időt szánni lapunk elolvasására, 
és cikkeinkkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy naprakész szakmai információkkal 
felvértezve induljon a 2017-es év az Ön számára is. 

A magam és a Megtérülő Épületenergetika teljes szerkesztősége nevében békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket kívánok!

Budapest, 2016. december

Üdvözlettel:

 
 Nagy Réka
 a folyóirat főszerkesztője

2016 november – december

Az alábbi elérhetőségeken keresse 
hirdetésszervezőnket:

Hirdesse cégét, termékeit, 
szolgáltatásait, weboldalait 
szaklapjainkban, online felületeinken 
vagy konferenciaszponzori 
csomagjaink segítségével!

Kérjen személyre szabott hirdetési 
ajánlatot, és az Ön igényeihez 
igazítva megvalósítjuk elképzeléseit!

Zámbó Brigitta
hirdetésszervező
Tel.: +36 1 273 2090 / 129
Mobil: +36 30 586 5402
Fax: +36 1 468 2917
E-mail: zambo@forum-media.hu
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Tartalomjegyzék

Ön előfizetőnkként a 
www.megterulo-epuletenergetika.hu 
honlapon további tartalmakat talál:
– az aktuális építőipari közbeszerzések folyamatosan 

frissülő hirdetményeit, 
– épületenergetikai minialkalmazásokat, 
– a Ptk.-nak megfelelő szerződésmintákat,
– a vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteményét,
– esettanulmányokat az energiatakarékos megoldásokra.

Ha hozzá szeretne férni a fenti tartalmakhoz, 
fizessen elő lapunkra az alábbi linken: 
forum-media.hu/webshop/osszes-termek/epitoipar/
megterulo-epuletenergetika

A megtérülő Épületenergetika 
több mint egy magazin. Az előfizetéshez ingyenes 
szaktanácsadói szolgáltatás is jár! Csak írja meg szakmai 
kérdését az olvasoikerdesek@forum-media.hu 
e-mail címre, és szakértő szerzőink 10 munkanapon belül 
személyre szabott, írásos választ adnak Önnek!

meg té r ü l ő  É PÜLETENERGET I KA
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Négypontos ajánlást tett közzé 
a Magyarországi Üzleti Tanács a 
Fenntartható Fejlődésért 
A klímaváltozás üzleti szektorra gyakorolt hatásainak mér-
séklésére, illetve a cégek fenntartható gazdasági növekedé-
sének elősegítésére négy pontból álló ajánlást dolgozott ki 
a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért 
(BCSDH), a javaslat a vállalatok karbonlábnyomainak ki-
számításától a munkatársak szemléletformálásán át több 
tényezőt is érint.

A közlemény szerint az üzleti szektor szereplőinek a klímaválto-
zás miatt első lépésben elemezniük kellene az éghajlatváltozásból 
adódó kockázatokat, lehetőségeket. Ezt követően szükség lenne a 
karbonlábnyom-számítás bevezetésére és az eredmények rendszeres 
elemzésére a cégek körében a szén-dioxid-kibocsátás hatékony csök-
kentésére. Az ajánlás harmadik lépésében azt szorgalmazzák, hogy 
a vállalatok mérjék fel az egyes termékeik, szolgáltatásaik pontos 
energiafelhasználását vagy szén-dioxid-kibocsátását. A BCSDH 
szerint ezeken felül nagy hangsúlyt kell még fektetni a fogyasztók, 
illetve a munkatársak szemléletformálására is. 

A BCSDH által megfogalmazott ajánlás a magyarországi cégeknek 
kíván segítséget nyújtani az alacsony karbon-kibocsátású gazdaságba 
történő átmenethez. 

A BCSDH az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért 
(WBCSD) magyarországi szervezete.

(MTI)

Szegeden 1,7 milliárd forintból kutatják 
a geotermikus energia hasznosítását
Szegeden közel 1,7 milliárd forintból kutatja a geotermikus 
energia hasznosítási lehetőségeit a Hansa-Kontakt Inv. Kft. 
és a Geotermikus Szolgáltató Kft., a két cég konzorciuma 
mintegy 980 millió forint vissza nem térítendő magyar és 
uniós támogatást nyert a fejlesztésre, amely a teljes kutatási 
összeg 58 százaléka.

Busa-Fekete Bertalan, a Hansa-Kontakt Inv. Kft. fúrási üzletágának 
vezetője elmondta, azt várják, hogy az eredmények alapján csök-
kenthetők lesznek a geotermikus fűtési rendszerek kiépítésének és 
üzemeltetésének költségei, illetve nő a rendszerek hatékonysága. 
Remélik azt is, hogy az új megoldásoknak köszönhetően jelentősen 
mérséklődik az ilyen beruházások környezeti terhelése is.

A 2018. szeptember 19-ig tartó projektben egyebek mellett 
kísérleti kútteszt-rendszert építenek ki Szegeden, az egykori ká-
belgyár területén.

A vállalkozások szakemberei, együttműködve a Dél-alföldi 
Termálenergetikai Klaszter több tagjával és a Szegedi Tudomány-
egyetem kutatóival, kifejlesztik a speciális termálkutak fúrásához 
szükséges szerszámok prototípusait, illetve egyebek mellett új 
geotermikus iszapkezelési és kavicsolási technológiát dolgoznak 
ki, méréseket és összehasonlító elemzéseket végeznek, valamint 
megpróbálják kifejleszteni a termál rendszerek üzemeltetése során 
a legnagyobb nehézségeket okozó vízkőképződés, illetve kiválások 
megelőzésének és kezelésének optimális technológiáját.

(MTI)

ACER: a villamosenergia-hálózatok 
összekapcsolása egymilliárd euró 
megtakarítást hozott az uniós 
fogyasztóknak
Az európai villamosenergia-hálózatok összekapcsolása 
éves szinten már egymilliárd eurós megtakarítást hozott 
eddig az uniós fogyasztóknak, akik az egységes hálózat 
teljes kialakításával további 250 millió eurót tudnak majd 
megtakarítani évente – mondta Alberto Pototschnig, az 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 
igazgatója.

Alberto Pototschnig abból az alkalomból járt Budapesten, hogy 
előadást tartott a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) által a témában rendezett budapesti konferencián.

Alberto Pototschnig kifejtette: a hálózatok hatékonyabb ösz-
szekapcsolásával az energiahordozókat el lehet juttatni azokról a 
helyekről, ahol olcsóbban állítják elő, oda, ahol drágább az előállí-
tásuk. Hozzátette: hasonlóak a célok a földgáz esetében is.

Az ACER igazgatója az európai energiapiaci integráció jelentős 
kihívásaként említette a piacok összekapcsolását segítő, még hiányzó 
infrastruktúra kiépítését.

Elmondta: az ACER az Európai Unió gáz- és árampiacának 
liberalizálását előíró harmadik energiacsomag keretében alakult 
2009-ben. Az ügynökség elősegíti az egységes európai gáz- és vil-
lamosenergia-piac megfelelő működését, illetve segítséget nyújt a 
tagállamok szabályozó hatóságainak uniós szintű feladataik ellátá-
sában, és szükség esetén munkájuk koordinálásában.

Az igazgató kiemelte, hogy az ügynökségnek fontos szerepe van 
az európai nagykereskedelmi energiapiacok működésének nyomon 
követésében, a piaci visszaélések feltárása és megakadályozása 
érdekében.

Alberto Pototschnig hangsúlyozta: a harmadik energiacsomag 
alapján kialakított, minden tagországban kötelező erejű, közvet-
lenül alkalmazandó jogszabályok (network code) egy kivételével 
már elkészültek, véglegesítették és elfogadták azokat. Az utolsót 
várhatóan a jövő év első felében fogadják majd el.

(MTI)
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Okos mérőórák szolgáltatják az 
adatokat a lakosság közüzemi 
fogyasztásáról az ország több pontján
Decembertől több mint 60 ezer okos mérőórát helyeznek 
üzembe a főváros több kerületében és néhány vidéki város-
ban, ezek szolgáltatják majd a lakosság és a cégek víz, gáz, 
távhő és áram fogyasztásáról az adatokat a KOM Központi 
Okos Mérés Zrt. mintaprojektjének a keretében – mondta 
Vöő Kristóf, a KOM Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: az okos mérőórák a hagyományos mérőórákkal szemben 
nemcsak az aktuális fogyasztást mutatják meg, hanem a fogyasztás 
mértékét az egyes tarifaidőszakokra lebontva is tartalmazzák. 

Az eszközökön tárolt adatok értelmezéséhez jön majd létre egy 
okos mérési központ, amelyben olyan számítógépes rendszereket, 
alkalmazásokat dolgoznak ki, amelyek segítségével a felhasználó egy 
internetes oldalon vagy az okostelefonján is kaphat információkat 
közüzemi fogyasztásáról.

Az okos mérőórák energiamegtakarításra is lehetőséget adnak 
azzal, hogy naprakész információval szolgálnak a fogyasztóknak 
és a közüzemi szolgáltatóknak egyaránt – ismertette a KOM Zrt. 
vezérigazgatója.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára 
közölte, a mintaprojekt egy országos intelligens hálózati rendszer 
előkészítését, tesztelését szolgálja.

Vöő Kristóf kiemelte: a mintaprojekt megvalósítására 21 millió 
euró áll rendelkezésre, amelyet a kormány a szén-dioxid-kvóták 
értékesítéséből származó jövedelemből biztosított az Európai 
Unió (EU) engedélyével. A projekt finanszírozását, megvalósítását, 
eredményeit az EU folyamatosan ellenőrzi.

Okos mérőórákat Budapest III., IV., VIII., XIV., XVIII. kerüle-
tében, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, illetve Pakson és 
Pécsett szerelnek majd fel. A projekt keretében több mint 60 ezer 
okos mérőórát helyeznek üzembe, ebből 20 ezer darab lesz az újon-
nan vásárolt, a fennmaradó részben pedig a meglévő mérőórákat 
alakítják át adatkommunikációs egység beépítésével.

(MTI)

MFB: decemberben jelenik meg a nulla 
kamatozású energiahatékonysági 
hitelprogram
Az éves fejlesztési keretben foglaltaknak megfelelően a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) várhatóan decem-
berben hirdeti meg a lakóépületek energiahatékonyságának 
és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelt. 
Az igénylések benyújtása várhatóan 2017 első negyedévé-
ben kezdődhet meg a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által 
kialakított MFB Pontok hálózatában.

A fejlesztési bank közölte: a 
most hatályos éves fejlesztési 
keret alapján a lakóépületek 
energiahatékonyságának és 
megújuló energia felhaszná-
lásának növelését célzó hitelt 
0 százalékos kamattal lehet 
igényelni, amellyel több mint 
50 ezer lakás vagy családi ház 
energetikai felújítása valósít-
ható meg a következő években.

A hitelprogrammal a lakossági szektor épületenergetikai be-
ruházásaihoz szükséges forrást akarják biztosítani a lakóépületek 
energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó 
megújuló energiaforrás alkalmazása érdekében. A hitelt egyebek 
mellett igényelni lehet majd a lakóingatlanok hőszigetelésére, 
fűtési vagy melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, illetve például 
napkollektoros rendszerek telepítésére.

A program keretösszege 115 milliárd forint lesz, amelyből 105,2 
milliárd forint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP-8) visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatás terhére, 9,41 
milliárd forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram (VEKOP-5) visszatérítendő támogatás terhére számolható el.

A hitel feltételrendszerének véglegesítését társadalmi egyeztetés 
előzi meg, ennek érdekében a tervezetet a Széchényi 2020 honlapon 
teszik közzé. A pályázatot az észrevételek figyelembevételével vég-
legesítik. A végleges termékleírás várhatóan 2016 decemberében 
jelenik meg – tudatta az MFB.

(MTI)

Stratégai együttműködési meg álla-
podást kötött a MÁSZ és az NFM
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Magyar Ásványolaj 
Szövetség (MÁSZ).

A partnerségi megállapodás keretében a MÁSZ szakmai tapaszta-
lataival hozzájárul ahhoz, hogy hatékony intézkedések születhes-
senek az energia- és klímapolitikával, a környezetvédelemmel, az 
üzemanyagokkal és a bio-üzemanyagokkal összefüggő területek 
szabályozásával és működésével kapcsolatban. 

Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára kifejtette: Magyarország az Európai 
Unióhoz történő csatlakozása után hosszú ideig az uniós jogszabá-
lyok magyar jogrendbe való átültetésén dolgozott, mára azonban 
aktívan is részt tud venni az új – például a megújuló energiával, 

az üvegházhatású gázokkal és a környezetvédelemmel kapcsolatos 
– jogszabályok kialakításában. Hozzátette: ehhez a minisztérium 
igényt tart a szakma véleményére, álláspontjára.

Példaként említette, hogy az üzemanyagokban növelni kell a 
megújuló részarányt, a bio-komponens tartalmat, a kötelezettsé-
gek teljesíthetősége érdekében azonban elengedhetetlen a szakma 
véleményének figyelembevétele. 

Hozzáfűzte: az együttműködés lehetőséget teremt arra is, hogy 
a szaktárca és a szövetség közösen dolgozza ki az uniós előírások 
magyarországi megvalósítását, vagy problémás esetekben a szakma 
véleménye eljusson Brüsszelig.

A megállapodást Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 
nevében Fónagy János, a tárca parlamenti államtitkára, illetve a 
Magyar Ásványolaj Szövetség nevében Fasimon Sándor elnök írta 
alá november 17-én.

A MÁSZ-t 1991. december 13-án 14 olajipari vállalat alapította, 
jelenleg 10 rendes és 6 társult taggal működik.

(MTI)
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Beszámoló a Passzívház Magyarország 
Egyesület novemberi rendezvényeiről
November elején ismét Passzívház Nyílt Napokat tartottak 
Magyarországon, a hónap végén pedig Passzívház Konferen-
ciát rendeztek több mint száz szakemberrel és érdeklődővel.

A Passzívház Nyílt Napokat a Nemzetközi Passzívház Nyílt Napok-
hoz kapcsolódva 2009 óta minden évben megrendezik Magyar-
országon. Az érdeklődők ismét első kézből szerezhettek fontos és 
hiteles információkat, a tervezőknek és kivitelezőknek pedig hasznos 
volt a tulajdonosok visszajelzése. A látogatók autentikus forrásból 
győződhettek meg a hihetetlenül alacsony, alig néhány ezer forintos 
fűtésszámlákról. A látogatók egyre felkészültebbek, szakmai részletek 
mellett az árakról is tájékozódhattak. A tulajdonosok egybehangzó 
véleménye szerint – ha már építkezésre van pénz – megéri passzív-
házat építeni. A többletköltségeket az elhagyható tételek csökken-
tik, gyakran elhagyható a hagyományos fűtés, nem kell kéményt, 
fűtésrendszert, gázbekötést kiépíteni, nem kellenek radiátorok, 
elmarad a kéményseprés, kazánellenőrzés stb., függetlenedtek a 
szolgáltatótól. A rendezvény a tévhiteket is oszlatta, kiderült, hogy 
az „aktívház” nem a „passzívház továbbfejlesztése”, inkább egy mar-
keting szlogen. A passzívházak a megújuló energiával kiegészítve 
zéróenergiás és pluszenergiás épületek lehetnek (passzívház plusz 
és passzívház premium kategóriák). Az alacsonyenergiás ház és 
passzívház közötti különbség a tudásban van. Az alacsonyenergiás 
ház a passzívházépítők szerint „elrontott passzívház”. A passzívház 
nem egyszerűen a jó minőségű komponensek halmaza, a hőszige-
telés, a nyílászárók, a gépészet stb. nem garantálja önmagában az 
eredményt. Megfelelő légtömörség, hőhídmentesség, tájolás stb. 
is szükséges a sikerhez, ehhez szakértelem, optimalizált integrált 
tervezés és fegyelmezett kivitelezés is szükséges. 

Piaci transzformáció zajlik jelenleg. A közel nulla energiaigényű 
házak követelménye hamarosan az egész EU-ban bevezetésre kerül, 
ezzel az EU országok világszinten az élvonalba kerülnek az épületek 
energiahatékonyságát illetően. Ezeket a célokat a passzívházakkal 
lehet garantáltan elérni. Aki építkezésen, felújításon töri a fejét, 
annak mindenképpen tudnia kell, hogy hamarosan szabvány kötelez 
a nagyfokú hatékonyságra. Ehhez tisztában kell lennünk az épületek 
működésének legfőbb indikátoraival. Ha autót, számítógépet vagy 
hűtőszekrényt vásárolunk – ismerjük a főbb paramétereket, de vajon 
ismerjük-e az épületek legfőbb mutatóit? Sokan még azt se tudják 
megmondani,  mennyit fogyaszt a házuk, lakásuk.

Előtérbe kerültek az életcikluselemzés, a közérzet, komfort, 
egészséges belső klíma kérdései, már nem a megtérülés a fő kérdés, 
hanem az értékállóság, a komforttöbblet. A passzívház-tulajdonosok 
egyöntetűen azt mondják, semmiképpen nem mennének vissza a 
régi házukba, annyival jobb a komfortérzetük – ha ezt megtudják 
a magyar nők, a jövőben csak passzívházak fognak épülni! Mivel az 
építkezésekről a valódi döntést a hölgyek hozzák meg, a passzív-
házak ellenzőinek arra kell koncentrálni a jövőben, nehogy a nők 
megtudják, milyen jó passzívházban élni (bár kétséges, hogy sokáig 
titokban lehet ezt tartani). Tény, hogy a passzívházban egyszerűen 
jobb az élet – nincs penész, nem fázik a lábunk, világos a lakás, 
kevesebbet beteg a gyerek, jobban bútorozható a lakás, nem kell a 
rezsi miatt aggódni stb. 

Nemzetközi Passzívház Nyílt Napok 2016

Egyre nehezebb eltitkolni a passzívházak előnyeit, mivel egyre több 
van belőlük. A 2016. november 11-13. között tartott díjmentes 
rendezvény hazai programjait a Passzívház Magyarország Egyesület 
(PHM) koordinálta. Szakmai bemutató nappal kezdődött, majd 
egyénileg és csoportosan látogatható új építésű és korábban meg-
valósult – köztük évek óta üzemelő – passzívházak megtekintésére 
nyílt lehetőség. A cél az energiahatékony építési megoldások, ezen 
belül is a passzívház-technológia bemutatása volt. Az épületláto-
gatásokon építtetők, tulajdonosok, tervezésben és kivitelezésben 
közreműködő szakemberek válaszoltak a látogatók kérdéseire. A be-
mutatott épületek között volt a 100 lakásos angyalföldi passzívház, 
a Meséskert óvoda, budapesti és vidéki passzívházak – köztük az 
első magyar minősített passzívház, a szadai családi ház –, valamint 
több új passzívház (Szentendrén, Budapesten, Veresegyházon stb.).

Programvezetők a csoportos és egyéni helyszíneken dr. Abou 
Abdo Tamás, Benécs József CEPHD, Chappon Ákos, Kátai Éva, 
Kosztolányi István, Kovács Zoltán, Kozma Péter, Mondok Zsuzsa, 
Monostori Gábor, Nagy József, Obermayer Balázs, Pusztai Ákos, 
Rezsnyák Péter, Szekér László DLA CEPHD és Szabó Gergely voltak.
További információ: https://passzivhaznyiltnapok.blogspot.hu/
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Passzívházak és Energiahatékony Épületek szak-
mai konferencia és kiállítás
Hatodik alkalommal került megrendezésre a hagyományosan év 
végére időzített Passzívházak és Energiahatékony Épületek szak-
mai konferencia a Nemzetközi Passzívház Szövetség (iPHA) és a 
Passzívház Magyarország (PHM) szakmai támogatásával. A 2016. 
évi konferenciának a Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) adott 
otthont Budapesten. Az elmúlt időben közismertté vált a passzívház, 
melyről köztudott, hogy a hagyományos építési technológiával 
létesült épületek energiamennyiségének a töredékét igényli. Kivi-
telezésük nem feltétlenül igényel többletköltséget a hagyományos 
építési metódus költségeihez viszonyítva – ezt a szadai passzívház 
példája is jól bizonyítja. Az Európai Unió döntése értelmében 2019. 
január 1-től minden állami tulajdonú épület, 2021. január 1-től 
pedig minden új épület és átfogó felújítás esetén a szén-dioxid-
kibocsátás drasztikus csökkentését figyelembe vevő technikákat 
kell a megvalósítás során alkalmazni. Ehhez elkerülhetetlen a 
passzívház követelményrendszere, illetve -technológia gyakorlati 
alkalmazása, nemcsak új épületeknél, hanem a jelentős felújítások 
esetében is. Ma már realitás a zéróenergiás építészet is, bár ennek 
első megvalósult példáira még várni kell.

Az idei konferencia fókusztémái a megépült új magyar passzív-
házak mellett a szakmai újdonságok, innovatív megoldások, új 
passzívház komponensek, megújuló források alkalmazása, valamint 
a „közel nulla energiaigényű épületek” voltak. A szervezők és házi-
gazda köszöntője után a globális felmelegedés problémáira hívta fel 
a figyelmet Dr. Ürge-Vorsatz Diána. Jelen tudásunk szerint a CO2-
kibocsátás csökkentése legnagyobb volumenben és hatékonyságban 
az épített környezetben rejlik, kitért a passzívházak jelentőségére. 
A szakma első megszólalója, Tóth István a hővisszanyerő gépek 
lényeges paramétereit ismertette. A Meséskert passzívház óvoda 
műszaki megoldásairól Miskolczy Imre, majd Obermayer Balázs 
tartott előadást. Dr. Ádám Béla a megújuló források integrálásá-
nak fontosságára hívta fel a figyelmet, a  komfort – a hőszigetelés, 
hőcsillapítás és páravédelem kérdéseit Dr. Laczkovits Zoltán ele-

mezte. A passzívházakban elengedhetetlen kiválóan hőszigetelt 
épületburok néhány speciális hőszigetelési megoldását Szatmári 
Zoltán mutatta be,  Benécs József pedig a napelemek alkalmazá-
sának tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. A passzívház 
nyílászárókról Obermayer Balázs mellett Monostori Gábor is 
tartott előadást. A konferencia különlegessége a magyar fejlesztésű 
passzívház komponenseket bemutató Helembai Péter, és a legújabb 
román passzívházakat ismertető Molnár Péter voltak. A passzívhá-
zakban alkalmazott külső falsíkra szerelt nyílászárók légtömörsége 
volt Ledó Norbert előadásának témája, majd a fázisváltó anyagok 
felhasználási lehetőségei kerültek napirendre Hülber Attila tol-
mácsolásában. Az előadások után rövid eszmecserére is mód nyílt, 
majd sorra került a nap utolsó tematikus blokkja, az új magyar 
passzívházak bemutatása. Elsőként a szegedi passzív társasház 
megoldásait ismertette Dr. Abou-Abdo Tamás, majd Hegedűs Attila 
mutatta be legújabb megépült passzívházát. Hőkamerás drónok 
alkalmazásáról hallgathatták meg a résztvevők Weszelovits Gergő 
előadását, majd Szekér László DLA mutatta be legújabb, zéróenergiás 
épületét. A konferencia egy új szellőzőgép bemutatásával zárult. 
A konferencia moderátorai Szekér László DLA okl. építészmérnök 
(délelőtt), és Benécs József okl. gépészmérnök CEPHD (délután) 
voltak. Intenzív, pörgős, informatív konferencia volt az idei. A ki-
váló új épületek mellett jelentős szekciót képviseltek a megújuló 
energiával foglalkozó előadások és a passzívház-komponensek – a 
hallgatóság nyugtázhatta, hogy nagyon komoly fejlesztések történtek 
a nyílászárók, gépészet, hőszigetelések, szellőzés terén, ami jelen-
tős árcsökkenéshez vezethet a közeljövőben. Elérhető közelségbe 
kerültek például a hőkamerás megoldások. A konferencia sikerét 
jelzi, hogy kizárólag hazai példákat mutattak be, kizárólag a hazai 
piacról, és megjelentek az első hazai fejlesztésű passzívház gépészeti 
rendszerek is. További információ: http://www.passzivhazkonf.hu

Szekér László DLA

Passzívház Magyarország Egyesület

http://www.paosz.hu/



Idén szeptember utolsó hetében már negyedik alkalommal rendezték meg a Zöld 
Építés Nemzetközi Hetét. A fenntartható építészet népszerűsítését szolgáló nem-
zetközi programsorozat 2013-ban a World Green Building Council (World GBC) 
kezdeményezéseként indult el, és azóta minden évben egy héten keresztül a részt 
vevő országokban egy időben zajló innovatív szakmai programok sokaságát kínálja. 
A rendezvénysorozat Magyarországon is egyre sikeresebb. A World GBC magyar 
tagszervezete, a Hungarian Green Building Council (HuGBC) titkárával, Budai Hen-
riettával a Zöld Építés Hete idei tapasztalatairól beszélgettünk.
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Beszélgetés Budai Henriettával, a HuGBC titkárával az idei 
Zöld Építés Hete rendezvénysorozat kapcsán

Budai Henrietta

a HuGBC titkára

„Ne csak beszéljünk a 
zöldépítésről, hanem valós 
példákat is mutassunk”

A rendezvénysorozat a nemzetközi ernyőszer-

vezet, a World Green Building Council, illetve 

nemzeti tagszervezetei szervezésében valósul 

meg évről évre. Bemutatná nekünk a WGBC, 

illetve a hazai tagszervezet, a HuGBC legfonto-

sabb szakmai célkitűzéseit?

A WorldGBC – ahogyan neve is mutatja – világ-
méretű hálózat, amely kb. 100 ország nemzeti szer-
vezeteit tömöríti. Ezáltal a legnagyobb nemzetközi 
szervezet, amely a zöld építés szektorát befolyásol-
ni hivatott. Missziója, hogy a tagszervezetek vezető 
szerepét erősítse az adott országokban a nemzetkö-
zi tudás, valamint inspiráció és szakmai támogatás 
nyújtásával. Mivel a tagországokban százezer épü-
letben majdnem 1 milliárd négyzetméter „zöld tér” 
van, a nemzetközi hálózat befolyása meghatározó az 
épített környezet további zöldítésében.

A magyar szervezet, a Magyar Környezettudatos 
Építés Egyesülete (HuGBC) 2009-ben alakult. Azóta 
fogja össze az ingatlanszektor, az építőipar és az épí-
tésgazdaság vezető szereplőit. Tagjaink szaktudásával 
és közreműködésével veszünk részt a környezettu-
datos és fenntartható építést előmozdító építésze-
ti szabályozás szakmai kidolgozásában, valamint a 
környezettudatosság kellő súlyú érvényesítésében. 
A zöldépítés témakörében szakmai ismeretterjesztő 
és társadalmi szintű kommunikációt is folytatunk, 
emellett szoros kapcsolatban állunk felsőoktatási in-
tézményekkel az új technológiák megismertetésének 
érdekében. A World Green Building Council révén 
nemzetközi tapasztalatokra is támaszkodunk, élvo-
nalbeli stratégiai elveket, módszertant és gyakorla-
tokat hozunk Magyarországra.

2016 november – december
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alkalom a tagság motiválására, a kormányzat képvi-
selőinek bevonására és a nemzeti sikertörténetek fó-
kuszba helyezésére.

Itthon 2013-ban az elsődleges cél az volt, hogy ne 
csak beszéljünk a zöldépítésről, hanem valós példákat 
is mutassunk, amelyeken keresztül az emberek meg-
tapasztalhatják, mit is jelent valójában. Így a szakem-
berek mellett a lakosságot is meg tudtuk szólítani, és 
szerencsére már az első Green Walk rendezvény-
nek nagy sikere volt. Az emberek kíváncsiak voltak 
a szakmai vezetőkkel meglátogatható épületekre és 
a bennük megvalósított fenntartható megoldásokra. 
Szerettük volna megmutatni – és azóta is ezen dol-
gozunk –, hogy a zöldépületekben jobb és egészsége-
sebb élni, dolgozni, tanulni és játszani. A ma már di-
vatos kifejezéssé vált well-being fogalom jelenti azt, 
hogy az energiahatékonyság vagy környezettudatos-
ság mellett a beltéri életminőség ugyanolyan fontos, 
fókuszban az emberrel a környezet mellett. A zöld 
gondolkodás elterjesztése persze lépésről lépésre ha-
lad, nem azonnali a hatása egy-egy ilyen esemény-
nek. De ha módszeresen, minden évben ismételjük, 
előbb-utóbb a köztudatba kerül. Sokan az idén már 
előre készültek, hogy ebben a 6 napban eljöjjenek az 
épületbejárásokra. 

A rendezvénysorozat minden évben egy-egy 

központi gondolat, kiemelt témakör köré épül 

fel. Melyek voltak a korábbi évek eddigi ki-

emelt témakörei, és miért éppen ezekre esett 

a választás? 

A WorldGBC minden évben igyekszik a környezet-
tudatos építést más-más oldalról megragadni, be-
mutatni. 2013-ban 90 tagszervezet mintegy 20 ezer 
kezdeményezése arra a tematikára épült, hogy mit 
tud adni egy zöld épület az embereknek – legyen szó 
akár a kellemesebb munkakörnyezetnek köszönhető 
magasabb termelékenységről, akár komfortosabb és 
élhetőbb otthonokról. Ebbe a tematikába jól illesz-
kedett a mi Green Walk programunk. A 2014-es év 
mottója a Get Up, Green Up! volt, amit talán úgy for-
dítanánk: Cselekedj és zöldülj! Globálisan tehát a tet-
tekre helyeződött a hangsúly. A HuGBC ebben az év-
ben a Green Walk program mellett a házigazdája volt 
a nemzeti a GBC-k éves régiós konferenciájának, a 
Build2Gethernek is. Az esemény nagyszerű alkalmat 
adott rá, hogy a hazai és külföldi szakemberek a pre-
zentációk és kerekasztalok, valamint az azokat köve-
tő kötetlen eszmecsere során megosszák egymással 
tudásanyagukat, tapasztalataikat. A konferencia fó-
kuszpontjában a fenntartható épületfelújítások téma-
köre állt, de szélesebb kitekintést is adott a fenntart-
hatóság kérdéskörére, és egyben tapasztalatcserére 
is lehetőséget teremtett a szomszédos országokban 
működő GBC társszervezetekkel.

A nemzetközi Zöld Építés Hete mottója 2015-ben 
a „Powering Positive Change!”, vagyis „A pozitív változá-

sok elősegítése” volt, mely a zöldépítésnek a fenntart-

Milyen feltételekkel válhat egy építőipari 

szakember vagy cég HuGBC taggá, és milyen 

előnyöket hoz, illetve milyen vállalásokkal jár 

a tagság?

Tagjaink között az ingatlanpiac és az építőipar több 
szegmense képviselteti magát az alapító magánsze-
mély építészektől az ingatlanfejlesztő vállalatokon át 
az üzemeltetéssel, bérbeadással foglalkozó cégekig és 
az építőanyag-gyártó vállalatokig. Büszkék vagyunk 
rá, hogy ezáltal interszektorális összefogással dolgoz-
hatunk a fenntartható építésért. A tagságnak renge-
teg előnye van, amelyek piaci szegmensenként vagy 
az adott tag céljainak megfelelően nagyon széles ská-
lán mozognak. Talán azt emelném ki, hogy tagként 
minden vállalat profitálhat a HuGBC hírnevéből, ha 
a környezettudatos építés egyik elkötelezett cégének 
szeretné pozícionálni magát, természetesen példát 
mutatva a fenntarthatóság iránti elköteleződésben. 
Általunk olyan piaci szereplőkkel tud egy magánsze-
mély vagy egy vállalat is együttműködni, amelyekkel 
más kontextusban valószínűleg nem nyílna alkalma. 
Lehetőséget teremt a tagi viszony arra is, hogy egy 
piaci szereplő a HuGBC pozícióját használva befo-
lyással bírhasson a jogi környezet, a szabályozás ala-
kítására – és még sorolhatnám.

Meséljen nekünk a nemzetközi rendezvény 

2013-as létrejöttéről! Milyen céllal és milyen 

tartalommal indították útjára a legelső Zöld 

Építés Hetét 4 évvel ezelőtt?

A Zöld Építés Hetén az egész világon egyszerre, 
egyidőben zajlanak a programok. Így még haté-
konyabban lehetséges küldetésünk tolmácsolása, a 
fenntartható építés sokszínűségének érzékeltetése és 
a fenntartható környezet megteremtésének, kollek-
tív küldetésének hangsúlyozása. A nemzeti szerveze-
tek teljesen saját hatáskörben döntik el, hogy miként 
csatlakoznak a meghatározott tematikára épülő glo-
bális kezdeményezéshez. Egyes szervezetek nagysza-
bású rendezvényekkel ünneplik a fenntartható épí-



9

„A zöld építészet to-
vábbra is innovatív 
folyamat, nem lehet 
egyszerűen csak bele-
fejlődni. A zöld építé-
szet paradigmaváltás 
azzal kapcsolatban, 
hogy mit és hogyan 
építünk ahhoz, hogy 
ne a saját társadal-
munk sírját ássuk.”

ható jövő elérésében játszott vezető szerepét hangsú-
lyozta. A globális energiafelhasználás egyharmadáért 
és a globális emissziók egyötödéért az épületeink fe-
lelősek, és ez a szám 2050-ig akár meg is háromszo-
rozódhat. Így értelmet kap a kijelentés, hogy a zöld 
épületek motorjává válhatnak a fenntartható jövőért 
zajló pozitív változásoknak. Ez többféle módon is le-
hetséges: az energiafelhasználás és -kibocsátás csök-
kentésével, a víztakarékossággal, a lerakókba kerülő 
hulladék csökkentésével, valamint egészséges mun-
kakörnyezet biztosításával.

2016-ban a Zöld építés hetének mottója ez volt: 

„Válts nézőpontot!” Hogyan fordították le ezt a 

gyakorlat nyelvére, milyen konkrét ismeret-

átadásra és szemléletformálásra törekedtek az 

idei rendezvénnyel?

A zöldépítésről a szakemberek és a laikusok sokszor 
eltérő módon gondolkoznak, mást értenek alatta, 
más céljait és eredményeit látják. Mindenesetre tény: 
ahhoz, hogy a párizsi klímacsúcson célul kitűzött hő-
mérséklet-emelkedés 2 °C-ban való maximálása meg-
valósulhasson, szélesebb körben és új módszerekkel 
kell közelítenünk a meglévő épületállomány zöldí-
téséhez, és innovatív irányokat kell érvényesíteni az 
új fejlesztéseknél. Az üzenet lényegét egy korábbi in-
terjúban már kitűnően megfogalmazta Baross Pál, a 
HuGBC elnöke. Erre utalnék vissza. A mottó felhívás 
arra, hogy „Ne kullogj az események után, hanem állj a 

változtatás élére. Globálisan a környezettudatos építészet 
mint tervezői tudás és mint üzleti modell már kitaposott 

út. Véleményünk szerint az ösvény a hazai gyakorlatban 

is egyre szélesedik. Ugyanakkor a zöld építészet továbbra 

is innovatív folyamat, nem lehet egyszerűen csak belefej-

lődni. A zöld építészet paradigmaváltás azzal kapcsolat-

ban, hogy mit és hogyan építünk ahhoz, hogy ne a saját 

társadalmunk sírját ássuk.”

A hazai zöld építés hete egyre ismertebb és si-

keresebb. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt fel-

tételezem, hogy az egyik legnépszerűbb progra-

mot idén is a rendezvényhez kapcsolódó, Green 

Walk címmel megrendezett épületlátogatások 

jelentették, amelynek keretében szakmai veze-

téssel innovatív, gyakran a nagyközönség szá-

mára egyébként nem látogatható épületeket, 

beruházásokat járhatnak be a résztvevők. Össze 

tudná foglalni az idei őszi Green Walk tapasz-

talatait, mesélne a legérdekesebb megtekintett 

épületekről?

A Green Walk a korábbi évekhez hasonlóan nagy 
népszerűségnek örvendett. A kezdeményezés fontos-
ságát mutatja, hogy idén bejutott a Civil Díj döntősei 
közé, tehát 4 év alatt sikerült a köztudatba hoznunk 
a rendezvényt. A mostani rendezvényen összesen 17 
épületbe juthattak be az érdeklődők, közel 500-an je-
lentkeztek az épületbejárásokra. A 17 helyszínen 8 
épületre volt túljelentkezés – a résztvevők száma egy-

egy alkalommal ugyanis maximált –, ebből 4 épület 
esetében 2–3-szoros. Azért, hogy az érdeklődők még-
is bejuthassanak a CEU Campus új épületébe, a XIII. 
kerületi Meséskert Óvodába, a Nordic Light Offices-
ba vagy az Andrássy úti paloták átalakult épületeibe, 
jövő tavasszal, a Föld Napjához kapcsolódóan rende-
zünk egy Best of Green Walkot.

A CEU új campusának terve „Nagyon jó” minő-
sítést kapott a BREEAM zöldminősítési rendszer-
ben, így az egyetem lett a kontinentális Európában 
a második, Közép- és Kelet-Európában pedig az első 
olyan felsőoktatási intézmény, amely elnyerte ezt az 
elismerést. A tervezés során minden apró részletet 
figyelembe vettek, hogy csökkentsék a környezeti 
terhelést és a közművek használatát, kezdve az üve-
gezett struktúráknál és a nyílászáróknál alkalmazott 
mikro árnyékolástechnikától a természetes szellőző-
rendszeren át (amelyet az üvegezett tető segítségével 
oldottak meg) a jellemző helyi madár- és méhbarát 
növényeket felvonultató közösségi tetőtéri kertig és 
az esővízgyűjtő rendszerig. A Siemens (HuGBC tag) 
által tervezett okos épületirányítási rendszer figye-
lemmel kíséri az épületeken belül tartózkodók szá-
mát, és ahhoz igazítva jelentősen képes csökkenteni 
a fűtési-hűtési szükségleteket és kiadásokat. 

A Meséskert Óvodában az egyik tervező, Pólus 
Károly vezető tervező, HuGBC tag, illetve az önkor-
mányzat képviselője vezette körbe a látogatókat. A 16 
csoportos, 300 gyermeket befogadni képes, 3 szin-
tes óvoda a Darmstadt Passivhaus Institut által mi-
nősített passzívházként működik. Unikum ez a ház, 
mert az első passzívház középület Magyarországon. 
És mindezt úgy valósították meg a tervezők, hogy a 
kivitelezés egy átlagos épület összköltségénél csak 
20%-kal került többe. A financiális korlátok betar-
tása mellett igazi bravúrt igényelt az is, hogy az épü-
let mind a szigorú passzívház-feltételeknek, mind 
az óvodákra vonatkozó magyar szabályozásoknak, 
tűzvédelmi és egyéb előírásoknak meg tudjon felel-
ni. Tévhit, hogy egy passzívház csak unalmas koc-
ka lehet, mert a Meséskert Óvoda a játékos födém-
áttörésekkel, fénykutakkal, vagy a tetőn elhelyezett 
szabadéri játszóhelyekkel igazán gyerekbarát hely.

A Green Walkhoz idén is tematikus fotópá-

lyázat kapcsolódott: az épületlátogatásokon 

készült legjobb fotókat szakmai zsűrizés és kö-

zönségszavazás után díjazták. Melyek voltak a 

szakmai zsűri értékelési szempontjai?

Igen, a Green Walk 6 napja alatt a résztvevőket fo-
tópályázatra is hívtuk, amelyet egyébként két éve 
is megrendeztünk, hogy nagyobb nyilvánossággal 
ismertessük meg a hazai zöld épületeket a vizuali-
tás mint az egyik leghatékonyabb kommunikációs 
eszköz segítségével. Az idén a 107 beérkezett alko-
tás közül kétkörös értékelés során választotta ki a 
legjobbnak ítélteket a zsűri. Az I. díjat Póllai Atti-
la fotója kapta, mely a CEU közelmúltban átadott 
BREEAM minősítésű Campus épületében készült. 

In
te

rjú

2016 november – december
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In
te

rjú A II. helyezett Jäger Krisztián alkotása lett, melyet 
a szintén BREEAM minősítésű Vision Towers iro-
daház területén készített. A III. díjat és egyben a Kö-
zönségdíjat Orosz Máté lépcsőfotója nyerte, melyet 
a CEU-ban kapott lencsevégre.

A zsűri leginkább a Green Walk céljával kapcsol-
ta össze az értékelés szempontjait. Azon felül, hogy 
a képek egy környezettudatos szemlélettel épített 
épületet örökítenek meg, fontosak voltak a részletek, 
hogy kit mi ragadott meg, és azt milyen látásmóddal 
érzékeltette. Fontos szempont volt a látvány, a rész-
letekre való odafigyelés, amit az „élő” túrák során ta-
lán nem minden érdeklődő vett észre, a fotókon vi-
szont megmutatkozhattak.

A gyakorlati fókuszú épületlátogatások mellett 

az október 4-i  #BETTERBUILDGREEN című 

konferencia jelentette a rendezvény központi 

eseményét. Milyen tapasztalatokkal zárták a 

konferenciát? Melyek voltak a legfontosabb 

kérdések, amelyekről a rendezvényen szó esett?

Az idei programok közül talán a legbüszkébbek erre 
a konferenciánkra vagyunk. Az építészeknek, ingat-
lanfejlesztőknek, fenntartóknak, üzemeltetőknek, 
hatósági és zöldépítéssel foglalkozó szakemberek-
nek szóló egynapos konferencián a Válts nézőpontot! 
szlogenhez híven a környezettudatos építést több 
– környezetvédelmi, társadalmi–szociális és üzleti – 
szempontból jártuk körül külföldi és hazai szaktekin-
télyek előadásainkban, illetve panelbeszélgetésekben. 
A 110 résztvevő olyan előadásokat hallhatott, ame-

lyek – remélhetőleg – új gondolatokra, megközelítés-
re serkentették őket, és tovább mozdította a zöldépí-
tésről alkotott fogalmakat egy magasabb platformra.

A konferencia különleges volt abban az értelem-
ben, hogy nem kifejezetten egy témát boncolgatott 
mélyebb előadásokkal, hanem inkább átfogó képet, 
egyfajta összegzést igyekezett adni a mai zöldépítés 
helyzetéről. De nem merült ki egyszerű helyzetelem-
zésben, mert az előadók jövőbe mutató gondolatok-
kal, ötletekkel álltak elő – éppen a nézőpontváltás 
okán, mely a konferencia mottója volt. 23 meghívott 
előadónk, beszélgetőpartnerünk volt, akik a banki 
szektort éppúgy képviselték, mint a kormányzatot és 
az üzleti szférát. Az összetett hallgatóságot arra buz-
dítottuk, hogy az eddigi szemszögeket egészítsék ki 
pl. olyan holisztikus látásmóddal, hogy a zöldépítést 
üzletileg akkor éri meg igazán, ha nemcsak a beru-
házó vagy a tulajdonos, hanem az épületeket haszná-
lók is elégedettek. Tehát a megtérülés mellett egyre 
inkább az emberi tényező kerül a középpontba. Ha 
mi jól vagyunk, jól érezzük magunkat egy munkahe-
lyen vagy oktatási intézményben, akkor kevesebb a 
hiányzás, nagyobb a termelékenység, jobb a munka-
kedv. Ez pedig számokkal is kifejezhető.

A Zöld Építés Hete mára számtalan országban 

vált ismert és népszerű programsorozattá, 

mindenhol az adott ország valós viszonyaihoz 

igazított programkínálattal. Tudna néhány ki-

emelkedően innovatív, érdekes példát említeni 

a társszervezeteik által idén, vagy a korábbi 

években rendezett sikeres programokból?

A megrendezett programokat áttekintve azt emel-
ném ki, hogy globálisan a Zöld Építés Hetét igyekez-
tek a nemzeti Green Building Council szervezetek 
minél több emberrel megismertetni, minél szélesebb 
köröket megérinteni a Válts nézőpontot! eszmével. 
Terri Wills, a WorldGBC elnöke egy londoni keres-
kedelmi rádiónak nyilatkozott, Maroš Šefčovič-csal, 
az Európai Bizottság alelnökével pedig videó készült, 
melyet a legnagyobb videomegosztó portálon tettek 
közé. A programokkal és a kommunikációs csator-
nákon több mint egymillió érdeklődőt sikerült elérni 
az üzenetekkel. A tengerentúlon, Kanadában a klí-
maváltozás megfékezésére az ország 2030-as célki-
tűzéseire válaszul javaslatokat tettek közzé a zöldebb 
épített környezet hozzájárulásáról a megvalósításhoz. 
A jelentés szerint a zöldépületek 19,4 millió tonná-
val tudnák csökkenteni az üvegházhatású gázok ki-
bocsátását, miközben a gazdaság 32,5 milliárd dol-
lárral élénkülne. Az Egyesült Arab Emirátusokban 
azokat a jelenleg is elérhető, életképes és pénzügyi-
leg megengedhető technológiákat vizsgálták meg és 
adtak ki róla részletes jelentést, hogy a szállodákban 
hogyan lehet számottevően mérsékelni az energia- 
és vízfogyasztást. Emellett Hongkongtól Sydney-n 
keresztül az európai városokig számtalan konferen-
cia, workshop, szeminárium és épületlátogatás volt 
még a programok között.



11

A
kt

uá
lis

Új energiahatékonysági 
intézkedések 2017-től
Október végén két fontos törvénytervezet is benyújtottak az Ország-
gyűlésnek. A jövő évi adószabályokat meghatározó törvénymódosítási 
csomagban [1] a vállalkozók energiahatékonysági beruházásainak 
adókedvezményének bevezetéséről, a klímapolitikai és zöldgazdaság-
fejlesztési törvények módosítási csomagjában [2] pedig a nemzeti 
energetikusi hálózat felállításáról döntött a Parlament. Az új intéz-
kedések további segítséget fognak jelenteni az energiahatékonyság 
javításához.

Energiahatékonysági 
célú beruházás társasági 
adókedvezménye
Az adótörvények módosításai között kerül sor – szá-
mos más jogszabály mellett – a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló törvény módosítására [3]. Beve-
zetik az energiahatékonysági célokat szolgáló beru-
házás adókedvezményét. Ez alapján a társasági adó 
fizetésére kötelezett gazdasági társaság – ha energia-
hatékonyságot javító beruházást végez – a beruhá-
zás üzembe helyezését követő adóévben – vagy dön-
tése szerint még további öt évig – adókedvezményt 
vehet igénybe. Az adókedvezmény a beruházás el-
számolható költségeinek 30%-a lehet összesen, de 
legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő összeg. Ez kis-
vállalkozás esetében 20 százalékponttal, középvállal-
kozás esetén 10 százalékponttal növelhető. Azokra 
az energiahatékonysági beruházásokra lehet igény-
be venni a kedvezményt, amelyeket 2017. január 1-je 
után fognak megkezdeni.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás-
nak minősül az energiahatékonyságról szóló tör-
vény [4] fogalmai szerinti energiahatékonyság nö-
vekedését eredményező beruházás, amely révén 
végsőenergia-fogyasztás csökkenést eredményező 
energiamegtakarításra kerül sor. A kedvezmény szem-
pontjából elszámolható költség:
• az energiahatékonyság célú beruházás teljes költsé-

ge – ha külön meghatározható – (például a vállal-
kozás épületének, gyártócsarnokának szigetelése, 
fűtési rendszerének korszerűsítése), vagy

• a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez 
közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz (gép), im-
materiális jószág (például épületfelügyeleti rend-
szer) számvitelről szóló törvény szerinti bekerü-
lési értéke;

• az energiahatékonysági célokat közvetlenül szol-
gáló beruházás részét képező tárgyi eszköz, im-
materiális jószág bekerülési értékének az a része, 
amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony be-
ruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül 
fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást az 
adózó az adókedvezmény hiányában hitelt érdem-
lően végrehajtott volna.

Az adókedvezményt energiahatékonysági igazolás 
alapján lehet majd igénybe venni. Az igazolásnak 
arra kell kiterjednie, hogy a beruházás energiahaté-
konysági célokat szolgál. Megújuló energiaforrásból 
nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy be-
ruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az 
esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beru-
házásrész kifejezetten az energiahatékonyság növe-
kedésével jár. Tehát ha csak energiahordozó-váltás 
történik, és hatékonyságjavulás nem mutatható ki 
(például napelemek elhelyezése a tetőn), akkor nem 
vehető igénybe a kedvezmény. A javaslat rögzíti, 
hogy ugyanazon beruházás tekintetében az energia-
hatékonysági célokat szolgáló beruházások adóked-
vezménye és a fejlesztési adókedvezmény együttesen 
nem alkalmazható.

Az adókedvezmény igényléséről, igénybevételé-
ről, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruhá-
zási minőség igazolásáról, az adózó nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségéről külön kormány-
rendelet fog rendelkezni. Az adókedvezmény felté-
teleinek teljesítését az állami adóhatóság az adóked-
vezmény első igénybevételét követő harmadik adóév 
végéig legalább egyszer ellenőrizni fogja.

Az intézkedés az energiahatékonyság javításával 
elsősorban a közepes méretű vállalkozások, valamint 
kisvállalkozások számára jelenthet fontos segítséget 
versenyképességük javításához. A gazdasági szereplők 

Soltész Ilona

okleveles 
építészmérnök,

Európa-szakértő
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– amennyiben lehetőségük van egyáltalán beruhá-
zásra – a tapasztalatok szerint inkább a rövidtávon 
(1–3 év) megtérülő intézkedéseket és beruházásokat 
preferálják, nehezen szánják rá magukat egy 5–6 év 
alatt megtérülő beruházásra. A hosszabb megtérü-
lésű beruházásokat főként támogatás igénybevéte-
le esetében fontolják meg. A társasági adókedvez-
mény egy új eszköz lehet ahhoz, hogy az 5–6 éves 
megtérülésű energiahatékonysági beruházások is 
megvalósuljanak.

Ugyanebben a törvényben módosították a Távhő 
törvényt [5] is. Eszerint – a fejlesztési adókedvez-
mény meglévő szabályrendszeréhez hasonlóan – 
a módosítás lehetőséget teremt arra, hogy a Távhő 
tv. alanyai igénybe vehessék az energiahatékony-
sági célokat szolgáló beruházások adókedvezmé-
nyének társasági adóban nem érvényesített részét, 
legfeljebb számított adójuk 50 százalékáig terje-
dő mértékben.

Nemzeti Energetikusi Hálózat
Az egyik legjelentősebb hatású intézkedés az ener-

giahatékonyságról szóló törvény [4] kiegészítésével a 
Nemzeti Energetikusi Hálózat felállítása. Már évek 
óta több szakmai javaslat és tanulmány látott napvi-
lágot, amely egy energetikai tanácsadó hálózat meg-
teremtését szorgalmazta. A kis- és középvállalkozá-
sok, valamint egyes önkormányzatok gyakran nem 
tudnak energetikában jártas szakembert foglalkoz-
tatni, és fejlesztési döntéseikben, illetve beruházásaik 
lebonyolítása során nem mindig a leggazdaságosabb 
és a legjobban megtérülő megoldásokat választják. 
Ehhez energetikus szakember segítségét kell igény-
be venni, lehetőleg helyben.

A Nemzeti Energetikusi Hálózat 18 megyei kor-
mányhivatalban és 58 járási kormányhivatalban lé-
tesítendő irodákból fog állni, célja a közintézmények 
– köztük az önkormányzatok –, valamint a vállal-
kozások energiahatékony működésének, továbbá 
a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének szak-
mai tanácsadással történő elősegítése. A Nemzeti 
Energetikusi Hálózat szakembereinek egyik továb-
bi feladata lesz a közintézmények energiahatékony-
ságának tudatos javítása.

A törvénymódosítási csomagban levő másik in-
tézkedés szerint energiamegtakarítási intézkedési 
tervet kell készítenie minden közintézmény tulaj-
donában és használatában álló, közfeladat ellátását 
szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért fe-
lelős szervezet vezetőjének. Ezt a tervet ötévente el 
kell készíteni, és ezt végre is kell hajtani.

Az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehaj-
tásáról évente beszámolót kell készíteni, és meg kell 
küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg 
illetékes irodájának. Emellett a középületek energia-
fogyasztási adatait is rendszeresen kell majd rögzíteni 
egy online adatbázisban. Az energiamegtakarítási in-
tézkedési tervnek a középületek használóinak szem-
léletformálására is ki kell térnie. 

A Nemzeti Energetikusi Hálózat felállítására a jövő 
évtől folyamatosan kerülne sor, várhatóan 1–2 év alatt 
lehet majd valamennyi irodát beindítani. A részlet-
szabályok megalkotására kormányrendeletben kerül 
sor, erre a törvénymódosításban felhatalmazás talál-
ható. A Nemzeti Energetikusi Hálózat munkatársaira 
nézve előírás az auditorok számára előírt szakirányú 
végzettségek valamelyike, azonban szakmai gyakor-
latot nem ír elő a törvény.

Energetikai szakreferens
A klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú 
törvénymódosítás szerint az energiahatékonyságról 
szóló törvény kiegészül az energetikai szakreferens 
alkalmazásának kötelezettségével. A módosítás célja 
az, hogy az átlagosnál több energiát felhasználó gaz-
dálkodó szervezetek napi döntéseiknél és fejlesztési 
terveikben folyamatosan vegyék figyelembe az ener-
giahatékonyságot és az energiatakarékosságot, és a 
hatékony működést energetikus szakember segítse 
elő. Az érintett vállalkozások körét kormányrende-
let fogja meghatározni.

Az energetikai szakreferens feladata az energia-
hatékonysági szemléletmód, energiahatékony maga-
tartásminták meghonosításának elősegítése a gazdál-
kodó szervezet működésében és döntéshozatalában. 
Ennek keretében:
• figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhaszná-

lásának változásait, valamint az energiahatékony-
sági intézkedések megvalósítását;

• a műszaki berendezések, technológiai folyamatok 
vonatkozásában az energetikai folyamatok, meg-
takarítások nyomon követése érdekében alkalma-
zott almérők adatait nyilvántartja, azokat a rögzíti, 
jogszabályban meghatározott esetekben és idősza-
konként jelentést készít, továbbá

• részt vesz a vállalkozás alkalmazottainak energia-
hatékonysági szemlélete kialakításában.

Energetikai szakreferens auditori szakmai vizsgával 
rendelkező, legalább hároméves gyakorlattal rendelke-
ző személy lehet. Évente meghatározott továbbképzést 
kell teljesítenie, és a szakmai vizsgát ötévente meg kell 
újítania. Gazdálkodó szervezet is elláthat energetikai 
szakreferensi tevékenységet, ha az előzőekben ismer-
tetett feltételeknek megfelelő személyt foglalkoztat.

Módosulnak az energetikai 
auditra kötelezett 
vállalkozásokra vonatkozó 
szabályok
Az első év tapasztalatai azt mutatták, hogy az auditok 
elvégzésére kötelezett nagyvállalatok körének meg-
határozása még sok érintett számára sem volt egyér-
telmű. Ezért az energiahatékonyságról szóló törvény 
módosításában tovább pontosítják, hogy mely vál-
lalkozásoknak kell auditot készíttetniük.
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A módosítással a nagyvállalatok partnervállalkozá-
sai kiesnek az auditálási kötelezettség alól. Ebben az 
esetben a többnyire kis létszámú, lerakatként funk-
cionáló, nagyobb európai társaságok magyarorszá-
gi vállalatairól van szó, amelyek önmagukban nem 
minősülnének nagyvállalatnak, sok esetben nem is 
végeznek termelő tevékenységet sem, csak a tulaj-
donosi kapcsolat miatt voltak kötelesek energetikai 
auditálást végrehajtani.

Az auditok célja kifejezetten a jelentős energiafel-
használású vállalkozások energiaveszteségeinek feltá-
rása, ezért szakmai szempontból indokolatlan olyan 
gazdasági szereplők auditálási kötelezettsége, ame-
lyek önmagukban kis- vagy közepes méretű vállal-
kozások, részükre az audit nem megtérülő költséget 
és adminisztrációs terhet jelent.

A törvénymódosítás pontosítja a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántar-
tási feladatait és az adatszolgáltatási kötelezettsége-
ket. Pontosítja az energetikai auditok ellenőrzésének 
szabályait, a szankcionálás alkalmazásával kapcsolat-
ban mérlegelési lehetőséget biztosít az ellenőrzésre 
kijelölt szervezetnek.

Az érvénytelen (nem megfelelő tartalmú) ener-
getikai audit nem teljesített kötelezettséget jelent, 
amelyre tekintettel a nagyvállalat köteles hat hóna-
pon belül a jogszabálynak megfelelő új energetikai 
auditálást elvégeztetni. Az auditálási tevékenység 
szakmai színvonalának biztosítása érdekében ki-
emelten fontos a szigorúbb szabályozás bevezetése 
azért, hogy a jogszabályoknak megfelelő színvonalú, 
a nagyvállalat számára ténylegesen értékes auditok 
készüljenek. A nagyvállalat felelősségének tudatosí-
tása is a törvénymódosítás célja. Emiatt nemcsak az 
alapvetően hiányzó, hanem az érvénytelen auditot 
követő hat hónapon belüli pótlás elmaradása ese-
tében is biztosítja a törvény a szankció lehetőségét. 
A módosítás a bírságolást a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal mérlegelési jogköré-
be utalja, és szélesebb körű mérlegelési szempon-
tokat határoz meg.

A törvénymódosítás az auditorokra vonatkozó-
an is számos pontosító és kiegészítő szabályt tartal-
maz. Ezek közül kiemelendő a tevékenység végzésé-
nek feltételéül ötévenkénti megújító vizsga letétele, 
valamint évente kötelező továbbképzés teljesítése.

A korábbiakban az auditorok az ún. regisztráló 
szervezethez nyújtották be bejegyzési kérelmüket. 
A regisztráló szervezet pedig továbbította a hiányta-
lan kérelmeket a névjegyzéket vezető Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. Jelenleg 
egyedüli regisztráló szervezetként a Magyar Mérnö-
ki Kamara (MMK) látja el ezt a feladatot. A módo-
sítással a kétlépcsős rendszer egylépcsősre reduká-
lódik. A jövőben közvetlenül a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell a kérelme-
ket benyújtani.

A Magyar Mérnöki Kamara a továbbiakban az 
energetikai auditorok képzésével és vizsgáztatásá-
val kapcsolatos feladatokat láthatja el, a regisztrációs 

feladatai megszűnnek. Emellett a regisztráló szerve-
zeti tevékenység közreműködő szervezeti tevékeny-
séggé kerül átnevezésre. A közreműködő szervezet 
energetikai oktatási tevékenysége a jövőben bővül-
ni is fog – tekintettel arra, hogy az előterjesztés az 
energetikai szakreferensek számára is előírja az ener-
getikai auditorok által teljesítendő szakmai vizsgát, 
annak megújítását, valamint az éves továbbképzési 
kötelezettséget.

Az energetikai auditorok és auditálást végző szer-
vezetek névjegyzéke a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal honlapjáról elérhető [6]. 
A névjegyzékben 115 auditor, 67 auditáló szervezet 
és 1 határon átnyúló szolgáltatást nyújtó auditor sze-
repel 2016 november elején.

Miért is van szükség ezekre az újabb energiaha-
tékonysági intézkedésekre? Magyarországnak uniós 
kötelezettségei alapján 2020-ra igen jelentős energia-
hatékonyság-javulást kell elérnie. Az energiahatékony-

ságról szóló 2012/27/EU irányelv [7] 7. cikke sze-
rint évente legalább 1,5% végsőenergia-fogyasztást 
kell elérni a fogyasztók körében a 2013. január 1-jét 
megelőző hároméves időszak átlagában (az energia-
szolgáltatók kivételével a gazdasági vállalkozások is 
végfelhasználónak számítanak). Ennek a teljesítésé-
hez nem elegendőek csak az uniós operatív progra-
mok keretében támogatott energiahatékonysági be-
ruházások energiamegtakarításai, és nem elegendőek 
a már működő szakpolitikák. Az ismertetett ener-
giahatékonysági célú intézkedések egyben az ener-
giahatékonyság és az energiatakarékosság általános 
elfogadását, az energiatudatos közgondolkodás ter-
jedését is szolgálják.
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A klímaváltozásról
A következő évtizedek legmeghatározóbb és legkomplexebb környe-
zeti kihívása a klímaváltozás káros hatásainak lehető legnagyobb 
arányú mérséklése, illetve a visszafordíthatatlan változásokhoz való 
alkalmazkodás lesz. Ehhez globális összefogás, tudatos élet- és 
szemléletmódváltás, technológiai újítások és energiahatékonyság 
egyaránt szükséges. Előbbi esetében a tavalyi évben, Párizsban 
aláírt, idén ratifikált klímaegyezmény jelentheti a kiindulópontot, míg 
utóbbiakhoz elengedhetetlen az egyéni és nemzeti felelősségvállalás 
és együttműködés.

A klímaváltozás háttere

Az iparosodás kezdetétől az üvegházhatású gázok légkö-
ri koncentrációja jelentősen megnövekedett. A probléma 
hátterében az emberi hatás döntő súlya megkérdőjelezhe-
tetlen. A XVIII. század óta a CO2 légköri koncentrációja 
280 ppm értékről 400 ppm-re, míg a metáné 715 ppb-ről 
1850 ppb-re növekedett a hawaii Mauna Loa obszervató-
rium mérései szerint. Jégfurat-elemzésekből tudjuk, hogy 
az elmúlt 800 000 év során soha nem volt ilyen magas lég-
köri koncentrációja a fenti két legfontosabb emberi ere-
detű üvegházhatású gáznak. A globális átlaghőmérséklet 
az ipari forradalom óta több mint 1 °C-kal nőtt, leginten-
zívebben az utóbbi évtizedekben. A változások tetten ér-
hetők a sarki jégsapkák olvadásában, a hegyvidéki glecs-
cserek visszahúzódásában, a klimatikus régiók sarkkörök 
felé tolódásában, a globális tengerszint emelkedésében, a 
szélsőséges időjárási események számának növekedésében 
és még számtalan természeti folyamatban.

A klímamodellek nyugtalanító jövőt jeleznek előre. A további 
hőmérséklet-növekedés visszafordíthatatlan folyamatokat gene-
rálhat. A tudósok a globális átlaghőmérséklet emelkedése szem-
pontjából a 2 °C-os kritikus határt húzták meg, amelynek megha-
ladása beláthatatlan következményekkel járna a földi klíma és élet 
szempontjából. Azonban a pesszimistább klímaszcenáriók ennek 
többszörösét – akár 5-6 °C-os növekedést – prognosztizálnak a 
XXI. század végére.

A Kárpát-medence éghajlatában eddig megfigyelt változások a 
globális tendenciákat tükrözik. Az elmúlt évtizedek során térsé-
günkben is jellemző volt a felszíni hőmérséklet növekedése, illet-
ve a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válása. Magyaror-
szági meteorológiai mérési adatok alapján az elmúlt száz év során 
mintegy 15%-kal csökkent az évi csapadékösszeg, és majdnem 
1 °C-kal nőtt az évi középhőmérséklet. A Kárpát-medence éghaj-
latának jövőbeli változásait globális klímamodellekre épülő regio-
nális modellek alapján lehet prognosztizálni. Ezek alapján megál-
lapítható, hogy térségünk a klímaváltozás hatásainak fokozottan 
kitett terület. Az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatásai sze-
rint már 2030-ra is jelentős, 1,4 °C-os átlaghőmérséklet-növekedést 

mutatnak a modellszámítások, a század végére pedig 4-5 °C-kal 
lesznek melegebbek a nyarak, míg a többi évszakban is megha-
ladja majd a növekedés a 3 °C-ot. Míg az évi csapadék mennyisége 
az előrejelzések alapján csak kis mértékben fog csökkenni, addig a 
csapadék éves eloszlásában jelentős változások várhatók: télen csa-
padéktöbblettel számolhatunk, míg nyáron akár 30%-kal kevesebb 
eső hullik majd. Ennek hatására hosszabbak és gyakoribbak lesz-
nek az aszályos időszakok.

Magyar László

Energiaklub

2016 november – december

Felszíni átlaghőmérséklet változása a Földön 1901-2012 
(Forrás: IPCC 2013)

Légköri CO2-koncentráció változása (Forrás: IPCC 2013)
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Párizs: az első lépés

A klímaváltozás elleni küzdelem szempontjából létfontosságú glo-
bális egyezmény, a Párizsi Jegyzőkönyv hosszú, több éves, évtize-
des huzavona és halogatás után született meg 2015-ben. Ám még 
ekkor is kétséges volt, hogy megfelelő számú ország ratifikálja-e 
a későbbiekben; leginkább az USA és Kína szerepe volt bizonyta-
lan. 2016 során szerencsére az eddigi élharcos EU mellett mindkét 
globális nagyhatalom jelezte elköteleződését a klímaváltozás elleni 
küzdelemben. Ugyanakkor a valódi cselekvési programok csak ez-
után indulhatnak el: a következő évek, évtizedek munkája mutatja 
majd meg, mennyire képesek a kormányok megvalósítani a Pári-
zsi Jegyzőkönyvben kitűzött célokat. Ezek szerint: „a globális mele-

gedésnek az iparosodás előttihez képest jóval +2 °C alatt kell maradnia, 

és erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy ez már +1,5 °C-nál korlátozha-

tó legyen, illetve el kell érni, hogy a globális kibocsátás növekedése meg-

álljon, amilyen hamar lehetséges, és gyorsan csökkenjen ezt követően a 

XXI. század második felében.”

Az eddigi káros folyamatok kialakulásáért a fejlett országok jó-
val nagyobb arányban felelősek, mint a fejlődők, ennek megfele-
lően előbbieknek etikai és gazdasági okokból is nagyobb részt kell 
vállalniuk a kibocsátás-csökkentési törekvésekben. Ez saját orszá-
guk termelési és fogyasztási rendszerének átalakításában, és a fej-
lődő országok pénzbeli támogatásában is megmutatkozhat. Utóbbi 
célja az, hogy a fejlődő gazdaságok a fejlettebb, kisebb üvegházgáz-
kibocsátással járó technológiákat tudják előtérbe helyezni, illetve 
meg tudják őrizni természeti rendszereiket, például a trópusi eső-
erdőket, melyek globális CO2-nyelőként fékezik a további hőmér-
séklet-növekedést. 

Mitigációs megoldások
Az üvegházhatású gázok – elsősorban a szén-dioxid és a metán – 
kibocsátásának csökkentésére több fronton is adott a lehetőség. 
A legkézenfekvőbb és legkifizetődőbb megoldás az energiaigény 
csökkentése, mely egyaránt vonatkozik az ipari és a lakossági fo-
gyasztókra. Ezen a területen megkülönböztetünk energiahaté-
konyságot, mely az energia jobb hatásfokkal történő felhasználását 
jelenti, ezáltal csökkentve a végső kibocsátást, illetve energiataka-
rékosságot, mely elsősorban élet- és szemléletmódbeli változáso-
kat kíván a fogyasztói oldalon.

Ha a technológiai oldalt nézzük, akkor a kisebb üvegházgáz-
kibocsátással járó megoldásokat kell számba vennünk. A szén 

– mely egységnyi megtermelt energiára vonatkoztatva a legnagyobb 
CO2-kibocsátó energiaforrás – arányának csökkentése elengedhe-
tetlen. Ugyanez igaz az olaj és a földgáz felhasználására, melyek a 
szénhez képest ugyan „tisztább” erőforrásnak számítanak, azonban 
még így is a fő szennyezők közé tartoznak; hatalmas mennyiségben 
történő elégetésük a földi klíma melegedését jelentősen fokozza.

A legkisebb üvegházhatást a megújuló energiaforrásokra épü-
lő erőművek, illetve az atomerőművek okozzák. Maga a működés 
esetükben szinte zéró kibocsátással jár. A teljes életciklust tekint-
ve ez már nem mondható el, ugyanakkor így is nagyságrendekkel 
kedvezőbb a mutatójuk, mint a fosszilis energiaforrásoké. Az atom-
energia esetében azonban más, igen súlyos problémák merülnek 
fel: a radioaktív hulladékok még több százezer évig sugárzóak ma-
radnak, végleges, biztonságos tárolásuk a világon sehol nem meg-
oldott. Emellett az atomerőművek üzemeltetése is komoly bizton-
sági kockázatokat hordoz (Fukusima, Csernobil). 

A megújuló erőforrásoknál is számolni kell kismértékű 
környezetátalakítással – különösen igaz ez a nagyméretű vízerő-
művekre –, de a klímaváltozás elleni küzdelemben az energiataka-
rékosság és energiahatékonyság mellett a leghatékonyabb megol-
dást kínálják számunkra.

Nemzetközi kibocsátáscsökkentési forgatókönyvek előrejelzé-
sei alapján (IPCC: AIM, IMAGE, IPAC, MESSAGE) középtávon 
(2030-ig) az alternatív mérséklési intézkedések közül az energia-
takarékosság és hatékonyságnövelés nyújtja a legoptimálisabb le-
hetőséget. 2100-ig előretekintve a modellek többsége szerint már 
a megújuló energiaforrások elterjedésével elérhető CO2-csökkenés a 
leghatékonyabb módszer.

Megújuló energiák
A megújuló energiák – elsősorban a szél- és napenergia – elmúlt 
években tapasztalt piaci előretörése minden korábbi feltételezést, 
becslést meghaladó volt. A beruházási és működési költségek gyors 
csökkenésével mára versenyképes alternatívát jelentenek a fosszi-
lis energiaforrásoknak. A megújulók terjedését és minél szélesebb 
körű hasznosítását a jövőben is minden eszközzel segíteni kell, 
hiszen a Párizsi Jegyzőkönyvben foglalt célok eléréséhez az egyik 
alappillért jelentik, és szinte kimeríthetetlen forrást kínálnak a ki-
bocsátások csökkentésére.

Nincs ez másként Magyarország esetében sem. A Wuppertal 
Institut és az Energiaklub nemrégiben zárult közös kutatásában 
modellezte Magyarország jövőbeli energiarendszerét 2030-ra és 

Globális felszíni átlaghőmérséklet változása a XXI. század végére az 1986-2005-ös időszakhoz képest aktív 
klímavédelmi cselekvés (bal oldal) és passzív hozzáállás (jobb oldal) esetén (Forrás: IPCC 2013)
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2050-re. A kutatás négy lehetséges forgatókönyvet vizsgál: a hi-
vatalos, magyar energiapolitikának megfelelő, Paks II.-vel, kevés 
megújuló energiával és alacsony energiahatékonysággal számoló 
szcenáriótól a fenntarthatóbb, atommentes, energiahatékony, meg-
újuló alapú forgatókönyvig. Az eredmények szerint a „Zöld” forga-
tókönyvet követve 2050-re az intenzív épületfelújítások és meg-
újulós beruházások révén az energiaigények több mint 40%-kal 
csökkenhetnének, és a termelt áram több mint 80%-a származ-
hatna megújuló energiaforrásokból. Így hazánk CO2-kibocsátása 
77%-kal csökkenne a 2010-es szinthez képest. 

Épületek – nagy fogyasztás,  
nagy lehetőségek

Az ENSZ Klímaváltozási Kormányközi Testülete legújabb jelen-
tésében igen terjedelmes fejezetet szentel az épületekben rejlő 
energiamegtakarítási lehetőségeknek, ezáltal az építkezésekből és 
az épületek üzemeltetéséből származó üvegházgáz-kibocsátási alter-
natíváknak. A jelentés szerint az épületek 2010-ben a teljes globális 
energiafelhasználás 32%-áért voltak felelősek, míg az üvegházha-
tású gázok kibocsátását illetően a földi emisszió 19%-át adták. Már 
ma is hihetetlen energiaéhségről beszélhetünk a szektor esetében, 
még riasztóbb azonban az az adat, miszerint 2050-re az épületek 
által fogyasztott energiamennyiség – a business-as-usual szcená-
rió szerint – a jelenlegi érték kétszeresére vagy akár háromszoro-
sára nőhet. Hogy mindezt megakadályozzuk, komoly lépésekre 
van szükség. Ha mindez sikerül, 2050-ig stabilizálható az épületek 

globális energiafelhasználása, sőt a legpozitívabb forgatókönyvek 
esetében még csökkenthető is a mostani érték.

Az épületek hosszú életciklusa miatt ha ma egy beruházó nem 
tartja szem előtt a különböző passzív és aktív megtakarítási lehe-
tőségeket, akkor az az épület évtizedekig üzemelhet rossz hatás-
fokkal. Az elérhető legjobb technológiák alkalmazása, beépítése a 
záloga az épületekben rejlő energiamegtakarítási potenciál minél 
gyorsabb ütemű kiaknázásának. Ilyenek: a hatékony hőszigetelés 
és nyílászárók, a jobb hatásfokú fűtési/hűtési rendszer kiépítése, az 
energiatakarékos berendezések előtérbe helyezése, a változó kör-
nyezeti körülményekhez alkalmazkodó okos mérők és okos háló-
zatok kiépítése, vagy a napenergia és a földhő hasznosítása az épü-
letek fűtésében, hűtésében, és a használati melegvíz előállításában. 
A beruházásokkal elérhető CO2-megtakarítási potenciál 2050-ig 
globálisan akár 20-45% is lehet a jelenlegi szinthez képest.

Nemcsak az épületek üzemeltetéséből származó üvegházgáz-
kibocsátás van hatással a klímaváltozásra, a folyamatok a másik 
irányba is hatnak. Az éghajlatváltozás a Földön szinte mindenhol 
a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válásával jár együtt 
– legyen szó akár szélviharokról, jégesőről vagy árvizekről –, ez 
pedig az épületekben keletkezett, évről évre növekvő anyagi kár 
tekintetében is megmutatkozik. Fel kell készülni ezekre a változá-
sokra, de minden eszközzel arra kell törekedni, hogy a helyzet ne 
súlyosbodjon, tehát az éghajlati rendszer a lehető legkisebb mér-
tékben zökkenjen ki a jelenlegi állapotból. Ehhez aktív cselekvés 
és tudatos tervezés kell mind a döntéshozók, mind a beruházók, 
mind pedig a fogyasztók részéről.
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A szélerőművekkel 
kapcsolatos szabályozás 
változásai 

A szélerőművekkel kapcsolatos szabályozásra több törvényben, illetve alacsonyabb szintű jogsza-
bályban találhatunk rendelkezéseket. E rendelkezések a szélerőmű sajátosságára tekintettel nagy 
részben az energetikával kapcsolatos szabályozásokban találhatóak meg. Cikkünk ezeket a jogsza-
bályi előírásokat foglalja össze. 

A fentiek alól kivételt jelent az Országos Területrendezési Tervről 
szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrt.), valamint a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Terü-

letrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
(Btv.), amelyek nem műszaki, hanem területrendezési szempontból 
tartalmaznak rendelkezéseket. Az OTrt.-be és a Btv.-be is bekerült 
az úgynevezett szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható 
terület besorolása. 

Az OTrt. az mondja, hogy a megye területrendezési tervében 
szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
kijelölhető. A megye területrendezési terve (a települési térség 
védelme érdekében) a belterület határától legalább 1000 méter, de 
legfeljebb 2000 méter védőtávolságot határozhat meg, amelyen 
belül szélerőműpark nem létesíthető.

A Btv. ezt tovább szűkíti úgy, hogy a kiemelt üdülőkörzet terü-
letén szélerőmű, illetve 10 méternél magasabb szélkerék
• magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, kiváló ter-

mőhelyi adottságú szántóterületen,
• térségi jelentőségű tájképvédelmi területen, történeti települési 

területen, világörökség és világörökség várományos területen,
• földtani veszélyforrás területén, vízeróziónak kitett területen, 

felszíni vízminőség-védelmi területen,
• tómederben, települési terület övezetén és annak 1500 méteres 

körzetében,
• kertgazdasági terület övezetén, erdőterületen, erdőtelepítésre 

alkalmas terület övezetén,
• turisztikai fejlesztési terület övezetén és annak 1500 méteres 

körzetében, szőlő termőhelyi kataszteri területen, 
• kiemelt fontosságú honvédelmi területen, műszaki infrastruktu-

rális hálózatoktól és egyedi építményektől dőléstávolságon belül,
• parti és partközeli települések közigazgatási területén,
• országos és térségi jelentőségű polgári repülőterek 10 km-es 

környezetében
nem telepíthető.

A településrendezési eszközökben a helyi szélmérési adatok figye-
lembevételével kell a szélerőmű telepítésére vizsgálat alá vonható 
területeket pontosítani, az elhelyezés feltételeit meghatározni.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a to-
vábbiakban: Vet.) e szabályozást kiegészítve határozza meg, hogy 
egyáltalán mi a szélerőmű és mi a szélerőműpark. A Vet. szerint 

„a szélerőmű olyan erőmű, amely a villamos energiát szélenergia felhasz-

nálásával termeli”, míg „a szélerőműpark ugyanazon ügyfél vagy egy 

engedélyes üzemeltetésében lévő azon szélerőművek összessége, amelyek 

az átviteli vagy elosztó hálózathoz ugyanazon csatlakozási ponton kap-

csolódnak”. 

A Vet. jelenlegi 7. § (2) bekezdése szerint a villamosenergia-
rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében, 
valamint a műszakilag korlátozott lehetőségekre való tekintettel – a 
háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó 
kiserőművek kivételével – szélerőművek, illetve szélerőműparkok 
létesítése a szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás 
feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, va-
lamint a pályázati eljárás szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat alapján 
lehetséges.  

Dr. Papp Ferenc

jogász

Ez a rendelet, amely a pályázati kiírási feltételeket tartalmazza, 
a szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a 

pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati 

eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet. A 7. § 
(4) bekezdése szerint a pályázati kiírásnak részletes leírást kell adnia 
a pályázati eljárásról, továbbá a pályázat értékelési szempontjairól.

Egy szeptemberben benyújtott törvényjavaslat alapján a Vet. egy 
új 7/B. §-sal egészült volna ki – egyúttal hatályon kívül helyezte 
volna az előbb említett 7. § (2) és (4) bekezdését –,  amely szerint 
a kormány a villamosenergia-rendszer várható teljesítményének 
egyensúlyára figyelemmel rendeletben határozza meg az adott 
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a tárgyévben csak a jóváhagyott döntésben meghatározott számban, 
illetve teljesítmény erejéig adható meg. Nem adható meg engedély 
mindaddig, amíg a jóváhagyott döntés a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal honlapján meg nem jelenik.

Szintén módosult a Villamosmű Műszaki–Biztonsági Követelmé-

nyei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM 
rendelet, valamint a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM 
rendelet. 

A 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 1. melléklete az, amely tar-
talmazza a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Sza-
bályzatot. 

E szabályzat 5.1. Villamosmű és berendezéseinek létesítése, üzemel-

tetése és megszüntetése alcím 5.1. pontja a következő szabályokkal 
egészül ki: 

Szélerőművek létesítése során 
betartandó kiegészítő előírások

• Egy szélturbinatoronyba legfeljebb 2,0 MW-os villamos 
termelőegység építhető be.

• A szélturbina föld feletti magasságát úgy kell meghatározni, 
hogy az ne zavarja a légi közlekedést, valamint a föld feletti 
rádiófrekvenciás távközlési, hírközlési, honvédelmi célú 
hálózatokat, és mértéke nem haladhatja meg a 100 m-t.

• Az 50 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű 
szélturbinalapát hosszát úgy kell meghatározni, hogy mű-
ködés közben a földfelszínt 50 m-nél jobban ne közelítse 
meg.

• A szélturbinalapát kerületi (lapátvég-) sebességét úgy kell 
meghatározni, hogy ne veszélyeztesse a szabadon élő re-
pülő madárfajokat, a repülésbiztonságot, és mértéke nem 
haladhatja meg a 60 m/s-t.

• A szélturbinának 25 m/s szélsebesség felett biztonsági le-
állást kell végeznie.

• A szélturbina zajterhelése 1,5 m-re a terepszint felett nem 
haladhatja meg a villamosművek, valamint a termelői, 
magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági övezeten 
belül a 60 dB-t, a biztonsági övezeten kívül a 40 dB-t.

• Az 5–25 MW közötti névleges teljesítményű szélerőműpark 
csatlakozási pontját az átviteli vagy elosztóhálózati 
alállomás középfeszültségű gyűjtősínjén kell kialakítani.

• A 25 MW feletti névleges teljesítményű szélerőműpark 
csatlakozási pontját az átviteli vagy elosztóhálózati 
alállomás nagyfeszültségű gyűjtősínjén kell kialakítani.

• Az 50 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű szélerőmű 
villámvédelmének legalább a norma szerinti villámvéde-
lem LPS II villámvédelmi fokozatát ki kell elégítenie.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosítását követően az erő-
művek biztonsági övezete szélerőművek esetében az erőmű teljes (a 
torony és a rotorlapát együttes) magassága kétszeresének megfelelő 
távolságban lévő függőleges síkokig terjed. A módosítás előtt csak 
az erőmű magasságának megfelelő távolság volt meghatározva 
biztonsági övezetként.

naptári évre vonatkozóan – a háztartási méretű kiserőművek és a 
villamosműhöz nem csatlakozó kiserőművek kivételével – a szél-
erőművek, illetve szélerőműparkok építésére és használatbavételére 
kiadható hatósági engedélyek számát és az engedélyezhető szélerő-
művek, illetve szélerőműparkok teljesítményét. 

Ezzel egy időben egy tiltás is beépítésre került volna a Vet.-be, 
amely szerint a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz 
nem csatlakozó kiserőművek kivételével szélerőművek, illetve 
szélerőműparkok tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi 
LXXVII. törvényben meghatározott világörökségi területen és a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott 
védett természeti területen nem engedélyezi szélerőműparkok 
létesítését.  

Az a szabályozás továbbra is megmaradt volna, hogy a villa-
mosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése 
érdekében, valamint a műszakilag korlátozott lehetőségekre való 
tekintettel – a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz 
nem csatlakozó kiserőművek kivételével – szélerőművek, illetve 
szélerőműparkok létesítése a szélerőmű-kapacitás létesítésére irá-
nyuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi 
követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint meghir-
detett pályázat alapján lehetséges. A pályázati kiírásnak részletes 
leírást kell adnia a pályázati eljárásról, továbbá a pályázat értékelési 
szempontjairól. 

Azt tudni kell, hogy a törvényjavaslatot aláírás előtt meg-
fontolásra a köztársasági elnök úr visszaküldte, tekintettel arra, 
hogy nem ért egyet a módosítással, mert az nem segíti a párizsi 
klímamegállapodás végrehajtását, ellentétben áll a megújuló ener-
gia hasznosításáról szóló 2010-2020 közötti cselekvési tervvel, és 
indokolatlan adminisztratív korlátozásokat vezet be. 

Időközben módosításra került a villamosenergia-ipari építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) kor-
mányrendelet is, amely egy új 7/A. §-sal egészült ki. 

A módosítást követően a Rendelet azt mondja, hogy a villa-
mosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése 
érdekében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 
az energiapolitikáért felelős miniszter (jelenleg a nemzeti fejlesztési 
miniszter), valamint az építésügyért felelős miniszter (jelenleg a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter) felé minden év január 15-ig 
javaslatot tesz arra, hogy a tárgyévben Magyarország területén 
összesen hány darab, illetve mekkora teljesítményű szélerőmű, 
valamint szélerőműpark létesítésére vonatkozó építési engedély, 
illetve használatbavételi engedély adható meg. Ez a szabályozás 
kompatibilis lett volna a Vet. módosításban foglaltakkal, de, mint 
tudjuk, az még nem került elfogadásra. 

Ha az energiapolitikáért felelős miniszter az építésügyért felelős 
miniszterrel együtt a javaslattal egyetért, úgy e javaslatot együttes 
döntésükkel jóváhagyja, melyet az MKEH honlapján közzé kell 
tenni.

Az eljáró hatóság minden olyan kérelemről, amely szélerőmű 
vagy szélerőműpark létesítésére vonatkozik, építési engedélyről, 
illetve használatbavételi engedélyről, amelyet a kérelem alapján 
döntésével megadott vagy elutasított, a szélerőművek, illetve 
szélerőműparkok számának, továbbá azok összteljesítményének 
megjelölésével az MKEH-t egyidejűleg elektronikus úton tájé-
koztatja.

Az MKEH honlapján a kérelmek és a jogerősen megadott enge-
délyek számáról, illetve a kérelmezett és engedélyezett teljesítmény 
összmértékéről naprakész nyilvántartást vezet. Szélerőmű létesíté-

2016 november – december
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Az épületek gazdaságos és 
biztonságos üzemeltetéséhez 
kapcsolódó egyes jogszabályok 
alkalmazhatósága és főbb 
ellentmondásai

Magyarországon a „felhasználói berendezés”1, ezen belül a „gázfogyasztó ké-
szülék”2 telepítési szabályait az Állam az 1969. évi VII. törvény hatályba lépése 
óta a gáztörvényekben, a hozzájuk tartozó végrehajtási rendeletekben, műszaki 
biztonsági szabályzatokban [1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet 2. számú melléklete: 
Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonság Szabályzat (GOMBSZ). A gázszolgáltató 
műszaki-biztonsági tevékenysége VII. fejezet] és szabványokban konzekven-
sen szabályozta, és szabályozza. Cikkünk a szabályozás alkalmazhatóságát és 
ellentmondásait járja körbe.

Magyarország 2004. május 1. napjától tagja az Európai Uniónak. 
Az EU egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer 
révén, így biztosítva a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke 
szabad áramlását. 

A gázfogyasztó készülék két EU-szabályozással érintett annak 
égéstermék-elvezetés3 módját illetően:
a) az európai „Gázkészülék irányelv” [az Európai Parlament és a 

Tanács 2009/142/ek irányelve (GAD: gas appliances directive) 
a gázüzemű berendezésekről (2009. november 30.)] és 

b) az európai „Építési termék rendelet” [az Európai Parlament és 
a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalma-

zására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról (CPR – 
Construction Products Regulation) (2011. március 9.) és a 

89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről] hatálya 
alatt forgalomba hozott termékeket.

A gyakorlat
Amennyiben a Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alatt forgalom-
ba hozott gázfogyasztó készülék nem rendelkezik saját, szabadban 
elhelyezendő égéstermék-kivezetéssel, és a gázfogyasztó készülék 
égéstermékét tervezési célja szerint a szabadba ki kell vezetni, akkor 
egy, az Építési termék rendelet (CPR) hatálya alatt forgalomba 
hozott égéstermék-elvezetőhöz kell csatlakoztatni, amely az égés-
terméket a gázfogyasztó készülék égéstermék kilépésére szolgáló 
kivezetésétől a szabadba vezeti. 

Amennyiben a Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alatt forga-
lomba hozott gázfogyasztó készüléket úgy tervezték, hogy égés-
terméke a gázfogyasztó készülék szabadban elhelyezendő részéből 
közvetlenül lépjen ki a szabadba, akkor ehhez a gázfogyasztó ké-
szülékhez a 2015. évi CCXI. törvény tv. 1. § 2. szerinti, az Építési 
termék rendelet (CPR) hatálya alatt forgalomba hozott égéstermék-
elvezető3 nem csatlakoztatható. 

Az égéstermék-elvezetőnek a 2015. évi CCXI. törvény 1. § 2. pont 
szerinti definíciója kizárja azt a lehetőséget, hogy a gázfogyasztó 
készülék azon tartozékait, amelyek az égésterméket a gázfogyasztó 
készülék tűztéri moduljától, azaz a gázkazán moduljától a szabadba 
vezetik, szintén „égéstermék-elvezetőnek” nevezzük. Ezért ezekre 
a tartozékokra az egyértelműség érdekében a továbbiakban az 
„égéstermék-vezető” fogalmat célszerű használni.

A Gázkészülék irányelvet (GAD) a magyarországi jogrendbe 
átültető jogszabály az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és 

megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 
(továbbiakban: IKIM rendelet). 

Az IKIM rendelet alkalmazásában gázfogyasztó készülék [2. § a)]: 
a gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő minden olyan ter-
mék, mely főzésre, sütésre, fűtésre, melegvíz-előállításra, hűtésre, 
világításra, mosási célokra szolgál, és amennyiben a hőcsere víz 
közvetítő közeggel történik, legfeljebb 105 °C vízhőmérsékleten 
üzemel, valamint az ezen feltételeknek megfelelő légbefúvásos 
égővel összeépített hőcserélő, az ipari hőtechnikai eljárások be-
rendezéseinek kivételével.

Az IKIM rendelet szerint annak hatályba lépése óta nem csak az 
égésterméket homlokzati kivezetéssel szabadba kivezető szerkezete 
lehet a gázfogyasztó készülék tartozéka, része.  

Az „égéstermék-elvezető” és az 
„égéstermék-vezető” fogalmak közötti 
eltérés lényege
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 
szerinti fogalommeghatározás „égéstermék-elvezetővel” felszerelt 
tüzelőberendezésről szól, ami nem jeleni azt, hogy az égéstermék-
elvezető a tüzelőberendezés/gázfogyasztó készülék része lehet, mert 
az „égéstermék-elvezető” törvényben közölt definíciója ezt kizárja. 

Blazsovszky 
László

gépészmérnök, 
gázszolgáltató 
szakmérnök, a 
Gázipari Műszaki 
Szakbizottság 
tagja
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szerint egy készüléktől független égéstermék-elvezetővel kell fel-
szerelni, azaz égéstermék-elvezetőt kell hozzá csatlakoztatni. Nem 
az égéstermék-elvezetőnek van gázfogyasztó készüléke, hanem a 
gázfogyasztó készülék kivitele határozza meg azt, hogy milyen 
kiszolgáló szerelvények szükségesek annak működéséhez. 

Mit jelent a „gázfogyasztó készülék”?
Ismerni és tudni kell, hogy mitől válnak a gázfogyasztó készülék 
részegységek, tartozékaik gázfogyasztó készülékekké, vagy mely 
esemény az, amitől egy gázfogyasztó készülék részegységeiből gáz-
fogyasztó készülék lesz. Ez az esemény az üzembe helyezés. 

A Gázkészülék irányelv (GAD) kimondja, hogy a részegységeket 
a gyártók abból a célból helyezik el az EU piacain, hogy a rész-
egységekből a szakemberek, az üzemeltetés helyszínén egy kész 
gázfogyasztó készüléket állítsanak össze. 

Arra jogosult szakember által végzett üzembe-helyezés hiányá-
ban nem beszélhetünk használatba vehető gázfogyasztó készü-
lékről, mert addig nem igazolt, hogy azt szakemberek állították 
össze, addig az csak az üzemeltetés tervezett felhasználási helyére4 
szállított részegységek halmaza. 

A Gázkészülék irányelv (GAD) értelmében a gázfogyasztó 
készülék megfelelőségét csak annak gyártója vagy a gyártójával 
szerződéses viszonyban lévő személy igazolhatja, aki az üzembe 
helyezéskor a gyártó nevében jár el, és aki a helyszínen összeszerelt 

A 2015. évi CCXI. törvény szerinti definícióból következik, 
hogy nincs átfedés a tüzelőberendezések/gázfogyasztó készülékek 
és az égéstermék-elvezetők definíciója és a forgalomba hozatalukra 
vonatkozó jogszabályok között. A gázfogyasztó készülékek fizikai 
határait a rájuk vonatkozó szabályozás szerint kell értelmezni. 

Az égéstermék-elvezető ott kezdődik, ahol a tüzelőberendezés/
gázfogyasztó készülék véget ér. Az EU szabályozás lehetővé tette, 
hogy a műszakilag hasonló tartozékokat azok gyártói két különböző 
eljárással is megfelelőnek minősíthessenek. Így lett a gázfogyasztó 
készülék részeként tanúsított „égéstermék-vezető” a gázfogyasztó 
készülék tartozéka, „része”.

Azok az „égéstermék-elvezetők”, amelyek olyan gáz fo gyasz tó-
készülék-típushoz kapcsolódnak, amelynek az égéstermék-elveze-
tőjét (a gázfogyasztó készülékhez kapcsolt égéstermék-elvezetőt) 
nem annak részeként tanúsították, az Építési termék direktíva 
(CPR) hatálya alá tartoznak, az épület részének, az épület égéster-
mék-elvezetőjének minősülnek.

A gázfogyasztó készülék gyártója maga döntheti el, hogy a ter-
mék megfelelőségét melyik európai előírásrendszer szerint kívánja 
igazolni, amely alapján a termék viselheti a CE jelet. A gyártó mind-
két lehetséges eljárás szerint igazolhatja egyazon termék megfelelő-
ségét, de egy tagállam nem kötelezheti a gyártót arra, hogy a termék 
megfelelőségét mindkét eljárásrend szerint igazolja. 

Az „égéstermék-elvezető” szükségessége csak akkor értelmezhe-
tő, ha a telepítés helyén a gázfogyasztó készüléket a tervezés célja 

1Felhasználói berendezés (GET 3. § 18.): a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonsá-
gos használatához szükséges tartozékok összessége. 
2Gázfogyasztó készülék (GET 3. § 37.): földgázzal, valamint PB-gázzal üzemeltetett készülék.
3Égéstermék-elvezető (Kém. ip. tev. sz. tv. 1. § 2.): az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a 
tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba vezetheti.
4Felhasználási hely (GET 3. § 16.): az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló 
nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást.
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igazolja. A személyi feltételekkel kap-
csolatos végzettséget, szakképzettsé-
get, szakképesítést a gázszerelők enge-

délyezéséről és nyilvántartásáról szóló, 
a 2008. évi XL. törvény (GET) 133. § 
(2) bekezdés 2. pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a 30/2009. (XI. 26.) 
NFGM rendelet szabályozza. 

A szakember személye mint fele-
lős üzembehelyező, később – szabá-
lyos kivitelezés és/vagy beüzemelés 
esetén, beleértve az egyszerűsített 
készülékcserét is – a földgázelosztó, a 
vezetékes PB-gázszolgáltató, a tartá-
lyos PB-gázértékesítő (továbbiakban: 
gázipari engedélyes) nyilvántartásában 
visszakereshető. 

Egy gázfogyasztó készülék gázipari 
engedélyesnek történő átadása műsza-
ki-biztonsági ellenőrzésen (Vhr. 1. mel-

léklet Földgázelosztási Szabályzat 6. Mű-

szaki-biztonsági ellenőrzés), üzemszerű 
állapotában, nem részegységek, hanem 
kész gázfogyasztó készülék állapotában 
történik, és rendelkeznie kell az EU 
típusvizsgálati tanúsítványa szerint 
előírt összes részegységével. 

A gázfogyasztó készülék átalakításának 
lehetősége és a CEN/TR 1749

A gázfogyasztó készülék átalakítását, módosítását is kizárólag csak 
az adott azonosító számú, a gázfogyasztó készüléket tanúsító szer-
vezet5 hagyhatja jóvá. Indok: A gázfogyasztó készülék egyes tarto-
zékait kizárólag olyan elemekre cserélhetik, amelyek használatát 
az egyedül illetékes tanúsító szervezet jóváhagyta.

Az európai tanúsítási és forgalomba hozatali rendből következik, 
hogy
a) a gyártó döntése meghatározó a típus6 kiválasztása tekintetében, 

és
b) a gyártó eldöntheti, hogy milyen készüléktípusra kéri a tanúsí-

tótól a tanúsítást. 

A CEN/TR 1749 dokumentum műszaki jelentés, nem szabvány, 
amely minden gázfogyasztó készüléket szabványosító műszaki 
bizottságra nézve kötelező rendező elv. A CEN/TR 1749 a gáz-
fogyasztó készülékek típusának megadásával meghatározza, hogy 
mely gázfogyasztó készülék típusnak milyen szerkezeti egysége-
ket kell tartalmaznia, különös tekintettel a gázfogyasztó készülék 
szerves részének minősülő égéstermék-vezető tereket határoló 
szerelvényekre, tartozékaira. 

A CEN/TR 1749 műszaki jelentés használatának kötelező ereje 
azokon a harmonizált gázfogyasztókészülék-szabványokon keresz-
tül jut érvényre, amelyek a gázfogyasztó készülék fizikai határait 
CEN/TR 1749 szerinti típusra hivatkozva azonosítják, és amely 
szabványoknak való megfelelőségre hivatkozva adott gázfogyasztó 
készülékek Gázkészülék irányelvnek (GAD) való megfelelőségét a 
tanúsító szervezetek igazolták.

Ebből következik, hogy a CEN/TR 1749 ismerete nemcsak 
• a tervezők, 
• a kivitelezők, 
• a kéményseprők, 
• a gázipari engedélyesek és
• az üzembe helyezők számára elengedhetetlen, hanem
az építési-hatósági eljárásokban közreműködők számára is, továbbá  
következmény, hogy a típustól függően eltérőek a jóváhagyási 
eljárások.

A gázfogyasztó készülékek tartozékai minden esetben épületen 
elhelyezett épületgépészeti berendezések, a Gázkészülék irányelv 
(GAD) hatálya alá taroznak. 

Más esetekben, ha ugyanezek a szerkezetek (például egy flexibilis 
gázcső) nem részei egy gázfogyasztó készüléknek, hanem önálló 
termékként kerülnek forgalomba (például fogyasztói vezeték része-
ként), akkor az Építési termék rendelet (CPR) hatálya alá tartoznak.

Arra nincs jogszabályi lehetőség, hogy egy, a Gázkészülék irány-
elv (GAD) hatálya alatt tanúsított gázfogyasztó készülék tartozékát 
– pl. égéstermék-vezető – egy, az Építési termék rendelet (CPR) ha-
tálya alá tartozó tartozékra cseréljék, mint ahogy ez fordítva is igaz.

A Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alá tartozó C6 típusúként 
(is) tanúsított gázfogyasztó készülék és egy építési termékként 
forgalomba hozott égéstermék-elvezető összeépíthetőségének és 
együtt üzemeltethetőségének az IKIM rendelet 2. § d) pontjában 
előírt feltételeknek megfelelő tanúsító szervezet által történő tanú-
sításhoz szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell mindazokat 
a paramétereket, amelyek alapján a tervező, vagy egyszerűsített 
készülékcsere esetében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak meg-
felelő szakember a magyarországi klimatikus viszonyokra is figye-
lemmel, a helyszín ismeretében, tervezés nélkül, felelősen dönthet. 



23

Jo
g
sz
a
b
á
ly
fig

ye
lő

2016 november – december

A gázfogyasztó készülék átalakítása, módosítása is (pl. annak 
égéstermék-vezető tartozéka) kizárólag csak a biztonságos gáz-
fogyasztó készülék gyártásfelügyeletét ellátó, a kérdéses gázfo-
gyasztó készüléket tanúsító szervezet jóváhagyásával lehetséges. 
A gyártónak az égéstermék-vezető dokumentációit és azonosítását 
is mellékelnie kell a CE típus-megfelelőséget igazoló tanúsítvány 
kiállítását megalapozó tanúsítási vizsgálatokhoz, és az égéster-
mék-vezető tartozékai azonosíthatóságának is szerepelnie kell a 
készülék gépkönyvében, ha az égéstermék-vezető szerelvényeknek 
az üzemeltetés, azaz a készre szerelés helyszínére történő szállítása, 
a készülék kazán-moduljától elkülönített módon (elkülönült csoma-

golásban) történik.
Ha az égéstermék-vezető és levegőellátó szerkezeti elemek mé-

rete változtatható, akkor a gyártónak a gépkönyvben meg kell hatá-
roznia a szerkezeti elemek megengedett leghosszabb és legrövidebb 
méretét, a légellátó és égéstermék-vezető elemek felsorolását, a 
tanúsított készüléknek megfelelő helyszíni összeszerelési techno-
lógiai, műveleti leírását. 

Minden lehetséges esetre igaz, hogy a gázfogyasztó készülék 
részeként tanúsított tartozékok módosítása, cseréje, csak az európai 
forgalomba hozatali szabályozás szerint a kérdéses gázfogyasztó 
készülék megfelelőségét tanúsító intézet által kiadott tanúsítás 
alapján lehetséges. 

A „C3” típus: olyan „C” típusú gázfogyasztó készülék, amelyet úgy 
terveztek, hogy a készülék részét képező függőleges kitorkolláshoz 

A C33 típusú gázfogyasztó készülék tanúsítványa csak a részeként 
bevizsgált égéstermék-vezetővel együtt érvényes, csak azzal az 
égéstermék-vezetővel együtt képez gázfogyasztó készüléket. Idegen 
égéstermék-elvezetővel a C33 típusú készülék nem építhető össze, 
mert ilyen esetre a tanúsítás nem terjed ki. 

A gázfogyasztó készülék részeként történt tanúsítás további 
ismérve: az adott készüléktípus és a részének minősülő légellátó 
és égéstermék-vezető terek 
• megengedhető leghosszabb elvezetései az adott éghajlatnak meg-

felelően a gyártó gépkönyvében meghatározottak, ezért 
• az égéstermék-vezető külön méretezésére az installáció során 

nincs szükség. 

Azokat az égéstermék-vezetőket, amelyeket a készülék részeként 
tanúsítottak, a gázfogyasztó készülék cseréje esetén cserélni kell, 
mert azok
• nem az épület részei, 
• és nem az épület égéstermék-elvezetői, 
• azok az épületen elhelyezett, 
• a Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alá tartozó épületgépészeti 

berendezések!

A hatályos forgalomba hozatali szabályozás szerint a gáz fo gyasz tó-
készülék-gyártók kizárólagos döntése, hogy a gázfogyasztó készü-
lékeiket milyen beépítésben és milyen részegységekkel összeépítve 
tervezik, gyártják. 

A B4, B5, C1, C3, C5, C7, C(11), C(13), C(14) típusúként tanúsított gázfo-
gyasztó készülékek kizárólag abban az esetben hozhatók forgalomba, 
és ennek megfelelően csak akkor telepíthetők, ha a gázfogyasztó 
készülék kazánmodulját és az égési levegő és égéstermék terminá-
lokat összekötő égési levegőt és égéstermék-vezető tereket határoló 
szerelvények, valamint a terminálok a CE minősítéssel rendelkező 
gázfogyasztó készülék részeként beazonosíthatók. A gázfogyasztó 
készülékek az üzembe helyezéskor csak abban az esetben adhatók át 
használatra a felhasználónak7, ha kizárólag a CE típus-megfelelőségi 
igazolási eljárásuk során azonosított részegységekből állnak.

A B3, C2, C4, C8, C9, C(10),C(12), C(15) típusúként tanúsított gázfo-
gyasztó készülékek égési-levegőellátása és/vagy égéstermékének 
szabadba történő kivezetése részben a gázfogyasztó készülék részét 
képező szerkezetek segítségével, részben a készüléktől független, 
CPR hatálya alatt minősített szerkezetek biztosítják. A gázfogyasztó 
készülékek az üzembe helyezéskor csak abban az esetben adhatók 
át használatra a felhasználónak7, ha a CE típus-megfelelőségi eljá-
rás során a gázfogyasztó készülék részeként azonosított tartozékai 
azonosíthatók a CE típus-megfelelőségi eljárás során azonosított 
részegységekkel.  A GAD és a CPR hatálya alatt forgalomba hozott 
rendszerek illeszthetőségét a tagállami telepítési előírások hatálya 
alatt igazolni kell.

5Tanúsító szervezet [IKIM rendelet 2. § d)]: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: kijelölő hatóság) által külön jogszabály előírásai szerint a gáz-
fogyasztó készülékek vagy részegység vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására kijelölt, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a 90/396/EGK tanácsi irányelv 9. 
cikke szerint bejelentett szervezet.
6A gázfogyasztó készülékek lehetséges változatait a CEN/TR 1749 [A gázfogyasztó készülékeknek az égéstermék-elvezetés módja (típusok)] szerinti európai osztályozási 
rendszere tartalmazza.
7Felhasználó (GET 3. § 17.): aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.
Lakossági fogyasztó (GET 3. § 47.): az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, to-
vábbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat 
jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a 
vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó [GET 32. § (1)]: a lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb 
felhasználó, valamint a önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat.

Ha pl. a gyártó C33 típusra kér tanúsítványt

a saját csatlakozó csöveivel csatlakozzék, amely friss levegőt vezet 
az égőhöz, és egyidejűleg elvezeti az égésterméket olyan nyílásokon 
keresztül, amelyek koncentrikusak vagy elegendően közel vannak 
egymáshoz, hogy azonos szélhatás alatt legyenek.

Az égéstermék-vezetőt és annak dokumentációit is mellékelnie 
kell a tanúsítási vizsgálatokhoz, ennek az égéstermék-vezetőnek 
szerepelnie kell a készülék gépkönyvében. 

Számos esetben egy, a Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alatt 
forgalomba hozott gázfogyasztó készülék olyan „égéstermék-ve-
zetőt” tartalmaz, amely az Építési termék rendelet (CPR) hatálya 
alatt mint egy önálló, az Építési termék rendelet (CPR) hatálya 
alatt forgalomba hozott „égéstermék-elvezető” is forgalomba kerül. 
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Ha a gázfogyasztó készülék tűztéri-modulja, azaz kazán-modulja 
önálló C6 típusú gázfogyasztó készülékként is forgalomba hozható, 
azaz az adattábláján a C6 típust is feltüntették, akkor az égési leve-
gőellátást és az égéstermék szabadba történő kivezetését a gázfo-
gyasztó készüléktől független CPR hatálya alatt forgalomba hozott 
szerkezetekkel, égéstermék-elvezető rendszerrel kell megoldani. 
A GAD és a CPR hatálya alatt forgalomba hozott rendszerek illeszt-
hetőségét a tagállami telepítési előírások hatálya alatt igazolni kell. 

Az égéstermék-elvezető és az 
Alkalmazástechnikai Bizonyítvány 

A gázfogyasztó készülékeket forgalmazó, de különösen a különféle 
égéstermék-elvezető rendszereket gyártó és/vagy forgalmazó hazai 
vállalkozások több esetben ún. Alkalmazástechnikai Bizonyítvány 
(ATB) kiállításával igazolják(?)/igazolták a készülék részegységét 
képező égéstermék-vezető megfelelőségét. 

A Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alá tartozó esetben a gáz-
fogyasztó készülék tanúsításakor a kérdéses paraméterek gépkönyvi 
adatként a tervező/egyszerűsített készülékcserét végző szakember 
rendelkezésére állnak, míg az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány 
(ATB) ilyen adatokat ismereteim szerint nem tartalmaz. 

Az eddig megismert valamennyi ATB jellemzően csak követel-
ményeket fogalmaz meg, azok teljesítését az ATB alapján elvárják, 
de az ATB nem igazolja annak megfelelőségét.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 
nem mondja ki, hogy az égéstermék-elvezető a gázfogyasztó ké-
szülék része, sőt kifejezetten kizárja ezt a lehetőséget, vagyis nincs 
ellentmondás a Gázkészülék irányelv (GAD) és az Építési termék 
rendelet (CPR) rendelkezései között. 

Az égéstermék-elvezetőnek a törvényben közölt definíciója 
kifejezetten kizárja az Építési termék rendelet (CPR) hatálya alá 
tartózó és a Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alá tarozó termé-
kek közötti átfedéseket, e termékek forgalomba hozatala, telepítése, 
ellenőrzése és a karbantartásával összefüggő tevékenységek során. 
Ugyanakkor egyértelművé teszi azt is, hogy ha az égéstermék sza-
badba történő kivezetése az épület homlokzatán keresztül egy, az 
Építési termék rendelet (CPR) hatálya alatt forgalomba hozott 
égéstermék-elvezető segítségével történik, akkor ez az égéstermék-
elvezető a kéményseprő-ipari tevékenység körébe tartozik.  

Az égéstermék-elvezető törvényben közölt definíciója ennek 
megfelelően biztosítja a gázkészülék szerelők és a kéményseprő-
ipari tevékenységet végzők által végezhető tevékenységek egyszerű 
és egyértelmű szétválasztását is az Építési termék rendelet (CPR), 
illetve a Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alá való tartozás elve 
szerint.

Azok az égéstermék-elvezetők, amelyek olyan gázfogyasztó-
készülék-típushoz kapcsolódnak, amelyek esetében az égéster-
mék-elvezetést részben vagy egészen olyan szerkezetekkel kell 
megoldani, amelyek nem képezik a gázfogyasztó készülék részét, 
az Építési termék rendelet (CPR) hatálya alá tartoznak, az épület 
részének, az épület égéstermék-elvezetőjének minősülnek.

A kéményseprők és a gázszerelők által 
végezhető tevékenységek   

A felhasználói berendezés kiviteli tervén (tervezői felelősség) és a 
helyszínen (kivitelezőnek és a gázipari engedélyes műszaki-bizton-
sági ellenőrzést végző megbízottjának, egyszerűsített készülékcsere 
esetén az arra jogosultsággal rendelkező személynek a felelőssége) 
is azonosítani kell a gázfogyasztó készülék helyszíni szerelésnek 
megfelelő, egyetlen CEN/TR 1749 szerinti típust. 

Ennek ismeretében a tulajdonosnak, a kéményseprőnek és a 
gázkészülék-szerelőnek, szerviz-szerelőnek is tudnia kell, hogy 
a helyszínen található felhasználói berendezés, illetve annak tar-
tozékát képező gázfogyasztó készülék mely részei tartoznak köz-
vetlenül hozzá. A B4, B5, C1, C3, C5, C7, C9, C(11), C(13), C(14) és a C(15) 

típusú gázfogyasztó készülékek telepítése során a kéményseprő 
szolgáltató csak akkor érintett, ha az égési levegőellátást és/vagy 
az égéstermék-elvezetést egy eddig kéményjáratként nyilvántartott 

járat igénybevételével kívánják megoldani, vagy ha a gázfogyasztó 
készülék tartozékait olyan közel kívánják telepíteni az égéster-
mék-elvezetőhöz. Minden ilyen esetben igazolni kell, hogy a két 
berendezés működése egymást nem zavarja. 

Erről és az égéstermék-vezető szerelvényekkel kapcsolatos kar-
bantartás és ellenőrzés gyakoriságáról (melyet a gázfogyasztó ké-
szülék gépkönyve kötelezően tartalmaz), illetékességéről [a CPR 
hatálya alá tartozóan a kéményseprő-ipari szolgáltató, vagy a GAD 
hatálya alá tartozóan a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántar-

tásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet szerint illetékes 
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szakember] a gázfogyasztó készülék üzembe helyezőjének a fel-
használót tájékoztatnia kell.  

Azért, mert 2016. július 1. napjától a kéményseprő-ipari tevékeny-

ségről szóló törvény és az IKIM rendelet értelmében a gázfogyasztó 
készülék részeként tanúsított égéstermék-vezető a Gázkészülék 
irányelv (GAD) hatálya alá tartozóan nem építési termék, és annak 
tisztítását, műszaki állapotát a kéményseprő, vagy a katasztrófa-
védelmi szerv nem vizsgálhatja, az a Gázkészülék irányelv (GAD) 
és az Építési termék rendelet (CPR) előírásainak következménye, 
annak anyagi vonzataival együtt. 

A gázfogyasztó készülékek szakszervizeinek tájékoztatása szerint 
semmivel sem kerül többe a vizsgálat, ha a gázfogyasztó készülék 
részét képezik az égési levegőt és/vagy égésterméket szabadba 
vezető szerelvények, mert ezek hibáinak kimutatása a gázkészülék-
szerelőnek akkor is kötelessége, ha a gázfogyasztó készüléket egy 
készüléktől független égéstermék-elvezető szolgálja ki. 

Egy gázkészülék-szerelőnek minden esetben meg kell győződnie 
a gázfogyasztó készülék valamennyi tartozékának helyes működé-
séről is.

Ha az égéstermék-vezetőt a gázfogyasztó készülék részeként 
tanúsították, akkor a gázipari engedélyes tervfelülvizsgálatra vo-
natkozó kötelezettsége mellett kiterjed e részek kivitelezésének 
ellenőrzésére is. Ez azt jelenti, hogy az égéstermék-vezető és annak 
kitorkolló idomdarabjainak elhelyezés-megfelelőségét az épületen 
a gázipari engedélyes műszaki-biztonsági ellenőrzését végző sze-
mélynek a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, 

a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és 

az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) 
NGM rendelet 2. mellékletét képező Műszaki Biztonsági Szabály-
zatban (MBSZ) meghatározott kritériumok szerint kell elvégeznie 
és dokumentálnia. 

A készülék részeként tanúsított égési levegő ellátó és égéster-
mék-vezető esetén a készülék gyártójának üzemeltetnie kell azt a 
rendszert (szakszerviz), amely biztosítja a több darabban helyszínre 
szállított gázfogyasztó készülék (ide értve a készülék szerves részé-
nek minősülő égéstermék-vezető részeket is) tanúsítási dokumen-
tumok szerinti összeszerelését. 

A gyártó határozza meg a helyszíni összeszerelésben szereplők 
felelősségi köreit, többek között a gázfogyasztó készülék égéster-
mék-vezető tereinek (ide értve az égéstermék-elvezetőt is) égéster-
mék-tömör összeépítését, és hogy az összeépítés megfelelőségének 
tanúsítását kiktől fogadja el. 

A gázfogyasztó készülék részének minősülő égéstermék-vezető 
időszakos ellenőriztetése és karbantartatása a gáztörvény hatálya 
alá tartozóan a felhasználó feladata. A felhasználó a karbantartást 
az MBSZ szerint a gyártó által előírt gyakorisággal, általában évente 
egyszer köteles elvégeztetni! Az ellenőrzés és a karbantartás végre-
hajtásához a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (Rendelet) szerinti 
végzettség szükséges. 

A Rendelet módosítása, kiegészítése indokoltnak tűnik, mert a 
Rendelet 2. mellékletének 2. sorában a „Végezhető tevékenységek” 
alatt a „Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, 
valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához 
szükséges tartozékok létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, 
üzemzavar elhárítása, felhagyása” szerepel, de a „Végzettség, szak-
képzettség/szakképesítés” alatt figyelmen kívül hagyja azt a tényt, 
hogy a „gázfogyasztó készülékek és a gázfelhasználó technológiák” 
rendeltetésszerű és biztonságos használatához adott esetben tar-
tozhat a Gázkészülék irányelv (GAD) hatálya alá tartozóan „égés-
termék-vezető”, vagy az Építési termék rendelet (CPR) hatálya alá 

tartozóan „égéstermék elvezető” is. Ezen tartozékokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésére a szakszerviz illetékes szakembere vagy 
a kéményseprő-ipari tevékenység végzésére jogosult szakember 
lehet jogosult. 

Következtetés
A gázipar felelősségi mátrixában a gázfogyasztókészülék-szerelők 
és a kéményseprő-ipari tevékenységet végzők tevékenységét annak 
alapján célszerű és bizonyíthatóan csak ennek megfelelően lehet 
jogszabályi ütközések létrehozása nélkül szétválasztani, hogy a 
gázfogyasztó készülék kérdéses tartozékát,
• az (égéstermék-vezetőt) a Gázkészülék irányelv (GAD), vagy 
• az (égéstermék-elvezetőt) az Építési termék rendelet (CPR) 

hatálya alatt hozták-e forgalomba, illetve 
• az égéstermék-vezető elhelyezése érint-e az Építési termék ren-

delet (CPR) hatálya alá tartozó égéstermék-elvezetőt is. 

Ennek eldöntése a CEN/TR 1749 alapján, egzakt módon történhet, 
tervezői felelősségi körben. 

Fentiekre figyelemmel szükségesnek és indokoltnak tűnik 
• a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gázszerelők engedélyezéséről 

és nyilvántartásáról,

• a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység 

ellátásának szakmai szabályairól szóló rendeletek összhangjának 
megteremtése a GAD, a CPR és a CEN/TR 1749 alapján.

Összefoglalás
A Következtetés alcím alatt javasoltak megfelelnek a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozásoknak, és egyszerű szétválasztási elvet adnak. 

A Gázkészülék irányelv (GAD) és az Építési termék rendelet 
(CPR) hatálya alá tartozás szerinti szétválasztás elve – alkalmazva 
a CEN/TR 1749 előírásait – lehetőség az érintett szakterületeken 
meglévő, két hatóság – a Belügyminisztérium és Nemzetgazdasági 
Minisztérium – felügyeleti jogköreinek átfedése miatti szabályozási 
ellentmondások és a sajátos értelmezésekből adódó félreértések 
feloldására, a médiákban történő egyértelmű kommunikálásra. 

A gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy egyedül ez a megoldás 
lehet konform a Gázkészülék irányelv (GAD) és az Építési termék 
rendelet (CPR) hatálya alá tarozó termékek EU szinten szabályozott 
forgalomba hozatali rendjével.
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Sok sebből vérzik 
az energetikai rendelet
2016. január 1-jén lépett életbe az épületek energetikai jellemzőinek meghatározá-
sáról szóló 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet [1], illetve az épületek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet [2] legújabb módosítása. A rendelettervezete-
ket 2015-ben több szakmai szerv is véleményezte, az alapvető ellentmondásokat 
és problémákat jelezték az illetékes minisztérium számára. 2015 végén több, a 
témában jártas szakember összefogásával nyílt levélben fordultunk a helyettes 
államtitkárhoz, amelyben a legkritikusabb kérdéseket pontokba szedtük. A levél a 
Magyar Épületgépészet c. folyóiratban is megjelent [3]. A tervezett rendelet végül 
jelentős változtatások és a kritikákra adott érdemi válaszok nélkül életbe lépett. 
A rendelet módosítása jelenleg nincs napirenden. Ezért szükségesnek tartom, 
hogy egy cikkben ismételten összefoglaljam a legfőbb problémákat.

Az illetékes főosztály és a BPMK közötti egyeztetés során megálla-
podás született egy munkacsoport felállításáról, amelynek feladata 
lenne a rendelet hibáinak és belső ellentmondásainak feltárása, 
valamint javaslatok tétele ezek kijavítására [3]. A Minisztérium 
ígérete szerint a következő rendeletmódosításkor a javaslatokat a 
lehetőségek szerint figyelembe fogják venni. Eddig azonban nem 
történt érdemi előrelépés, a munkacsoport még nem alakult meg. 

Jelen formájában a rendelet több kisebb és több nagyobb sebből 
vérzik. Ezek részben már most is félreértésekre adnak okot, de jó 
részük csak akkor válik majd nyilvánvalóvá, amikor a közel nulla 
energiaigényű épületek követelményét egyre többen alkalmazzák 
majd. Elsősorban a megújuló energia részarány számításával kap-
csolatos ellentmondásokat foglalom össze, de kitérek más prob-
lémákra is. 

2016 november – december

A megújuló energia részaránya

Az uniós irányelv szerint a közel nulla energiaigényű épületben „a 

felhasznált közel nulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának 

igen jelentős részben megújuló forrásokból kellene származnia”. A TNM 
rendelet szerint közel nulla épület esetén „az épület energiaigényét az 

összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 

25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, 

amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben 

előállított.”
Az első kérdés, hogy megfelelő-e egyáltalán ez a megközelítés, 

amikor egy épületben x% megújuló energia hasznosítását kötele-
zően előírjuk. A Zöld András vezetésével 2012-ben készült háttér-
tanulmány másfajta javaslatot adott [4]. A tanulmányban a köve-
telményértékeket határoztuk meg olyan módon, hogy megújuló 
energia hasznosítása nélkül racionálisan ne lehessen teljesíteni őket. 
Ez a fajta megközelítés több szabadságot ad a tervezőnek, mint egy 
rögzített minimális arány, mivel a tervező a helyszín és az adottsá-
gok függvényében dönthet a megújulóenergia-felhasználás optimá-
lis mennyiségéről és módjáról. Vannak olyan épületek – általában 
a családi házak – ahol műszaki szempontból nem okoz nehézséget 
megújuló energiát betervezni, legyen szó akár napenergia-haszno-
sításról, biomasszáról vagy hőszivattyúról. Más épületek esetén, 
például egy sűrű belvárosi foghíjbeépítésnél viszont korlátosabbak 
a lehetőségek: a benapozottság, az elhelyezhető energiagyűjtő fe-
lületek nagysága, a helyhiány akadályozhatják a megújuló energia 
optimális hasznosítását. Ilyen esetben kedvezőbbnek bizonyulhat 
az energiahatékonysági intézkedéseket fokozni (pl. még több hő-
szigetelés, hővisszanyerős szellőztetés) és nem feltétlen a megúju-
ló energiaforrásokba invesztálni. A tanulmányban javasolt, több 
ezer mintaépület alapján meghatározott összesített energetikai 
jellemzőkre vonatkozó követelmények szigorúbbak voltak, mint 
a rendeletben végül előírt értékek, és közvetetten tartalmazták a 
megújuló hasznosítás kötelezettségét.

Dr. Szalay Zsuzsa

okl. építészmérnök, 
adjunktus, BME 

Építőmérnöki Kar, 
Építőanyagok és 

Magasépítés Tanszék
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kötelezően előírt megújuló részarányt választották. Ennek előnye 
lehet a szemléletformálás, hiszen így mindenki számára nyilvánvaló 
a megújulóenergia-hasznosítás kötelezettsége. Bizonyos esetekben 
azonban nehézségekbe ütközhet ennek kielégítése, illetve nem az 
optimális megoldást eredményezheti. Nem véletlen, hogy az EU 
legtöbb tagországa nem a direkt előírást választotta a megújuló 
energia felhasználásának szabályozására. Az EU rendeletek alapvető 
célja ugyanis a primer energia felhasználásának és az ahhoz kötődő 
kibocsátásnak a csökkentése. Ebből a szempontból mindegy, hogy 
a kis primer energiafelhasználást hogyan érem el: szuper hőszige-
teléssel vagy megújuló energia betervezésével.

A jelenlegi számítási módszerrel egy alacsony energiaigényű 
épület, melynek összesített energetikai jellemzője 50 kWh/m2a, 
de csak 10 kWh/m2a megújuló energiát hasznosít, könnyedén 
kielégíti az Ep,max = 100 kWh/m2a követelményt, de nem felel meg 
a megújulóenergia-hasznosítás követelményének. Ugyan a házunk 
már így is nagyon jó, de csak további beruházással tudunk megfe-
lelni: ha nincs lehetőség a további megújulóenergia-hasznosításra, 
akkor az Ep-t kell energiahatékonysági intézkedésekkel lecsökken-
tenünk 40 kWh/m2a-re, amivel már meg tudunk felelni a meg-
újuló részarányra vonatkozó követelménynek is, noha a primer 
energiafogyasztásra vonatkozó követelménynek már enélkül is 
bőven megfeleltünk. Tehát hiába sokkal jobb a házunk, mint az 
Ep-követelmény, csak plusz költségek árán tudjuk kielégíteni a 
másik követelményt. (További megújulóenergia-hasznosításra 
persze valójában mindig van lehetőség, hiszen levegő mindenhol 
van, tehát a levegő forrásoldalú hőszivattyú mindig szóba jöhet: 
tényleg ez lenne az üdvözítő megoldás?!)

A magyar rendeletalkotók kötelezővé tették ugyan a megújuló 
energiát, azonban igyekeztek viszonylag enyhe követelményeket 
szabni. Nézzük meg részletesebben, mit is jelent a 25% minimális 

megújulóenergia-részarány (MER), ami a közel nulla épületek 
esetén kötelező! Vegyünk egy egyszerű példát! Van egy épületünk, 
melynek összesített energetikai jellemzője 80 kWh/m2a, azaz a 
rendelet jelöléseit használva Ep-méretezett = 80 kWh/m2a. (Olyan apró-
ságokon most ne akadjunk fel, hogy a csak a 6. mellékletben meg-
jelenő „Ep-méretezett” tulajdonképpen teljesen azonos a rendelet többi 
részében Ep-vel jelölt mennyiséggel, amit az épületre már amúgy 
is számítottunk, ezért felesleges és zavaró még egy jelölést kitalálni 
rá. Ha meg új jelölést találunk ki, akkor miért pont a „méretezett” 
szót használjuk, amit az épületgépész szakma más fogalomra hasz-
nál?) Az épületünk hasznosítson 20 kWh/m2a megújuló energiát 
(Esus = 20 kWh/m2a), az egyszerűség kedvéért legyen szó napkollek-
torokról. Mivel a napenergia primerenergia-átalakítási tényezője 0, 
ez nem szerepel az Ep-méretezett-ben. Azaz van egy épületünk, amelyben 
nem megújuló primer energiából felhasználunk 80 kWh/m2a-et, 
és a napkollektorunk hasznosít 20 kWh/m2a megújuló energiát. 
Mennyi ekkor a megújulóenergia-részarány? Vigyázat, becsapós 
a kérdés! Józan paraszti ésszel vagy alapvető matematikai ismere-
teinkre támaszkodva talán azt gondolnánk, hogy a helyes válasz 
20 : 100 = 20% a teljes energiaigényhez képest. A rendeleti logikával 
a helyes válasz azonban 20 : 80 = 25%. A követelményeket valóban 
könnyebb így kielégíteni… Ez az arány nem a teljes energiaigény-
hez viszonyított megújuló részarányt, hanem a megújuló és a nem 
megújuló energia arányát jellemzi. Kritikánkra azt a választ kaptuk, 
hogy egy hányados számítása esetén nincsen rögzítve, hogy mihez 
viszonyítunk, a nevezőt mi határozhatjuk meg. Ez való igaz, de 
megtévesztő ennek az aránynak a „megújulóenergia-részarány” 
nevet adni. Vegyünk egy extrém példát! Az épületünk összesített 
energetikai jellemzője 50 kWh/m2a, és a hasznosított megújuló 
energia mennyisége szintén 50 kWh/m2a. Ebben az épületben 
a megújulóenergia-részarány a rendeleti számítás szerint 100%, 
pedig az épületünk nem megújuló energiaigénye 50 kWh/m2a! 

Hogyan fogjuk az építtetőnek elmagyarázni, hogy 
ugyan az épület MER-je 100%, ugyanakkor nem kevés 
nem megújuló energiát is fogyaszt? Természetesen 
100% fölötti részarányok is könnyedén adódhatnak, 
sőt energiatermelő házak esetén ez a részarány akár 
negatív is lehet, amennyiben az Ep-méretezett negatív. 

A Miniszterelnökség által kiadott, az e-epites.hu-n 
megjelent, a megújulóenergia-részarányt magyarázó 
segédletnek szerencsére van egy frappáns válasza: 
„Érdemes megjegyezni, hogy a MER-t az E

p-méretezett

 vi-

szonyában kell kifejezni. Ez nem egyenlő a teljes épület 

energiafogyasztásával, hiszen abban a technológiai és hasz-

nálatból fakadó más berendezések is szerepelnek. Ennek 

megfelelően nem meglepő, ha a MER értéke meghaladja a 

100%-ot. Tehát a MER az E
p-méretezett

-hez képesti megújuló 

energiamennyiség viszonyát és nem pedig az épület tejes 

energiafelhasználásához képesti viszonyt fejezi ki. A teljes 

energiafogyasztásához való viszonyítás nem lehetséges, 

hiszen az energetikai rendeletnek nem tárgya az épület 

technológiai rendszereinek, vagy például háztartási be-

rendezéseinek energiafogyasztása.” [5]
Az épület teljes fogyasztása az energetikai tanúsí-

tás peremfeltételeiből fakadóan valóban több mint 
az Ep, láthatjuk azonban, hogy a problémának nem ez 
az oka, hanem az arányszám sajátos meghatározása. 
Egyszerű, bár nem tökéletes megoldást jelenthetne 
az arányszám átnevezése „megújuló és nem megújuló 
energiaarány”-ra. 
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számítása
De hogyan számíthatjuk ki a megújuló részarányt? Ezt hiába keres-
sük a rendeletben, pontos útmutatást, képleteket nem találhatunk. 
A szemfülesebbek a hiába keresett képleteket a már hivatkozott 
segédletben viszont megtalálhatják [5]; kár hogy ez nem minősül 
jogszabálynak.

A segédlet szerint a rendeletben megadott „követelmények a szá-

mításnál figyelembe vett legszükségesebb alapszabályokat fogalmazzák 

meg, amik további erőfeszítéssel és a teljes vonatkozó szabályrendszer 

szerves feltérképezésével érthetőek meg.” A szerzők szándéka szerint 

ebben nyújt segítséget a segédlet, de vajon elégedettek lehetünk-e 
egy olyan rendelettel, amelyet csak „további erőfeszítéssel” érthe-
tünk meg? Nem lenne-e könnyebb a tanúsítók és tervezők dolga, 
ha a jogszabályok rengetegében olyan követelmények betartását 
várnák el tőlük, amelyek önmagukban is értelmesek és számítha-
tóak, anélkül, hogy jogi szempontból egyébként nem kötelező erejű 
segédletekben dugjuk el a lényeget?

Mi számít megújulónak?
A rendelet szerint olyan megújulóenergia-forrás vehető figyelem-
be, amely „az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a 

közelben előállított”. Közelben előállítottnak minősül a megtermelt 
energia, „ha azt az energiaelőállító létesítményt az energiát felhasználó 

vizsgált épület ellátására és azzal együtt hozták létre, engedélyezték és 

az épület használatbavételéhez üzembe helyezték”, vagy „ha azt olyan 

távfűtésből vagy távhűtésből fedezték, ami az energiatovábbítására fel-

használt elektromos áramon kívül kizárólag megújuló energiát haszno-

sít, és ezen kívül más energiahordozó felhasználására a távhűtési vagy 

távfűtési rendszerben nincsen lehetőség.” Magyarországon több olyan 
távfűtőmű is van, amelyben nagy arányban megújuló energiát 
hasznosítanak (például biomassza, biogáz), azonban olyan távfűtés 
nem nagyon van, ahol kizárólag megújuló energiát hasznosítanak, 
és nincs is lehetőség más energiahordozó felhasználására. Ennek 
elvárása mind műszakilag, mind gazdaságossági szempontok mi-
att irreális. Érthető talán a rendeletalkotó aggodalma, hogy egy 
megújulókra alapozott távfűtőművet később esetleg átállíthatnak 

fosszilis tüzelőanyagra. Ez a kérdés azonban kezelhető lenne, ha a 
távfűtőműveket köteleznék arra, hogy a primerenergia-átalakítási 
tényezőhöz hasonlóan a távhő megújuló energiatartalmát is nyilvá-
nossá tegyék és rendszeresen aktualizálják. Erre a távhőszolgáltatók 
egyébként már jelenleg is képesek, így nincsen akadálya annak, 
hogy a távhő megújulóenergia-tartalmát figyelembe lehessen venni 
[3]. A MaTáSzSz által bevezetendő Távhő Ökocímke tartalmazza 
a zöldenergia felhasználását is. A jelenlegi korlátozás túl szigorú, 
gyakorlatilag kizárja a távhőt mint megújulóenergia-hasznosítási 
lehetőséget. Azaz hiába „zöldül” a távhő, hiába alkalmaznak egyre 
több megújuló energiát az egyéb uniós kötelezettségeink teljesítése 
érdekében, az épületekben ezt nem vehetjük figyelembe. Ki érti ezt?!

Mi a helyzet a nem közelben, hanem a „távolban” előállított 
energiával, például az országos villamos hálózatban hasznosított 
megújuló energiával? A definíció értelmében ezt nem vehetjük 
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romos áram megújuló primer energia átalakítási tényezőjét (esus = 
0,1), de a segédlet tisztázza, hogy ez csak „tájékoztató adat”-ként 
került bele a rendeletbe. Ismét felmerül a kérdés: miért ilyen szi-
gorú az előírás? Talán ezt is az Unió kényszerítette ránk? Az uniós 
irányelv úgy fogalmazott, hogy „a felhasznált közel nulla vagy na-

gyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló 

forrásokból kellene származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben 

előállított megújuló forrásokból származó energiát is”. Azaz az Unió 
azonos értékű megoldásként fogadja el a „távolban” történő „off-
site” megújuló energia hasznosítását is. Az Unió több országá-
ban, például Németországban igen jelentős és egyre növekszik a 
megújuló energia aránya a villamosenergia-termelésben, mellyel 
számolnak a hosszútávú épületenergetikai stratégiák is. Vajon 
Magyarországon miért korlátozzuk a megújuló hasznosítást a helyi 
és közeli hasznosításra?

Bár a villamos energia megújuló tartalmát nem vehetjük figye-
lembe, a hőszivattyú által hasznosított környezeti hőt viszont igen. 
Ez azonban ismét kérdéseket vet fel. Vegyünk egy hőszivattyút, 
melynek szezonális jósági foka 3, azaz teljesítménytényezője 0,33. 
Ez a hőszivattyú átlagosan 1 kWh villamos energiából és 2 kWh 
környezeti hőből 3 kWh hőenergiát állít elő. A megújuló energia 
mennyisége tehát 2 kWh az 1 kWh villamos energiához képest, azaz 
a megújulóenergia-részarányt biztosan ki tudjuk elégíteni. Azonban 
a villamos energia primer energiatényezője 2,5. Azaz az 1 kWh vil-
lamos energia előállításához 2,5 kWh nem megújuló energiát kellett 
befektetni az erőműben. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a hőszi-
vattyú valójában 2,5 kWh nem megújuló primer energiából állított 
elő 3 kWh hőenergiát, azaz az energiamérleg korántsem annyira 
fényes. Korrekt számítás esetén megújuló energiaként csak a kü-
lönbözetet, 0,5 kWh-t lenne szabad elszámolni. A rendelet szerinti 
számítással egy – akár gyenge hatásfokú – hőszivattyúval fűtött épü-
let meg fog felelni a megújuló energia részarány követelményének, 
egy jó hatásfokú kondenzációs gázkazán – melynek primer ener-
giafelhasználása hasonló – azonban nem. Nemzeti energiastratégiai 
kérdéseket vet fel, hogy a hőszivattyú elterjedését szeretnénk-e 
burkoltan támogatni? Hiszen egy levegő forrásoldalú hőszivattyú 
bármely környezetben, kis és nagy épületekben, falusi vagy városi 
környezetben egyaránt szóba jöhet és a gázkazános alternatívával 
szemben a megújulóenergia-követelményeket is könnyen kielégíti. 

A megújulók között nem vehető figyelembe az épületből távozó 
vagy az épületben keletkező hő, tehát egy hővisszanyerős szellőzés-
sel hiába tudunk sok energiát megtakarítani, ez megújulóként nem 
vehető figyelembe. Tehát egy olyan minősített passzívház, ahol a 
hőtermelést a távozó levegő hőjét hasznosító hőszivattyú biztosítja, 
a magyar közel nulla követelményeknek könnyen lehet, hogy nem 
felel meg. Pedig ez a passzívházakban a leggyakoribb műszaki meg-
oldás, és sokkal hatékonyabb, mint a külső levegő hőjét hasznosító 
hőszivattyú. Ez ellentétesnek látszik az Unió fő célkitűzéseivel, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának és az energiafüggőségnek a 
csökkentésével.

Elszámolhatjuk viszont a passzív napenergia hasznosítását mint 
megújulóenergia-hasznosítást. Ezzel elviekben nem lenne prob-
léma, de kifejezetten ellentétben van a 2009/28/EK irányelvvel. 
„(32) A passzív energiarendszerek az épületszerkezetet használják fel az 

energia munkába állítására. Ez energiamegtakarításnak felel meg. A két-

szeres beszámítás elkerülése érdekében az így hasznosított energia ezért 

ezen irányelv alkalmazásában nem vehető figyelembe.” Illetve „Az (1) 

bekezdés b) pontjának alkalmazásában a passzív energiarendszerek által 

termelt hőenergiát, amelyekben az energiafogyasztást passzív módon, 

az épület szerkezetén keresztül, vagy nem megújuló energiaforrásokból 

előállított energiával termelt hő felhasználásával csökkentik, nem vehető 

figyelembe.” [6]
További furcsaság, hogy az épület hűtésére felhasznált megújuló 

energiát szintén figyelembe vehetjük a hűtés üzemideje alatt. Meg 
kell felelnünk a nyári túlmelegedés kockázatára vonatkozó köve-
telménynek és elvileg arra kell törekednünk, hogy a gépi hűtést 
elkerüljük – lakóépületek esetén ez általában lehetséges is. Ha azon-
ban mégis alkalmazunk gépi hűtést, akkor ez a megújulóenergia-
részarány szempontjából még kedvező is lehet. Például van egy 
kondenzációs gázkazánnal fűtött családi házunk, mely nem elégíti 
ki a megújulóenergia-részarányt. Ha azonban beépítünk egy klí-
maberendezést az épületbe, már lehet, hogy ki tudjuk elégíteni a 
megújuló részarányt, miközben a teljes energiafelhasználásunk 
nőtt. Ez ismét meglehetősen ellentmondásos.

Hasznosítási tényező
Nem csak a közel nulla épületeket, hanem az összes épületet érinti, 
hogy a hasznosítási tényező félreértésekre ad okot. A sugárzási 
nyereséget az épület hőtároló tömegének megfelelő hasznosítási 
tényezővel kell szorozni (e = 0,75 nehéz és e = 0,5 könnyű épü-
letek esetén). A fűtés nettó hőenergiaigény-képleteiben a belső 
hőnyereséget azonban eddig nem kellett megszorozni ezzel a té-
nyezővel:

A 3. melléklet IV. 1. táblázatába bekerült egy új lábjegyzet, misze-
rint „a fűtésienergia-igény számításánál a belső hőnyereség hasznosult 

hányadát fajlagos hőtároló tömeg függvényében le kell csökkenteni”. 
Ismét a segédlethez nyúlhatunk, ami elmagyarázza, hogy ezentúl 
az e hasznosítási tényezővel a belső hőnyereségek tagot is be kell 
szorozni. Azonban a képletek a rendeletmódosításokkal sem vál-
toztak, ezért érthető a szakma tanácstalansága ez ügyben. Egy ilyen 
apró lábjegyzet jó pár kWh eltérést, akár kategóriaugrást is okoz.

Az eddig taglalt problémákon felül a számítási módszer is helyen-
ként felülvizsgálatra szorulna. A nyári túlmelegedés kockázatának 
becslése erősen leegyszerűsített, a talajjal érintkező szerkezetek ese-
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lőtén elérhetőek pontosabb táblázatok, a belső légállapotok figyelem-

bevétele ellentmondásos, a fűtetlen terek fogalma pontosítandó, a 
gépészeti rendszereknél a meglévő táblázatokat helyenként jó lenne 
kiegészíteni, és még sok más kisebb-nagyobb kérdéssel foglalkozni. 

Tanúsítás
A 7/2006. rendelettel egy időben a 176/2008. tanúsítói rendelet is 
változott. Az energetikai besorolásnál a viszonyítás alapja a közel 
nulla követelmény lett, ezzel egy sokat kritizált probléma legalább 
megoldódott: eddig lakás tanúsítása esetén a besorolás viszonyítási 
alapját a befoglaló épület adatai alapján kellett felvenni, ami gyakran 
nehézségekbe ütközött. A közel nulla követelmény viszont nem 
függ az A/V aránytól, csak a rendeltetéstől. 

Bekerült a rendeletbe néhány újabb előírás a „BB” és annál jobb 
besorolások esetére, például „AA” vagy annál jobb besorolás csak 
akkor adható, ha részletes módszerrel vagy dinamikus szimuláci-
óval készült a számítás. Nincs azonban előírva, hogy mit is jelent 
a részletes számítás. Minden lépést részletesen kell-e számolni, 
ahol a rendelet választási lehetőséget kínál? A részletes módszerbe 
beleérthető-e az összes csomópont hőhíd-szimulációja, vagy akár 
minden egyes csőszakasz hőveszteségének pontos modellezése is? 
Ez nagyon sok többletmunkával járna és irreális feladat lenne, de a 
pontosság nem minden lépéstől növekszik számottevően [7]. Vagy 
elég csak bizonyos lépéseket részletesen számolni, akár csak egyet? 
A részletes számítás fogalmát mindenképpen definiálni szükséges, 
amihez először azt kellene megvizsgálni, hogy mely tételek elha-
nyagolása van a legnagyobb hatással az eredményekre. 

Új elem a tanúsításban, hogy a méréses tanúsítás lehetőségét 
– bizonyos feltételek mellett – kiterjesztették a minimum 6 laká-
sos meglévő lakóépületekre, illetve a minimum 500 m2 hasznos 
alapterületű más rendeltetésű épületekre is. A feltételek között 
szerepel az is, hogy az épületet a tanúsítást megelőző 3 évben ren-
deltetésszerűen használták, ami viszont nehezen ellenőrizhető. 
A mérésen alapuló tanúsítás látszólag egyszerűsítésnek tűnik, de a 
tanúsítók munkáját az egységes módszertani szabályozás hiányában 
valójában nem könnyíti meg. A korszerűsítésre vonatkozó kötelező 
javaslattételhez ráadásul a tanúsítónak mégiscsak el kell végeznie 
ugyanazokat a számításokat, mint a számításos tanúsítás esetén. 

Az „apróbetűs” felsorolásba került be, hogy „Műemléki védettségű 

építmény esetében az alátámasztó munkarésznek tartalmaznia kell a ré-

gészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti értékleltárt.” 
Egy ilyen értékleltár azonban a tanúsítvány költségét nagyságren-

dekkel haladja meg, ráadásul egy eladásra vagy bérbeadásra felkínált 
lakás esetén nehezen indokolható ennek szükségessége. 

Miközben a tanúsítótól egyre részletesebb és alaposabb számítást 
várnak el, szinte az egyetlen dolog, amely 2008 óta nem változott, 
az a tanúsítványért felszámítható óradíj és költségek. A tanúsításért 
felszámolható díj továbbra is megkezdett óránként legfeljebb 5500 
forint, ami kivételes esetben az alapdíj két és félszereséig emelhető, 
ha a tanúsítás „hosszabb tudományos vizsgálódást vagy … speciális 
műszeres vizsgálatot igényel”. 

Összefoglalás
Jelenleg mind az energetikai, mind a tanúsítói rendelet sok sebből 
vérzik. Szükséges lenne a rendeletekben lévő hibák és ellentmon-
dások feltárása és javítása. Mindez a rendeletek átfogó, alapos, szak-
mai szempontú felülvizsgálatával valósulhatna meg. A közel nulla 
épületek követelménye általános esetben 2020. december 31. utáni 
használatba vételhez van kötve, de hatóságok használatára szánt 
vagy tulajdonukban álló épület esetén már 2018. december 31-e 
után használatba vétel esetén is meg kell felelni. Az épületek egy 
részét már ma is erre a szintre tervezik, és ez az arány a következő 
években szükségszerűen növekedni fog, pár év múlva pedig már 
csak ilyen épületeket tervezhetünk. A Magyar Építész Kamara már 
megkezdte a szakemberek, tervezők oktatását, hogy felkészülten 
vághassunk neki az új kihívásoknak. Ez azonban nem lehetséges 
megfelelő szabályozás nélkül. 

A cikkben leírtakkal kapcsolatos észrevételeiket várjuk az 

olvasoikerdesek@forum-media.hu e-mail címre.

Köszönetnyilvánítás:

A szerző munkáját a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta.
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Megújuló energiaforrások elemzése
Az EU az épületek energiahatékonyságának átdolgozásáról szóló 
31/2010/EK direktívája szerinti közel nulla energiaigényű épületek 
megvalósításában kiemelt fontosságot tulajdonít a megújuló ener-
giaforrások felhasználásának. A 2020-as céldátum már nagyon közel 
van: a szükséges technológiák elterjedéséhez és a kapcsolódó épü-
letenergetikai felújítások megvalósításához a pénz mellett persze 
társadalmi és szakmai akarat is szükséges. Ez utóbbiakban általában 
nincs hiány: a folyamat megfordíthatatlanul beindult, a megújuló 
energiák alkalmazása többé már nem utópia, és ha sikerül megte-
remteni a financiális hátteret, elterjedésük rohamosan növekedik.

A földgáztüzelésű kondenzációs kazánokkal szerelt rendszer ese-
tében tipikusan jellemző az alacsony fűtővíz-hőmérséklet. Mivel ha-
zánkban a telek általában enyhék, a fűtési rendszerek méretezésénél 

(az MSZ 24140:2015 szabvány szerint a tárgyi területre) alapul vett 
tartós –13 °C-os külső hőmérséklet ritka: ennélfogva az alacsony 
fűtővíz alkalmazhatósága további korlátozások nélkül lehetséges. 

Az épületek fűtése tehát gyakorlatilag 40-50 °C-os fűtővíz-hő-
mérséklettel megoldható. Ennek az energiának a biztosítására ha-
zánkban – csakúgy, mint a világ többi országában – alkalmazha-
tó minden, a természet nyújtotta energiaforrás is. Különbség az 
egyes források minőségében, tartalékuk mennyiségében, elosz-
lásukban, valamint alkalmazási körülményük által követelt para-
métereikben van.

Minőségileg azokat az energiaféleségeket ítélhetjük magasnak, 
amelyek önmagukban alkalmasak felhasználásra, azaz nincs szük-
ség felhasználásukkor másfajta, pótlólagos forrás bevitelére felhasz-
nálhatóságuk érdekében. (Esetünkben olyan energiák használha-
tók, melyekkel legalább 45 °C-ra lehet melegíteni, tehát önmaguk 

Fischer Tamás

okl. épület-
gépészmérnök, 
épületenergetikai 
tanúsító, műszaki 
ellenőr, igazságügyi 
szakértő

Egy korábbi tervezési munkámban olyan területen kellett egy közszolgáltatói 
telepet létrehoznunk, ahol a telep nem rendelkezett vezetékes földgázellátási 
lehetőséggel: a telep tervezett területéhez legközelebb több mint 4 km-re volt 
található földgáz-közművezeték. Ezért veszélybe került a hazánkban elterjedt 
és szokásos gázalapú hőtermelés a telep hőigényének ellátására. 

A cikksorozat első részében áttekintettük a gázellátás esetleges megvalósí-
tásnak nehézségeit, illetve tárgyaltunk az energiaellátás kiépítésének legfőbb 
szempontjairól. A mostani részben a megújuló energiaforrások felhasználha-
tóságát és az ezzel történő beruházás becsült költségeit vesszük górcső alá.

I had an earlier design work where the plant did not have pipeline gas supply 
facilities: projected area was away more than 4 kilometres from the nearest 
natural gas utility. Therefore in this plant the gas-based heat system is at risk.

Because the investors didn’t want to use electricity to the heat system (i.e. 
classic electric heater) because of the expected high operating costs, we had 
to investigate the examination of alternative energy sources to satisfy the 
heat demand of the site. 

So I made a plan for studying about these topics, which is now the main 
foundations and conclusions described. I believe that can be very useful for 
learning about this analysis, this technical solutions and interpretation of the 
practicability.

Kulcsszavak: energia-közművek, alternatív energiaforrások, megtérülés, jósági jelzőszám

Keywords: energy supply, alternative energy sources, pay-off, EER/COP

Megújuló energiaforrások 
felhasználása. Esettanulmány 
kiértékeléssel 2. rész
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minimum 60 °C fűtőközeget képesek szolgáltatni.) Ilyen energiák 
a szénhidrogének, a magas hőmérsékletű földhő, valamint – bizo-
nyos esetekben – a napenergia.

Az elektromos áram e minősítés szempontjából különleges he-
lyet foglal el, mert bár a felhasználó szempontjából a legmagasabb 
minőségű, de nem természetes forrás, termeléséhez más energia 
felhasználására van szükség. 

A többi energiaforrás „híg”. A szélből, vízből ahhoz, hogy fű-
tésre, hűtésre felhasználhatók legyenek, előbb azokat elektromos 
energiára kell áttranszformálni, az átlagos talajhőt, levegőhőt ma-
gasabb szintre kell emelni. Így e szinte végtelennek tekinthető „in-
gyen” energiák felhasználhatóságának gazdaságossága attól függ, 
hogy milyen és mennyi magas színvonalú energia hozzáadásával 
lehet a felhasználó számára őket alkalmassá tenni.

Az „ingyen” energiák, azaz a megújuló energiák felhasználási le-
hetőségénél ezek felhasználhatósági szintre emeléséhez elektromos 
áram szükséges. Hazánk problémája az, hogy ennek előállítása itt 
szinte kizárólag (Paksot kivéve) fosszilis, elsősorban szénhidrogén-
forrásból történik. Jelen tanulmányterv keretében levont tanulsá-
gaink gazdaságossági eredményei tehát a műszaki megoldásokon 
kívül elsősorban attól függnek, hogy a felhasználni kívánt energia 
hányszorosa a felhasználhatóságához szükséges elektromos áram-
nak. Hazánkban a meghatározó mennyiségű elektromos energia 
előállításának hőerőművei durván 33% hatásfokúak. Az „ingyenhő” 
felhasználásának korlátja tehát az, hogy a 3-as jósági jellemzőszám 
körüli értékű elektromos energiát használó hőtranszformátorok 
– ha csak a rövid megtérülési idő a döntési szempont – nem kap-
hatnak kedvező elbírálást. 

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy egy hőszivattyú meghajtásá-
hoz szükséges elektromos energia megtermelése a helyszínen te-
lepített napelemes berendezéssel is lehetséges lenne, amely megol-
dás persze az energiaköltségek csökkenése mellett tovább növelné 
a beruházási költségeket.  Mivel az elektromos energia megter-
melése – még ha logikus is lett volna – most nem volt szempont, 
jelen tanulmányunkban ennek lehetőségével nem foglalkoztunk. 
(Ám hangsúlyozzuk: más, hasonló helyzetekben ennek vizsgálata 
kívánatos lenne.)

Nézzük most sorban azokat az energiákat, amelyek vizsgálatunk 
területén szóba jöhetnek!

Napenergia
A napenergia napsugárzáskor általában alkalmas 60-65 °C-os fű-
tővíz előállítására. Sajnos azonban hazánk éghajlati viszonyai mel-
lett a napsugárzás megbízhatatlan energiaforrás a folyamatos fűté-
si energia biztosítására.

Talajhő
A kollektoros megoldásban felszínközeli a fektetés, így ez elsősor-
ban a napsugárzás, az esővíz talajban tárolódó energiáját haszno-
sítja. A föld belsejéből áramló hő itt kevéssé mérvadó. Ennek meg-
felelően nagy szabad telekterület szükséges. E variációra a telep 
(többnyire burkolt vagy beépített) területe teljes mértékben alkal-
matlan, így e variáció elvethető. 

A talajszondás megoldás mindenhol alkalmazható, hiszen a talaj 
15-20 m-nél nagyobb mélységéből nyeri az energiát, így a szondák 
bárhol, akár épület alatt is elhelyezhetők. A szondák általában 80-100 
m hosszúságúak, és hőhozamuk a talajminőségtől erősen függ (ál-
talános tapasztalatok szerint 50 és 100 W/fm között ingadozik). 

Levegőhő

A bennünket körülvevő levegő is felhasználható hőforrásként. 
Nagy előnye, hogy mindig helyben van, nem kell érte fúrni, csapdá-
ba ejteni stb. Hátránya, hogy híg, és erősen változik hőmérséklete. 
Energiaként történő hasznosításához hőszivattyú szükséges, még 
rosszabb feltételekkel, mint a talajszondából nyert hő esetén. Nem-
csak hőmérsékletének süllyedése jelent hátrányt, de páratartalma a 
hőelvonás során kifagy a hőelvonóra, a hőátadást csökkenti, végül 
eltömi a járatokat, és a készülék „megfullad”. Ezért a „levegőkazá-
nok” szakaszos üzeműek azon a határon túl, ahol a belőlük távozó 
levegőből kicsapódó pára már kifagy, azaz a hőelvonó kondenzá-
tornak negatív hőmérsékletű kell lennie. Folyamatos hőigény ese-
tén ezen időszakban tárolóra vagy másik hőforrásra van szükség, 
míg a saját energia a leolvasztásra fordítódik. A berendezésekben 
a fűtővíz határhőmérséklete jellemzően 65 °C, de ez csak egyes ki-
emelkedő gyártmányoknál van; az 50 °C-nál magasabb hőmérsék-
letet ezek a géptípusok általában nem szeretik.

Mint az ismeretes, az évi átlaghőmérséklet kedvező a légka-
zánok alkalmazása számára, és mivel működési határhőmérsék-
letük általában –20 °C, így a leghidegebb időszakban is számíta-
ni lehet hazánk viszonyai között rájuk (természetesen ekkor már 
alacsony jóságfokkal és kiegészítő pótfűtéssel, mert az 55 °C-nál 
magasabb kilépő hőmérsékletet –5 °C alatt már nem igazán ga-
rantálják). Elhelyezésükre szabadtéri kivitelben a tető is alkalmas 
lehet.  Előnyük, hogy egyes típusaik egyszerű átkapcsolással hű-
tésre is alkalmasak,.

Ahogyan tehát már említettük, a „levegőkazánok” előnye a talaj-
hőszivattyúkkal szemben a szondafúrás költségeinek elmaradása. 
A nem kifejezetten speciális levegőkazánoknál az alkalmazhatóságot 
a kis egységteljesítmény mellett a fűtővíz előállítható hőmérséklete 
okozza. A berendezések fajlagos fűtőteljesítményét (COP) vizsgál-
va megállapítható, hogy a felhasználható hőmérsékletszintnél ez az 
érték az alkalmazhatósági kritérium közelébe került. 

A fenti rövid összefoglalóból kiderül, hogy az alternatív hőtermelő 
lehetőségeknél az egyáltalán reálisan szóba jöhető esetekben (ta-
lajszondás hőszivattyú, levegőkazán) a gazdaságossági számítások 
– a meglévő közműveket feltételezve – nem igazolták azok létjo-
gosultságát, de energiatudatos felhasználóként (referenciaépület-
ként) működőképes alternatívák lehetnek. Amennyiben a gázel-
osztói vezetékkiépítést is figyelembe vesszük, úgy a talajszondás 
technológia a reálisan megtérülő kategóriába sorolható be: beru-
házási költsége továbbra is magasabb, mint a gázhálózat + gázka-
zános fűtés kombinációjának bekerülési ára, de ekkor a megtérü-
lési mutató is kedvezőbb: az amortizációs időn belül realizálható. 

A telep hőellátásának biztosítása 
hőszivattyús rendszerrel

Az alábbiakban konkrét adatokkal és berendezésekkel vizsgáljuk 
meg a tárgyi telep hőellátásának biztosítását megújulóenergiaforrás-
alapon. 

Szondateszt
Költsége kb. 1,5 millió Ft. Szondateszt elvégzésével a szondame-
ző kialakítása optimalizálható, így a későbbi hőszivattyús rendszer 
telepítése és működtetése nemcsak költséghatékony, de hosszú tá-
von megbízható is lesz. 
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Komplex rendszer telepítése
A hőellátás biztosítására jelen projekt esetében kombinált kivitelű 
berendezést javasoltunk. A talajszonda hőforrásoldalát egy rend-
szerként tervezzük, több talajköri osztó-gyűjtő Tichelmann kap-
csolásával. Ehhez 3 db légkollektort kapcsoltunk, közvetlenül a 
hőközpont rendszerére. A légkollektorok beépítésével eleve csök-
kentettük az aktív talajszondák mennyiségét, valamint ezek szabad 
hűtőként is üzemelhetnek. A leolvasztásuk a fűtési rendszer visz-
szatérő ágából berendezésenként történik. A kiegészítő villamos 
fűtést a rendszer csúcsterhelésekor több fokozatban kapcsoljuk. 

A tervezett rendszer műszaki megoldásaira konkrét árbecslés 
született egy szakcég által adott előzetes informatív ajánlat, illetve 
a kapcsolódó munkákra készített tervezői költségbecslés alapján. 
Eszerint egy zárt szondás hőforrással ellátott geotermikus rendszer 
szondamező-földmunkával a gépházcsatlakozásig kiépítve az adott 
projektnél megközelítőleg nettó 57,3 millió forintba kerül. Az ár-
becslés értelemszerűen kizárólag a hőtermelő oldalt tartalmazza.  

Megtérülési kalkuláció
Végezetül elkészítettünk egy statikus költségszámításon alapuló 
összehasonlítást a várható üzemelési költségek figyelembevételé-
vel. Az árak havi összetételében egy jelentős részt a rendelkezésre 
állások jelentenek, ezek viszont elhagyhatatlanul részei a számlá-
nak, így nem lehet tőlük eltekinteni. Minél magasabb a fogyasztás, 
annál kisebb részt képvisel a rendelkezésre állás költsége. 

Észrevételek:

• A szivattyúzás üzemi költségeit nem tartalmazza a kalkuláció.
• Az energiaárak nem a beruházó által külön kötendő kereske-

delmi szolgáltatási megállapodás alapján várható alacsonyabb 
árszinten lettek meghatározva.

A  számításokat kiegészítettük a segédenergia többletigényével is. 
A primer oldal segédenergia-igényét is figyelembe vettük a számí-
tásban, ami a szondák miatt a hőszivattyúk esetén jelentős.

Amennyiben tehát „tisztán” a megtakarított energiaköltséggel 
kívánnák fedezni a beruházás többletköltségét, úgy a gázelosztó-
vezeték kiépítésével kalkulált 39 800 000 Ft nettó gáz alapú kivite-
lezési költség és az 57 233 134 Ft nettó hőszivattyús beruházási ár 
közötti 17 433 134 Ft különbséget kb. 22 év alatt lehetne „eltüntet-
ni”. Ez természetesen így eléggé torz, hiszen nem vettük figyelem-
be az igen jelentős amortizációt és az egyéb járulékos költségeket 
(karbantartási díjak, alapdíjak, hatósági illetékek stb.). Ezek figye-
lembevételével a megtérülés valahol 9 év körül prognosztizálható.  

Összefoglalás
A tanulmányunkban vizsgált telep hőellátási műszaki megoldásait 
áttekintettük, elemeztük a rendelkezésre álló technikai körülmé-
nyeket, és azok megvalósítási, megvalósíthatósági lehetőségeit. 
Megállapítottuk, hogy a jelenlegi energiaárak mellett a megújuló 
energiaforrások kiaknázása gazdaságilag bizonyosan nem ad reá-
lis alternatívát, azok megtérülési mutatói bizonytalanok. A rész-
letes elemzésünkben levontunk néhány alapvető következtetést:
• a hőszivattyúzás hatékonysága tapasztalatok szerint csökken, ha 

nem történik meg a kiemelt földhő visszatáplálása (pl. hűtéssel), 
ezért javasoltuk a hibrid technológia (talajszonda + légkollektor) 
megoldást a talajszondák szakaszos üzemeltetése érdekében, 
amely a talaj regenerálódását elősegítheti;

• a telep (itt most nem részletezett) elrendezési tervei alapján a 
rendelkezésre álló terület erősen beépített, a szondák egy része 
az épületek alá kerülhet;

• ilyen magas energiaárakon a beruházások reális megítélése koc-
kázatos, és a beruházás megvalósítása ellen hat;

• ellátásbiztonsági szempontból a beruházás megvalósítása kívá-
natos lehet;

• helyi kibocsátási szempontból a beruházás megítélése pozitív.

A hőszivattyús rendszerek megvalósítása komoly körültekintést 
igényel. Akkor üzemeltethető gazdaságosan, ha a primer energia 
rendelkezésre áll, olcsón kihasználható, és az egész rendszer terve-
zésében ideálisak a feltételek (alacsony hőmérsékletű rendszerek).

A kalkulációnkban ideális paramétereket feltételeztünk, de ez 
a valóságban nem működőképes. A rendszerek kezdetektől való 
tervezésében jelen kell lennie az alacsony hőmérsékletű fűtésnek, 
hogy az ideálisan kihasználható legyen. A hőszivattyús beruházás 
nem a klasszikus értelemben vett geotermikus alkalmazás, ezért a 
kinyerhető hő alacsony hőmérsékletű. Ennek használhatóvá té-
teléhez kompresszorokat (áramot) és hűtőköröket alkalmazunk, 
amely végeredményben áttérés egyik energiahordozóról egy má-
sik energiahordozóra. Sok kockázatot jelent ebben az energiahor-
dozók egymáshoz való viszonya, és az áruk. 

Mindezek fényében tárgyi projekt esetében a megújuló energia-
forrás alkalmazásának eldöntése nem elsősorban gazdasági, mint-
sem környezetpolitikai döntés kérdése.

Irodalom
• Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve az 

épületek energiahatékonyságáról

• Komlós Ferenc – Fodor Zoltán – Dr. Vajda József –  
Vaszil Lajos: Hőszivattyús rendszerek (Dunaharaszti, 2009)

Lektorált szakmai cikk.

  Megtérülési kalkuláció
Max. egyidejű fűtési 
teljesítményigény 360 kW

Fűtési idény hossza 3100 h/év
Éves energiaigény (176/2008. 
Korm. rend. szerint számítva) 242063 kWh/év

     

KAZÁN 242063 kWh/év

  1,05 hatásfok

Földgáz 34 MJ/Nm3

  9.44 kWh/Nm3

Éves fogyasztás 24421 Nm3/év
Ár 90,2 Ft/Nm3

Energiaköltség 2 202 793 Ft 
     
HŐSZIVATTYÚ 3.96 SPF
Fogyasztás 61127 kWh/év
Segédenergia 1957 kWh/év
„H” tarifán számolt ár 22,43 Ft/kWh

Energiaköltség 1 414 974 Ft 

Különbözet 787 819 Ft



A hagyományos elszívásos szellőz-
tetés helyett vagy mellett megje-
lenő decentrális hővisszanyerős szellőztetők is szükségképpen külső 
fali nyílásba építendők. Ezek a berendezések csövezés nélkül oldják 
meg a helyiség levegőjének cserélését, a mai energiatakarékossági 
elvárásoknak megfelelően hővisszanyeréses üzemmel. A legújabb 
trend a legkisebb, ún. váltakozó üzemű egységek beépítése, amelyek 
párban vagy többedmagukkal, központilag ütemezett vezérléssel 
szellőztetnek. A hőcserélés a váltakozó irányú hővisszanyerős készü-
lékekben egy hőtároló elem – kerámiamag – segítségével történik. 
A hővisszanyerés hatásfoka, bár nem éri el a központi gépekét, mégis 
kellően magas, akár a 85–88%-ot is elérheti. 

Vajon hová tüntethető el a homlokzati nyílás?
A megoldás a bűvész kártyatrükkjéhez hasonló, amikor a lapot úgy 
„tűnteti el”, hogy figyelmünk elterelése után, egy gyors csuklómoz-
dulattal, éllel felénk fordítja. A szellőztetőknél is ez történik, a kifú-
vórács az ablaknyílás belső síkjába kerül, így szemből gyakorlatilag 
láthatatlan. 

A falban a szellőző járatot nem nekünk kell kialakítani a gyártók ezt 
egy falazó elemmel biztosítják. Természetesen a hőhidak elkerülésére 
a falazóelem szigetelőanyagból (EPP) készül.

A gépekhez idén januártól kötelező energiacímke alapján ezek a 
berendezések akár „A” osztályba sorolással is elérhetők. Itt azonban 
ez kicsit mást jelent, mint pl. a mosógépeknél vagy hűtőgépeknél, 
mert nem a fogyasztást mutatja, hanem a megtakarítást az ablak-
nyitásos szellőztetéshez képest. A végeredmény viszont ugyanaz: 

egy „B” vagy „A” kategóriájú 
berendezéssel jóval gazda-
ságosabban és biztosabban 
tudunk szellőztetni, mint ha 
csak ablaknyitásra hagyat-
koznánk, vagy egy egyszerű 
elszívásos szellőztetést hasz-
nálnánk, és a távozó levegővel 
elveszne annak hőenergiája. 
Egyes gyártmányoknál, még 
arra is van lehetőség, hogy a belsőterű helyiségeknél szükségsze-
rűen megmaradó elszívó ventilátorokkal vagy egyéb berendezésekkel 
pl. kandalló, páraelszívó, összehangoltan tudjon működni. Közvet-
len kapcsolással vagy egy kis érzékelő segítségével utasíthatóak 
a decentrális szellőztető gépek, hogy igény szerint leálljanak, vagy 
légutánpótlást biztosítsanak (befúvó üzem) a kandallógyújtáshoz 
vagy bármely elszívás számára.

Kovács István, okleveles gépészmérnök
Kamleithner Budapest Kft.

www.helios.hu

Decentrális szellőztetés homlokzat-
változtatás nélkül, akár műemlék 
jellegű épületekhez
A legtöbb szellőztető rendszernél (ház- vagy lakásközponti hővisszanyerős szellőztetőkön kívül) 
szükség van az épület oldalfalán történő levegő beeresztésére és akár kifúvására is. A nyílások 
letakarása valamilyen esővédett, műanyag vagy fém ráccsal történik, azonban ez gyakran nem 
illeszkedik a homlokzati képhez, eltorzítja azt. 

HIRDETÉS

Szellőzőrácsok a homlokzaton 
(fotó: Kovács István)

KWL EC 45 fali hővisszanyeréses 
szellőztető (forrás: Helios)

Ablaknyílásba rejtett kifúvás 
(forrás: Helios)

Szigetelésbe építhető kifúvó elem 
(forrás: Helios)
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Egyszerűsített 
vagy részletes? 

Az Európai Unió irányelveinek értelmében a hazai épületenergetikai szabályozás 
is egyre szigorúbb követelményeket állít meglévő és felújított épületek 
teljesítményére vonatkozóan. Ennek következtében 2020 után már csak 
közel nulla energiaigényű épületeket vehetünk használatba. Fontos tehát 
megvizsgálni, hogy a vonatkozó számítási előírások milyen eredménnyel és 
pontossággal szolgálnak energiahatékony épületek vizsgálatakor. Jelen cikkben 
a Wienerberger Téglaipari Zrt. által 2015-ben épített e4 családi ház energetikai 
jellemzőit hasonlítjuk össze a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet különböző számítási 
módszereivel számítva.

According to the directives of the European Union, the national regulation of 
building energy performance requirements is getting stricter in the following 
years. This means that new houses after 2020 have to fulfill the level of nearly 
zero energy buildings. The investigation of the available calculation methods 
regarding to precision and results for energy efficient buildings is therefore 
necessary. In the following article we investigate the energy performance 
indicators of the e4 house that was built by the company Wienerberger in 2015. 
We compare the results calculated by the simplified and the detailed methods 
of the corresponding Hungarian decree.

Keywords: building energy regulation, energy certificate, sustainable building

Kulcsszavak: energetikai rendelet; 7/2006. TNM rendelet; részletes számítás; energetikai 
tanúsítás

Egy családi ház energiafogyasztását számos módon megvizsgálhat-
juk. A tervezési fázisban különböző számítási eljárások, szabványok, 
épületenergetikai szimulációs szoftverek állnak rendelkezésre, míg 
megvalósult épület esetén akár méréseket is végezhetünk az előb-
bieken felül. Magyarországon az épületek energetikai jellemzői-
nek meghatározásáról a közelmúltban többszörösen módosított 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szól [1]. E rendelet nemcsak szá-
mítási módszert ad, de egyúttal az új és felújított épületek energe-
tikai követelményeit is meghatározza. E szerint 2020. december 31. 

Energetikai számítások érdekességei 
az e4 energiahatékony családi házon

Dr. Szalay Zsuzsa

okl. építészmérnök, 
adjunktus, BME 
Építőmérnöki Kar, 
Építőanyagok és 
Magasépítés Tanszék

Kiss Benedek

okl. építészmérnök, 
doktorandusz, BME 
Építészmérnöki 
Kar, műszaki 
szaktanácsadó, 
Wienerberger 
Téglaipari Zrt.

után használatba kerülő minden épületnek meg kell felelnie a közel 
nulla energiaigényű épületek követelményszintjének. E követel-
ményszint a jelenleg érvényben lévő követelményszinthez képest 
nemcsak számértékekben jelent szigorítást, hanem a számítás során 
is másképp kell eljárnunk. A Wienerberger Téglaipari Zrt. által 
2015-ben épített mintaértékű családi ház már a közel nulla köve-
telményszintnek megfelelően épült, így jó esettanulmányként szol-
gál arra, hogy megvizsgáljuk, mekkora különbséget jelentenek egy 
energiahatékony épület esetén a különböző számítási módszerek.
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2016 november – december

födémrendszerből lett kialakítva. Az épület hőtermelője egy leve-
gő–víz üzemű hőszivattyú, a hőelosztást pedig padlófűtés, mennye-
zetfűtés és -hűtés biztosítja. A frisslevegő-ellátásról egy központi 
hővisszanyerős szellőztetőberendezés gondoskodik. A megfelelő 
működés érdekében a kivitelezés során különös figyelmet fordítottak 
a különböző szerkezetek légtömör csatlakoztatására, így az épület 
mérése során sikerült n50 = 0,99 1/h légtömörséget elérni. Az épület 
jellemző szerkezeteit az 1. táblázat mutatja.

Közel nulla szint
Új épületek tervezése esetén már ma is érdemes megfontolni a 
közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjének betartá-
sát. Ehhez azonban tisztázni kell a követelmény részleteit is. A ma 

Az e4 projekt
A Wienerberger Téglaipari Zrt. a szigorodó épületenergetikai 
előírásokra válaszul egy mintaértékű családi ház létrehozása mel-
lett döntött. A projekthez négy alapvető szempontot fektetett le, 
amelyek a következők: energiahatékonyság, élhetőség, elérhetőség 
és egészségesség – innen az e4 rövidítés –, célként pedig ezen el-
vek egyenlő érvényesülését tűzte ki. Az e4 projekt első lépéseként 
2012-ben egy tanulmány készült [2], amely az akkor még csak elő-
készítés alatt álló közel nulla követelményszint teljesítéséhez szük-
séges tervezési alapelveket határozta meg, valamint a különböző 
gépészeti megoldások hosszú távú költségeit is vizsgálta. A tervezés, 
majd a kivitelezés után 2015 őszén a tulajdonos család használatba 
is vehette az elkészült e4 házat (1. kép). 
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1. kép: A projekt folyamata

2. kép: e4 ház

Az e4 ház a tervezési alapelveknek megfelelően kompakt épület-
formával rendelkezik (2. kép). A nyílászárók a déli, szoláris nyereség 
szempontjából kedvező oldalon nagyméretűek, míg az északi oldalon 
kicsik. Az épület geometriája kedvezően árnyékolja a nagy nyílás-
zárókat nyáron, ugyanakkor keveset árnyékol a téli, alacsonyabb 
nappályák esetén. Ahol ez az árnyékolás nem elegendő, ott lamellás 
árnyékolókat építettek be. Ezen felül az épület nyári túlmelegedésé-
nek elkerülését megfelelő mennyiségű hőtároló tömeg segíti. Az e4 
ház külső falai Porotherm 44 Klíma Profi falazóelemből készültek, 
kívül-belül vakolva, kiegészítő hőszigetelés nélkül. A nappali fö-
lött található 20°-os hajlásszögű tető egyedülálló módon Porotherm 

érvényben lévő követelményszint három rétegből épül föl: a ha-
tároló szerkezeteket jellemző hőátbocsátási tényezőkből, az épület 
passzív teljesítményét jellemző fajlagos hőveszteség-tényezőből és 
az épületgépészeti rendszereket is magába foglaló összesített ener-
getikai mutatóból. Ezen kívül kiegészítő követelményként a gépé-
szeti rendszerre és a nyári túlmelegedés kockázatára is vonatkoznak 
minimális előírások. A közel nulla szint a fenti értékekre szigorúbb 
követelményeket állít, de további kritériumokat is meghatároz. 
Egyrészt az épületben felhasznált megújuló energia részarányát mi-
nimum 25%-ban határozza meg, másrészt további épületgépészeti 
követelményeket fogalmaz meg. Az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet [4] ezen 
kívül azt is előírja, hogy ha közel nulla energiaigényű épületnél 
jobb (AA vagy magasabb besorolású) épületet szeretnénk tanú-
sítani, akkor ahhoz részletes számítási módszert vagy dinamikus 
szimulációt kell használni.

Miért nem egyértelmű egy épület 
energiafogyasztása?

Egy épület energetikai jellemzőit már a tervezés korai fázisában ér-
demes kiszámítani, hiszen ekkor még könnyen módosíthatunk az 
épületen egy energetikailag kedvezőbb megoldás érdekében. Az e4 
ház esetében ezen módosítások következtében már a tervezési fázis-
ban is különböző energiafogyasztási értékeket lehetett kimutatni [3]. 
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A kimutatott érték természetesen a számítás módszerétől és pon-
tosságától is függ, így ugyanarra a szerkezeti megoldásra többféle 
eredményt is kaphatunk. A TNM rendelet a számítási eljárás leírása 
során egyes lépéseknél megkülönböztet egyszerűsített és részletes 
módszert, amelyeket akár külön-külön is alkalmazhatunk. A tanú-
sítási rendelet közel nulla energiaigényű épületek esetében előírja 
a részletes számítást, de azt nem taglalja, hogy ehhez elegendő-e 
csak egy-két helyen, vagy az összes lehetséges lépésnél részletes 
módszert kell-e alkalmazni. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy 
a különböző részletességű számításokkal mekkora eltérés tapasz-
talható az épület jellemző energetikai mutatóiban.

nem a csatlakozó felületek hőátbocsátási tényezőjét a rendeletben 
adott értékekkel csökkentettük. Mivel a közbenső és a zárófödém 
is Porotherm rendszerű, valamint a falak téglából vannak, az épüle-
tet becslés alapján a fajlagos hőtároló tömeg tekintetében nehéznek 
minősítettük. A fajlagos hőveszteségtényező számításánál a szoláris 
nyereségeket (és az árnyékolás vizsgálatát) elhanyagoltuk, illetve 
körben északi tájolással is megvizsgáltuk. A nettó fűtési energia-
igény számítása során a hőfokhidat és a fűtési idény hosszát a meg-
adott értékekkel vettük figyelembe (72 000 órafok, illetve 4400 óra). 
A világítási energiaigényt a funkcióra való tekintettel (lakóépület) 
elhanyagoltuk. A számítással kapott jellemző értékeket a 2. táblázat 

tartalmazza. A kapott értékekkel az épület 
energetikai besorolását is meghatároztuk a 
176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet szerint 
[4]. Kiegészítésként az éves üzemeltetési 
költséget is kiszámoltuk, melyhez az ELMŰ 
lakossági tarifatáblájának normál árszabását, 
valamint az alapdíjakat vettük figyelembe [5].

Részletes számítás
A részletes számítást két részletezettségi 
szinten is elvégeztük, először a gyakorlatban 
még általában használatos részletes számítá-
si lépések esetén, majd pedig az épületgépé-
szet kivételével, a rendelkezésre álló adatok 
függvényében a lehető legtöbb helyen elvé-
geztük a részletes számítást. Első lépésként 
az egyszerűsített számítással ellentétben a 
fajlagos hőveszteség-tényező számításakor 
figyelembe vettük a szoláris nyereségeket 
az üvegezett szerkezeteken, tájolás szerint. 
Ehhez azonban minden nem északi tájolá-
sú nyílászáróra benapozásvizsgálatot kellett 
végeznünk (3. és 4. kép). Az árnyékmaszkok 
szerkesztését ráadásul téli, nyári és őszi idő-
szakra is el kell végezni, hiszen az első bi-
zonyítja, hogy figyelembe vehetjük a téli 
szoláris nyereségeket, a második igazolja, 
hogy nyáron kisebb hőterhelést vehetünk 
figyelembe, míg a harmadik a fűtési idény 
és a hőfokhíd meghatározásához szükséges. 
A kapott, átmeneti időszakban jellemző szo-
láris nyereség segítségével kiszámoltuk az 
egyensúlyi hőmérséklet-különbséget, majd 
ezzel pontosíthattuk a hőfokhíd és a fűtési 
idény hosszának értékét. Mivel ezeket a szá-
mításokat a legtöbb elérhető energetikai ta-

núsításhoz használatos szoftver tartalmazza, feltételezhetjük, hogy 
ezeket a hazai gyakorlatban elvégzik.

A számítást úgy tudjuk még részletesebbé tenni, ha a hőhidakat 
nem a hőátbocsátási tényezők korrigálásával vesszük figyelembe, 
hanem minden csatlakozás vonalmenti hőátbocsátási tényezőjét 
kiszámítjuk. Ehhez használhatunk hőhídkatalógusokat, bár ezek 
korlátozott terjedelme miatt általában nem találunk bennük az egyes 
egyedi csomópontoknak megfelelő értékeket. Jellemzőbb eljárás a 
vonalmenti hőhidak kétdimenziós szimulációs módszerrel törté-
nő meghatározása (5. és 6. kép), ez azonban időigényes feladat már 
egy családi házra nézve is. További nehézséget jelent az is, hogy 
a számítás elvégzésekor (pl. engedélyezési terv szinten) még nem 

Szerkezet 
megnevezése

Átlagos hőátbocsátási tényező

Szerkezeti  
megoldás

Alap
követelmény

Közel nulla 
követelmény

e4 ház telje
sített értéke

W/m2K W/m2K W/m2K

Külső fal 0,45 0,24 0,22

Porotherm 44 Klíma 
Profi falazat belső oldalon 
1,5 cm mészcement vako
lattal, külső oldalon 2 cm 
hőszigetelő vakolattal

Alsó zárófödém 
árkád felett 0,25 0,17 0,14

22 cm vastag monolit vas
beton födém alulról 20 cm 
XPS hőszigeteléssel

Talajon fekvő 
padló 0,50 0,30 0,21

Padló teljes felületén 
10 cm XPS hőszigetelés + 
5 cm EPS installációs zóna

Fűtött tetőteret 
határoló 
szerkezet

0,25 0,17 0,15

22 cm vastag ferde 
Porotherm födém (20°os 
hajlásszöggel) + 10 cm 
XPS hőszigetelés + 15 cm 
ásványgyapot hőszigetelés 
távtartók között

Padlásfödém 0,30 0,17 0,14
23 cm vastag Porotherm 
födém + 25 cm ásványgya
pot hőszigetelés

Homlokzati 
üvegezett 
nyílászáró

1,60 1,15

1,08

Műanyag keretszerkezetű 
nagyméretű emelőtoló 
ajtó háromrétegű üvege
zéssel

0,79
Műanyag keretszerkezetű 
bukónyíló ablak háromré
tegű üvegezéssel

Homlokzati ajtó 1,80 1,45 0,90 Műanyag keretszerkezetű 
hőszigtelő bejárati ajtó

Egyszerűsített számítás
Az egyszerűsített számítás során a határoló szerkezeteket réteg-
rendjük szerinti hőátbocsátási tényezőjükkel, a szerkezeten belüli 
hőhidak figyelembevételével jellemeztük. A szerkezeti csatlakozá-
sok mentén keletkező hőhidakat az egyes felületeken a hozzá tar-
tozó csatlakozások relatív mennyisége alapján, a rendelet szerinti, 
hőátbocsátást növelő χ tényezővel vettük figyelembe. A talajon 
fekvő padló kerület menti hőveszteségét a rendeletben találha-
tó táblázatos érték használatával számítottuk. Az épület fűtetlen 
tereinek hőmérsékletét (padlástér) külön nem számítottuk, ha-

1. táblázat: Az egyes szerkezetek átlagos hőátbocsátási tényezője a követelmények 
szerint, és a megvalósult épületben.
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2. táblázat: A különböző módszerek számszerű eredményei és a hozzá tartozó besorolás

3. kép: Árnyékmaszk

Számítási módszer

egyszerűsített
szoláris nyereség 

nélkül

egyszerűsített
körben észak 

tájolással

részletes
hőhídszimuláció 

nélkül

részletes
hőhídszimulációval

Fajlagos hőveszteségtényező q [W/m3K] 0,26 0,22 0,15 0,13
Nettó fűtési energiaigény QF [kWh/a] 7190 5808 3365 2732
Hűtési energiaigény Qhű [kWh/a] 1433 728 181 181
Primerenergia átalakítási tényező e [] 2,5 1,8 2,5 1,8 2,5 1,8 2,5 1,8
Összesített energetikai mutató Ep [kWh/m2a] 71,31 54,55 62,21 50,21 49,50 38,85 46,89 36,97
Éves üzemeltetési költség [Ft] 196 279 139 064 171 864 128 408 136 697 100 970 130 367 96 351
Besorolás (viszonyítási alap:  
100 kWh/m2a) AA AA+ AA AA+ AA+ AA++ AA+ AA++

állnak rendelkezésre a kiviteli tervek, melyek a csomóponti rajzokat 
tartalmazzák a szimulációhoz. A teljes részletes számításhoz hozzá 
tartozna a fűtetlen terek (jelen esetben a padlástér) hőmérsékletének 
számítása, mely alapján pontosítható lenne a hozzájuk kapcsolódó 
szerkezetek (padlásfödém) hőátbocsátása, valamint a fajlagos hőtá-
roló tömeg részletes számítása. Az előbbi várhatóan nem okozna 
kimutatható különbséget, mivel a vizsgált épület padlásfödéme a 
teljes felülethez képes kicsi, míg az utóbbi egyáltalán nem befolyá-
solja a rendelet szerinti számítás eredményét (az épület mindkét 
módszer szerint nehéz kategóriába sorolható).

A számítás során az összesített energetikai jellemzőt az egyes 
rendszerek energiaigényének, és a felhasznált energiaforrás pri-
merenergia átalakítási tényezőjének szorzataként kapjuk. Erre a 
különböző energiahordozók összehasonlíthatóságának érdekében 
van szükség. A mintaépület hőigényét hőszivattyú látja el, mely a 
hálózatból felvett elektromos áramot használ. A rendelet a primer-
energia átalakítási tényezők megadásakor megkülönböztet normál 
(e = 2,5) és csúcson kívüli elektromos áramot (e = 1,8). Jelenleg több 
szolgáltató is kínál hőszivattyúhoz alkalmas vezérelt szolgáltatást (pl. 
geotarifa), mely éppen az országos áramigény kiegyenlítését szol-
gálja, így tekinthető csúcson kívüli 
áramnak. Az összesített energeti-
kai mutatót mindkét tényezővel 
kiszámoltuk, mivel a hőszivattyút 
használhatjuk normál és geotarifa 
igénybevételével is. A számítások 
eredményét, valamint az energe-
tikai besoroláshoz tartozó szintek 
viszonyát az 1. diagram mutatja.

A részletes számítás az egyes gépészeti rendszerek pontos mére-
tezését is magában foglalhatja, erre azonban egyáltalán nem tér ki 
a rendelet. Jelen számításokhoz a rendeletben megadott táblázatos 
(közelítő) értékeket vettük figyelembe.

Eredmények értékelése
A 2. táblázatban a fajlagos hőveszteség-tényező jól mutatja, hogy a 
gyakorlatban még általában elvégzett részletes számítás jelentősen 
kisebb hőveszteséget mutat ki, mint az egyszerűsített számítás. Ennek 
elsődleges oka a szoláris nyereség elhanyagolása. Látható, hogy már 
körben északi tájolással is jelentős változás érhető el. Természetesen, 
ha egy épületet energiatudatos elvek alapján terveztek meg, akkor 
értelmetlen is lenne figyelmen kívül hagyni azok előnyét, ahogy az 
a számításban is megmutatkozik. Kimutatható az is, hogy a hűtési 
energiaigény számítása esetén az árnyékolás figyelmen kívül hagyása 
akár nagyságrendi eltérést is okozhat. 

Az egyszerűsített és részletes számítás eredményeként adódó 
összesített energetikai jellemző alapján elvégezhető az épület beso-
rolása. E szerint az épület részletes számítás alapján jobb kategóriába 
sorolható (AA+), mint egyszerűsített számítás esetén (AA) (1. di-

agram). Fontos megjegyezni, hogy bár az egyszerűsített számítás 
alapján számított Ep érték szerint az épület AA kategóriába kerülne 
(ami a közel nulla energiaigényű épületek szintjénél jobb), mégis 
csak CC kategória állhat a tanúsítványon, hiszen egyszerűsített 
számítást végeztünk, így nem teljesítettük a közel nulla szint spe-
ciális követelményét.

A legrészletesebb számítás eredményei alapján látható, hogy 
a hőhidak pontosabb számítása jelentős különbséget nem okoz a 
hőveszteség és a fűtési energiaigény számításában, így az is meg-
kérdőjelezhető, hogy vajon miért írja elő a rendelet a részletes szá-
mítást. A hőhídszimulációk elvégzése vagy a gépészeti rendszer 
pontos méretezése időigényes feladat, melyre a legtöbb tanúsítás 
esetén nincsen lehetőség.

Egyértelmű különbséget okoz azonban az eltérő primerener-
gia-tényezők alkalmazása, aminek következtében az épület szintén 
más kategóriába is kerülhet (1. diagram). A tervezés során általában 
még kevés információval rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy a 
majdani felhasználók igénybe vesznek-e vezérelt áramszolgáltatást, 
így ebben a fázisban a tanúsító önkényesen fölveheti bármelyik 
értéket, amivel befolyásolni tudja az épület besorolását. A becsült 
üzemeltetési költségekben is különbség tapasztalható a primerener-
gia-tényezők függvényében, mivel a szolgáltatók a csúcson kívüli 
áramot kedvezőbb díjszabással adják.4. kép: Ablak
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Az energiaigény megoszlása a 
gépészeti rendszerek között
Amennyiben az energetikai számítás célja a hatékonyság növelése, úgy 
fontos megvizsgálni azt is, hogy mekkora hányadot tesznek ki az egyes 
gépészeti rendszerek az épület energiamérlegében. Az e4 ház primer-
energia-igényének megoszlását a 2. diagram mutatja a négy számítási 
módszer szerint. Látható, hogy a használati melegvíz energiaigénye 
a primerenergia-igény legalább egyharmadát teszi ki egyszerűsített 
számítás esetén, és akár a felét is adhatja részletes módszer szerint. 
A rendelet a melegvízkészítés nettó hőenergia-igényét a fűtött terü-
letre vetítve fajlagosan adja meg, így ebben nincs lehetőség pontosí-
tásra, például a felhasználók számának függvényében. A felhasználók 
számát persze nem is vehetjük figyelembe, hiszen a tanúsításnak célja 
a felhasználó-független összehasonlíthatóság, ugyanakkor a HMV 
hőigény nagy aránya miatt az egész számítás pontatlansága növekszik 
(hiába számoljuk ki a fűtési energiaigényt még részletesebben, ha az 
a végső eredménynek csak a felén változtat).

A használatimelegvíz-készítés energiaigényének számításakor 
egyedül a vonatkozó gépészeti berendezések tulajdonságain tudunk 
módosítani a hatékonyság növelésének érdekében. Ehhez azonban 
a rendeletben megadott adatok hiányosak. Az e4 ház egy korai 
tervezési fázisában felmerült a lehetősége egy faelgázosító kazán 
betervezésének, amely a melegvizet is előállította volna. Ez idő-
közben módosult, és jelenleg a hőszivattyú állítja elő a használati 
melegvizet is. A rendeletben a hőszivattyúra alkalmazandó Ck tel-
jesítménytényező a gyártók által megadott értékektől jelentősen 
eltérnek, míg faelgázosító kazánra vonatkozóan egyáltalán nem 
tartalmaz a rendelet értéket. Ilyen esetben szükségszerű lehet a 
gépészet részletes számítása (méretezése) is, amely azonban idő-
igényes feladat, ráadásul épületgépészeti szakértelmet igényel, ami 
sok tanúsítónak nincs.

2 diagram: Az épület össze-
sített energetikai mutatójá-
nak megoszlása a különbö-
ző módszerek esetén

Megújuló részarány számítása

A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjének kö-
telező eleme a megújuló energia részarányának számítása, melyhez 
a Miniszterelnökség egy segédletet is kibocsátott [5]. A rendelet 
szerint minden olyan energiaforrásból nyert energiát elszámolha-
tunk, „amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a 

közelben előállított”. Ennek értelmében az e4 ház esetén figyelembe 
vehetjük az üvegezett szerkezeteken keresztül érkező szoláris nye-
reséget és a hőszivattyú által a környezetből mind fűtésre, mind 
pedig melegvízkészítésre felvett hőt. A rendelet a hűtés során a kör-
nyezetbe leadott (vagyis az épületből elvont) hőt is számításba veszi, 
mely ellentmond annak a törekvésnek, hogy a gépi hűtést kerüljük 
el, lehetőleg passzív építészeti megoldások használatával [7]. Jelen 
számításainkban így ettől eltekintettünk. Az arány számításához 
a referenciaszint az összesített energetikai mutató, ennek alapján 
az e4 házra számított megújuló részarányt a 3. diagram mutatja a 
különböző számítási módszerek szerint. Látható, hogy a négyféle 
számítás között igen nagy különbségek adódnak. Ennek egyik oka 
szintén a szoláris nyereségek elhanyagolása az egyszerűsített számí-
tás során. A diagramon az egyes számítási módszereknél a középső 
oszlop a megújuló energiák mennyiségét mutatja, míg a mellette 
lévő oszlopok a különböző primerenergia-tényezők használata ese-
tén mutatja az összesített energetikai mutatót (vagyis a viszonyítási 
alapot). Megfigyelhető, hogy hiába nem változik a figyelembe vett 
megújuló energia és az épület szükséglete sem a primerenergia-
tényező csökkentésével, a viszonyítási alap (Ep) változása miatt a 
részarány százalékos értéke jelentősen változik.

Az is látható, hogy egy ilyen kis energiaigényű épület esetén 
könnyedén teljesíthetjük a minimális 25%-ot akár csak a passzív 
szoláris nyereségek figyelembevételével. A 100% és e fölötti ér-
tékek azonban megtévesztők lehetnek a laikusok számára (hiszen 

1. diagram: Összesített 
energetikai mutató a 
különböző számítási 

módszerek, ill. primer-
energia-tényezők szerint, 

valamint a besorolás 
határértékei
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tanúsításának végeredményét, akkor érdemes volna rendeletileg 
pontosabban meghatározni az alkalmazandó módszereket. A meg-
újuló energia részarányának számítása is számos kétséget fölvet. 
A vizsgált alacsony energiaigényű épület esetén bármilyen aktív 
energiatermelő rendszer (napelem, napkollektor, szélgenerátor) 
nélkül is igen magas arányt értünk el a viszonyítási alap (Ep) ala-
csony volta miatt. Az arányszám önmagában is megtévesztő lehet, 
ezért célszerű lenne a megújuló energia részarányát az összes ener-
giaigényhez viszonyítani az összesített energetikai mutató helyett.

Köszönetnyilvánítás

Jelen cikk nem jöhetett volna létre a Wienerberger Téglaipari Zrt. adat-

szolgáltatásai nélkül, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nélkül, 

amely Szalay Zsuzsa munkáját támogatta.
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A fűtési és hűtési energiaigény számítása

ez a tanúsítványban is szerepel). A 100% akár azt is jelenthetné, 
hogy egy ilyen épületnek nincs szüksége külső forrásból származó 
energiára, az ennél nagyobb értékek pedig azt is mutathatják, hogy 
az épület pozitív energiamérleggel rendelkezik. A rendelet szerinti 
számítás alapján viszont a 100% jelentése az, hogy annyi energiát 
veszünk megújuló forrásokból, amennyire azon kívül még szükség 
van az épület működtetésére. (Az összesített energetikai mutató 
számítása során ugyanis a megújuló energiákat már levontuk az 
igényekből.) Másképp megfogalmazva az épület energiaigényének 
felét fedezzük megújuló forrás-
ból. A számításból az is követke-
zik, hogy egy valóban autonóm 
épületnek a megújuló részaránya 
végtelen lenne.

A dinamikus 
szimuláció mint 
alternatíva
Egy épület energetikai mutatói-
nak kiszámítására számos további 
lehetőség van [8], és a TNM ren-
delet is megengedi a nemzetközi 
gyakorlatban elfogadott számí-
tógépes szimulációs módszerek használatát, feltéve hogy a ren-
deletben megadott alapadatokkal egyenértékű peremfeltételekkel 
végezzük azt. Ez utóbbi azonban különösen nagy felelősséget ró a 
számítást végző tanúsítóra. A különböző szimulációs módszerek 
igen időigényes adatbevitellel és modellépítéssel járnak, ráadásul a 
kiinduló adatok pontatlansága az egész számítás eredményét meg-
kérdőjelezheti. A kutatás folytatásának célja a fenti eredmények 
összehasonlítása szimulációs módszerek, valamint az épületben 
végzett mérések eredményeivel.

Összegzés
Az e4 házon elvégzett számítások eredményéből jól látható, hogy 
egy kis energiaigényű épületnél a különböző számítási módsze-
rek igen jelentős különbséget jelenthetnek mind az összesített 
energetikai mutatóban, mind a megújuló részarány számításakor. 
Ez akár indokolhatná is a részletes számítás kötelezővé tételét, de 
azzal együtt szükségszerű lenne annak pontos meghatározása is, 
hiszen nem mindegy, hogy csak egy lépést számolunk részletesen, 
vagy mindet. Ugyanakkor a hőhíd-szimulációkkal és gépészeti mé-
retezéssel kiegészített teljes részletes számítás olyan mennyiségű 
feladatot jelent, ami a tanúsítás költségébe nem fér bele, ráadásul 
sok tanúsító nem is rendelkezik a hozzá szükséges szakértelemmel. 
Szintén akadálya a részletes számításnak új épületek esetén, hogy 
a számítást az engedélyezési tervvel együtt kell elvégezni, amikor 
még nem állnak rendelkezésre a részletes számításhoz szükséges 
adatok (pl. csomópontok, méretezett gépészeti rendszer). Ezek 
miatt nem javasolt, hogy a részletes számítás definíciója minden 
lépésre kiterjedjen. Az is látható, hogy a számítás során nem érde-
mes elhanyagolni a szoláris nyereségeket, főleg akkor, ha az épü-
letet megfelelő tájolással és árnyékolással tervezték meg. A legtöbb 
tanúsításra használt szoftver ezeket képes elvégezni, így javasolt 
ezek figyelembevétele.

A tanúsítás egyik célja az épületek összehasonlíthatósága. Ha 
a kiválasztott módszerek érdemben befolyásolják ilyen épületek Lektorált szakmai cikk.

3. diagram: Megújuló energia részaránya a különböző módszerek szerint. Középső oszlopban 
a megújuló energia mennyisége látható, míg a szélső oszlopok az összesített energetikai 
mutató értékei különböző primerenergia-tényezők esetén



Tartsa bent a meleget!
Egy családi házban az elpazarolt energia 35%-a a falakon, 25%-a az 
ablakokon, 15%-a padlón keresztül távozik, 25%-a pedig a tetőn, ha 
nem gondoskodunk megfelelő hőszigetelésről. Ezen felül tetőszigete-
lés hiányában a por és a külső zajok is jóval könnyebben szivárognak 
be. A hőszigetelés ráadásul nem csak télen, de nyáron is hozzájárul 
a kellemesebb klímához, mivel ebben az évszakban azt akadályozza 
meg, hogy túlmelegedjen a tetőt érő napsugárzás miatt a beltéri 
levegő, így akár 6-8 Celsius fokkal is javíthatja a beltér hőmérsékletét.

Fűtési költségünk akár 10%-át is megtakaríthatjuk, ha a pad-
lásfödémet vagy a magastetőt hőszigeteljük, a tetőszerkezet 
ugyanis a ház hőveszteségének akár 25%-áért felelős. Ennek 
ellenére a Knauf Insulation egy korábbi, nem reprezentatív 
felmérése szerint Magyarországon a lakóépületek 60-70%-a 
esetében nincs hőszigetelve a tető, így ezeknél a házaknál a 
legnagyobb téli hidegben is jóval többet kell fűteni, hogy a 
hőmérsékletet a megfelelő szinten tartsuk. Mivel a háztartá-
sok rezsijük átlagosan 75%-át, családi ház esetén akár havi 
40.000 Ft-ot is elköltenek fűtésre, ezért célszerű még most, 
a tél beállta előtt hőszigetelni, hogy megállítsuk a pazarlást. 
A padlásfödém hőszigetelése viszonylag kis költségből meg-
oldható, ráadásul, ha betartunk pár alapszabályt, mi magunk 
is elvégezhetjük azt. 

Annak ellenére, hogy házunk teljes, megfelelő hőszigetelése mellett 
a hőveszteség és a fűtésköltség akár 50%-kal is csökkenhet, a Knauf 
Insulation és a Szeretlek Magyarország portál ez évi felméréséből az 
derült ki, hogy a válaszolók mindössze egynegyede él energiahaté-
konysági szempontból korszerű ingatlanban, emellett (háztípustól 
függően) 60-70%-uk esetében a tetőtér sem szigetelt. 

 
Még nem késő hőszigetelni
Míg a külső hőszigetelési munkálatokat, mint a homlokzat leszige-
telése, jellemzően ősszel, de mindenképpen száraz időben javasolt 
elvégezni, addig a tetőszigetelés bármikor elvégezhető. A hom-
lokzat esetében fontos, hogy szakembert kérjünk fel a feladatra, 
annak érdekében, hogy a hőszigetelés az elvárt eredményeket 
hozza, de a padlástér hőszigetelési munkálatait akár mi magunk is 
elvégezhetjük, ráadásul anyagilag is kisebb beruházással jár. Egy 
átlagos, 100 nm-es családi ház kőzetgyapottal történő homlokzati 
hőszigetelése ugyanis munkadíjjal együtt nagyságrendileg 1,5 mil-
lió forintba kerül, a padlásfödém vagy a magastető hőszigetelése 
ásványgyapottal egy ugyanilyen házon körülbelül 200 ezer forintból 
kivitelezhető.

„A padlásfödém hőszigetelése a legegyszerűbben, leggyorsabban 
és a legkisebb energia és anyagi befektetéssel elvégezhető munka, 
így akár még most, a tél előtti utolsó pillanatban is érdemes belevágni” 
– mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation ügyvezető igazgatója – 
„A legpraktikusabb megoldás, ha könnyű, de jó hőszigetelő képességű 
üveggyapot tekercseket vagy táblákat helyezünk el a padlásfödémen, 
lehetőleg két rétegben, eltolt illesztésekkel. Ebben az esetben a mun-
kadíjat akár meg is spórolhatjuk, hiszen pár alapszabály betartása mel-
lett mi is leteríthetjük az ásványgyapot hőszigetelést, de arra figyeljünk, 
hogy a mai hőszigetelési előírások teljesítéséhez ilyen esetben is kb. 
20-25 cm vastag szigetelés szükséges” – tette hozzá a szakember.

A tető hőszigetelésére ma már választhatunk környezetbarát üveg-
gyapotot is. A Knauf Insulation által kifejlesztett ECOSE® techno-
lógia szabadalmaztatott eljárás, amelynek gyártásához nem hasz-
nálnak kőolaj alapanyagú vegyipari anyagokat, fenol-formaldehidet 
vagy akrilt. A hagyományos üveggyapothoz hasonlítva az így gyártott 
szigetelőanyag nem csupán javítja az épületek belső levegőjének 
minőségét, valamint nem szúr és nem porzik, de egyben hozzájárul 
az épületek fenntarthatóságához is.

A kivitelezéshez részletesebb tanácsok a  
www.nalamszigetelnek.hu oldalon találhatók.

TETŐSZIGETELÉSSEL 25%-KAL 
IS CSÖKKENTHETJÜK CSALÁDI 
HÁZUNK HŐVESZTESÉGÉT
Knauf Insulation: a padlástér hőszigetelését akár 
magánemberként is elvégezhetjük

HIRDETÉS
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az ökotervezési és energia
címkézési irányelvekhez

A korábbi lapszámokban ismertetést adtunk több – az „ökotervezési” [1] és az 
„energiacímkézési” [2] irányelvekhez kapcsolódó – végrehajtási rendeletről. Most 
a folytatásban az egyedi helyiségfűtő berendezések új követelményeiről írunk [3], 
amelyeket 2018. január 1-jétől kell teljesíteni.

Mire vonatkozik a jogszabály 
és mire nem?
A közvetlen joghatályú 2015/1188/EU rendelet a 
következő helyiségfűtő berendezések környezettu-
datos tervezésére és forgalomba hozatalára állapít 
meg követelményeket:
• a legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítményű ház-

tartási egyedi helyiségfűtő berendezések;
• a termék egészét vagy egy szegmensét tekintve 

legfeljebb 120 kW névleges hőteljesítményű ke-
reskedelmi célú egyedi helyiségfűtő berendezések.

A rendelet nem vonatkozik a következő berende-
zésekre:
• a hő előállítására termodinamikai ciklust vagy 

szorpciós ciklust alkalmazó, elektromos komp-
resszorral vagy tüzelőanyaggal működő egyedi 
helyiségfűtő berendezések;

• az emberek meghatározott hőkomfortérzetének 
elérését és fenntartását konvekció vagy hősugárzás 
által szolgáló beltéri helyiségfűtéstől eltérő célra 
szánt egyedi helyiségfűtő berendezések;

• a műszaki leírása alapján kizárólag kültéri haszná-
latra szánt egyedi fűtőberendezések;

• azok az egyedi helyiségfűtő berendezések, ame-
lyek esetében névleges hőteljesítmény mellett a 
közvetlen hőteljesítmény kisebb a közvetlen és 
a közvetett hőteljesítmény összegének 6%-ánál;

• légfűtő termékek;
• szaunakályhák;
• alárendelt fűtőberendezések.

Fontosabb fogalmak
E jogszabály alkalmazásában az egyedi helyiségfűtő 
berendezés a 2. cikk 1. pontja szerint a következő:

„»egyedi helyiségfűtő berendezés«: olyan helyiségfű-

tő rendszer, amely vagy közvetlen hőátadással, vagy 

közvetlen hőátadással és azzal egyidejű, folyadéknak 

való hőátadással annak érdekében bocsát ki hőt, hogy a 

berendezést magában foglaló zárt térben emberek számára 

meghatározott mértékű hőérzetet biztosítson és tartson 

fenn, esetenként más terek számára is bocsátva ki hőt, 

és egy vagy több olyan hőfejlesztő berendezéssel van fel-

szerelve, amely villamos energiát vagy gáznemű vagy 

folyékony tüzelőanyagot a Joule-hatás elve alapján, illetve 

a tüzelőanyag égetésével közvetlenül alakít át hővé;”

Kereskedelmi célú egyedi helyiségfűtő berendezés 
a 2. cikk 6. pontja szerint:

„»kereskedelmi célú egyedi helyiségfűtő berendezés«: 

az irányított sugárzásos egyedi helyiségfűtő berendezés és 

a sugárzócsöves egyedi helyiségfűtő berendezés;”

Egyedi helyiségfűtő berendezések új 
követelményei

Dr. Szakács György

okl. építészmérnök, 
okl. épületszigetelő 

szakmérnök, 
okl. zaj- és 

rezgéscsökkentési 
szakmérnök

2016 november – december
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zonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 38,5%-nál kisebb;
• az elektromos egyedi padlófűtő berendezések szezonális helyi-

ségfűtési hatásfoka nem lehet 38%-nál kisebb;
• az elektromos sugárzásos egyedi helyiségfűtő berendezések 

szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 35%-nál kisebb;
• az 1,2 kW-nál magasabb névleges hőteljesítményű, láthatóan izzó 

sugárzó elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális 
helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 35%-nál kisebb;

• a legfeljebb 1,2 kW névleges hőteljesítményű, láthatóan izzó 
sugárzó elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális 
helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 31%-nál kisebb;

• az irányított sugárzásos egyedi helyiségfűtő berendezések szezo-
nális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 85%-nál kisebb;

• a sugárzócsöves egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális 
helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 74%-nál kisebb.

A folyékony és a gáztüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések által 
kibocsátott nitrogén-oxidok (NOx) mennyisége 2018. január 1-jétől 
fogva nem lehet nagyobb:
• a gáznemű és a folyékony tüzelőanyaggal működő nyitott égésterű 

egyedi helyiségfűtő berendezések és zárt égésterű egyedi helyi-
ségfűtő berendezések esetében a GCV (száraz égéshő) alapján 
meghatározva 130 mg/kWhinput-nál;

• az irányított sugárzásos egyedi helyiségfűtő berendezések és a 
sugárzócsöves egyedi helyiségfűtő berendezések esetében a GCV 
(száraz égéshő) alapján meghatározva 200 mg/kWhinput-nál.

A szennyezőanyag-kibocsátásoknál említett száraz égéshő (GCV) 
meghatározását az I. melléklet 5. pontja tartalmazza:

„»száraz égéshő«, »GCV«: az a teljes hőmennyiség, amelyet az egység-

nyi mennyiségű, szárítással nedvességmentesített tüzelőanyag oxigénnel 

történő teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletre 

való visszatérésekor bocsát ki, és tartalmazza a tüzelőanyagban található 

összes hidrogén elégetéséből származó vízgőz teljes kondenzciója során 

keletkező hőmennyiséget is;”

A II. melléklet részletes, táblázatokba foglalt termékinformációs 
követelményeket tartalmaz a következő termékkategóriákra:
• a gáztüzelésű és a folyékony tüzelésű egyedi helyiségfűtő be-

rendezések;
• az elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések;
• a kereskedelmi célú egyedi helyiségfűtő berendezések.

További külön, szembeötlő módon elhelyezendő termékinformá-
ciókra található előírás a következő termékkategóriáknál:
• az égéstermék-elvezetés nélküli egyedi helyiségfűtő berendezések 

és a kémény felé nyitott egyedi helyiségfűtő berendezések esetén 
elhelyezendő külön felirat: „A termék helyiségek elsődleges fűtésére 

nem alkalmas!”;
• a hordozható elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetén 

elhelyezendő külön felirat: „A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek 

fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas!”.

Az előbbiekkel összefüggésben definiálni kell a „kémény felé nyitott 
fűtőberendezést”. Ez a 2. cikk 22. pontja szerint a következő:

„»kémény felé nyitott fűtőberendezés«: olyan, gáznemű vagy folyékony 

tüzelőanyagokkal működő, kémény alatt vagy kandallóban való elhelyezésre 

szánt egyedi helyiségfűtő berendezés, amely nem rendelkezik légmentes 

csatlakozással a kémény vagy kandallónyílás felé, és amely esetében az égés-

termékek akadálytalanul jutnak a tűztérből a kéménybe, illetve a füstjáratba;”

Háztartási egyedi helyiségfűtő berendezés a 2. cikk 3. pontja 
szerint:

„»háztartási egyedi helyiségfűtő berendezés«: minden egyedi helyi-

ségfűtő berendezés, kivéve a kereskedelmi célú helyiségfűtő berendezést;”

Alárendelt fűtőberendezés a 2. cikk 16. pontja szerint:
„»alárendelt fűtőberendezés« (»slave egység«): elektromos egyedi 

helyiségfűtő berendezés, amely nem képes önálló működésre, és amelynek 

szüksége van egy, a termék részét nem képező, de ahhoz pilotvezetékekkel, 

vezeték nélkül, Power Line Communication (elektromos hálózaton történő 

adatátvitel) technológiával vagy egyéb egyenértékű technológiával csatla-

kozó, külső szabályozó »master« egység jeleinek fogadására a hőkibocsátás 

szabályozásához abban a helyiségben, ahol a termék található;”

A fontosabb követelmények

Az egyedi helyiségfűtő berendezésekre vonatkozó követelményeket a 
jogszabály II. melléklete tartalmazza. A készülékeknek a követelmé-
nyeket 2018. január 1-jétől fogva kell teljesíteniük. A követelmények 
teljesülését a III. mellékletben megállapított módszereknek megfelelő 
mérések és számítások alapján kell ellenőrizni.

A IV. melléklet a piacfelügyeleti célú vizsgálatokkal foglalkozik, az 
V. melléklet pedig indikatív referenciaértékeket tartalmaz a rendelet 
hatálybalépésekor beszerezhető, legkedvezőbb műszaki jellemzőkkel 
rendelkező egyedi helyiségfűtő berendezések adatai alapján.

Az I. melléklet a II–V. mellékletekhez kapcsolódó fo galom meg-
határozásokat tartalmaz a 2. cikk fogalommeghatározásain túl.

Az egyedi helyiségfűtő berendezéseknek 2018. január 1-jétől 
teljesíteniük kell a szezonális helyiségfűtési hatásfokra vonatkozó 
következő követelményeket:
• a gáznemű és a folyékony tüzelőanyaggal működő nyitott égés-

terű egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési 
hatásfoka nem lehet 42%-nál kisebb;

• a gáznemű és a folyékony tüzelőanyaggal működő zárt égésterű 
egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési ha-
tásfoka nem lehet 72%-nál kisebb;

• a hordozható elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések sze-
zonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 36%-nál kisebb;

• a 250 W-nál nagyobb névleges hőteljesítményű helyhez kötött 
elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyi-
ségfűtési hatásfoka nem lehet 38%-nál kisebb;

• a legfeljebb 250 W névleges hőteljesítményű helyhez kötött 
elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyi-
ségfűtési hatásfoka nem lehet 34%-nál kisebb;
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Indikatív referenciaértékek

A 2018-tól alkalmazandó követelmények megítélése szempontjából 
érdekes információ, hogy a rendelet hatálybalépésének időpontjában 
az egyedi helyiségfűtő berendezések piacán beszerezhető legjobb 
technológia milyen műszaki paramétereket testesített meg.

Az egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési 
hatásfokának referenciaértékei:
• a gáznemű és a folyékony tüzelőanyaggal működő nyitott égés-

terű egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési 
hatásfokának referenciaértéke: 65%;

• a gáznemű és a folyékony tüzelőanyaggal működő zárt égésterű 
egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési ha-
tásfokának referenciaértéke: 88%;

• az elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyi-
ségfűtési hatásfokának referenciaértéke: több mint 39%;

• az irányított sugárzásos egyedi helyiségfűtő berendezések szezo-
nális helyiségfűtési hatásfokának referenciaértéke: 92%;

• a sugárzócsöves egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális 
helyiségfűtési hatásfokának referenciaértéke: 88%.

Az egyedi helyiségfűtő berendezések által kibocsátott nitrogén-
oxidok (NOx) mennyiségének referenciaértékei:
• a gáznemű és a folyékony tüzelőanyaggal működő egyedi he-

lyiségfűtő berendezések által kibocsátott NOx mennyiségének 
referenciaértéke: 50 mg/kWhinput a GCV (száraz égéshő) alapján 
meghatározva;

• az irányított sugárzásos egyedi helyiségfűtő berendezések és a 
sugárzócsöves egyedi helyiségfűtő berendezések által kibocsátott 
NOx mennyiségének referenciaértéke: 50 mg/kWhinput a GCV 
(száraz égéshő) alapján meghatározva.

Az előbbi referenciaértékekből azonban nem következik feltétlenül, 
hogy a szezonális helyiségfűtési hatásfokra és a nitrogén-oxidok 
kibocsátására vonatkozó értékek egy adott egyedi helyiségfűtő 
berendezést egyszerre jellemeznek.

A követelmények és a referenciaértékek összehasonlításából az 
látható, hogy a követelmények műszakilag teljesíthetők az élenjáró 
technológiákkal.

A későbbi lapszámokban a további – követelményekre és címkézésre 

vonatkozó – végrehajtási rendeletek ismertetésével folytatjuk a témát.

Hivatkozások
[1] Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére 

vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról 
szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(2009. október 21.)

[2] Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fo-

gyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő 

jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (2010. május 19.)

[3] A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi 

helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó kö-

vetelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2015/1188/
EU bizottsági rendelet (2015. április 28.)
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Hitelesített 
hőfogyasztásmérők 
helyszíni beépítésének 
gyakorlati kérdései

Eltérően más közüzemi szolgáltatások elszámoló fogyasztásmérőitől, a beépített hőfogyasztásmérők 
a mérésügyi szervek által hitelesített részegységek hitelesítési jogi zárainak sértetlensége ellenére 
sem biztosítják – a véletlen vagy szándékos beavatkozásból eredő – mérési eredmény mindkét irá-
nyú eltérésének lehetőségét. Milyen következményekkel és kockázatokkal jár a szabályozás hiánya? 
Cikkünk erre a kérdésre keresi a választ.

Amíg az elszámolás alapjául szolgáló kötelező hitelesítésű fogyasz-
tásmérők általában két csatlakozási ponttal rendelkeznek – mérendő 
energiahordozó bemenet, kimenet (villamos csatlakozók, csőveze-
ték csatlakozók) –, addig a hőfogyasztásmérő két hőmérsékletmérő 
hely kialakítással, két melegvíz-csatlakozással és a mért energia 
kiszámítását végző számítóegységgel, továbbá a működéséhez szük-
séges villamos segédenergiával rendelkezik. A hőfogyasztásmérő 
ugyanis olyan mérőeszköz, amelyik a hőfogyasztásméréshez szük-
séges energiát nem tudja az általa mért energiából biztosítani!

A fogyasztásmérők – a hőfogyasztásmérők kivételével – egy 
egységből állnak: villamos fogyasztásmérő (villanyóra), gázmérő 
(gázóra), vízmérő (vízóra), nem számítva az ipari nagy mérőket.

A hőfogyasztásmérők általában három részegységből állnak: hő-
mérsékletérzékelő-pár, átfolyásmérő és számítóegység. „Kompakt 
hőfogyasztásmérő” esetén a három részegység egybeépített – kivéve 
az egyik hőérzékelőt –, ilyenkor csak a részegységeket összekötő 
jelvezetékeket nem kell a helyszínen telepíteni. A hőközpontokba 
telepített hőfogyasztásmérő-körök döntő többsége „összetett 
hőfogyasztásmérő”, melyet a helyszínen a korábban említett három 
részegységből állítanak össze. Az egyes részegységek, bár külön-
külön rendelkeznek hitelesítési bizonyítvánnyal, az esetleg eltérő 
műszaki adataik miatt nem mindig kapcsolhatók össze egymással, 
azaz a három részegység önálló, érvényes hitelesítési bizonyítványa 
még nem biztosítja a törvényben előírt hiteles mérést.

A hőfogyasztás elszámolásának alapját képező pontos mérést 
az érvényes hitelesítéssel rendelkező részegységek helyszíni te-
lepítése, üzembe helyezése nagymértékben befolyásolja. Ugyanis 
a hőfogyasztásmérőkre vonatkozó (HE-51. számú) Hitelesítési 
Előírás csak a mérőkört alkotó részegységekre vonatkozik, a be-
építésre nem!

A hőfogyasztásmérőkről szóló MSZ EN 1434 szabvány (6 füzet) 
a mérőeszköz gyártását, típusvizsgálatát, hitelesítését, valamint a 
helyszíni ellenőrzést is tartalmazza. A szabvány hatodik füzete az 
MSZ EN 1434-6 szól a helyszíni ellenőrzésről. Az MSZ EN 1434-6  
3.6 pontja szerint „Felelős szerv” azok a személyek vagy szervezetek, 
akik/amelyek a hőfogyasztásmérőért és/vagy annak beépítéséért 
felelősek. Az ellenőrzés befejezése után (4.3.3. pont szerint) a „Fe-
lelős szervnek” az illetéktelen beavatkozás ellen „biztonsági pe-
cséttel” kell lezárnia a mérőkört. A hagyományos (villany, gáz, víz) 
fogyasztásmérők telepítési csatlakozói az ismert, különböző színű 
lezárásokkal rendelkeznek, plombálásukat a szolgáltatók végzik el 
annak érdekében, hogy megakadályozzák az esetleges szabálytalan 
vételezést, ugyanis ezeknél a mérőknél elsősorban a fogyasztók ja-
vára lehetne módosítani a mérési eredményt. A hőfogyasztásmérők 
helyszíni csatlakozásainak lezárásánál a szabvány azért ír elő egy 
független harmadik, ellenőrzési joggal felruházott „felelős szervet”, 
mert akár a fogyasztó, akár a szolgáltató javára módosítani lehet a 
mérés eredményét – a hitelesítő szervek által elhelyezett lezárások 
(plombák) megsértése nélkül!

A beépítésből eredő főbb, a pontos 
mérést hitelesített állapotban is 
döntően befolyásoló körülmények
A legnagyobb mértékben a hőmérsékletméréssel befolyásolható a 
mérési eredmény. A hőérzékelők a mérendő hőközlő folyadék 
(víz) mérésére szolgálnak. A fűtési rendszerekben az előremenő 
folyadék hőmérséklete általában 90 oC, míg a visszatérőé 70 oC, a 
környezeté 20-30 oC. Mindkét hőérzékelő az általa mérni kívánt 
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egység kijelzőjén, azaz 68 oC-ot! Ekkor a hőmérséklet-különbség 
22 oC-ra növekszik, azaz 10%-kal több lesz, így ennyivel nő a fi-
zetendő hődíj!

Ha még kijjebb húzzuk, mondjuk négy fokkal, 66 oC-ra, vagy 
még tovább, 64 oC-ra, a fentiek alapján ez már 20 és 30%-os eltérést 
jelent. Még tovább „állítgatva” a visszatérő érzékelőt, arányosan 
növelhető a mért fogyasztás.

Természetesen ugyanezt meg lehet tenni az előremenő (mele-
gebb hőmérsékletű) ágban lévő hőérzékelővel is, amivel csökkent-
hető a hőmérséklet-különbség, és emiatt a tényleges fogyasztásnál 
kevesebb lesz a fizetendő hődíj, amíg ez az állapot fennáll.

Forintosítva a példát (a budapesti FŐTÁV hődíjával számolva): 
ha pl. egy lakás havi hőfelhasználása 10 GJ, (1 GJ = bruttó 2 596 
Ft/GJ), akkor a havi hődíj 25 960 Ft.

10%-os eltérésnél 2 596 Ft/hó, míg például 30%-osnál 7 788 Ft/
hó lehet a többlethődíj, ha a hidegebb ág hőérzékelőjének helyzete 
nem megfelelő. Ugyanennyi a megtakarítás, ha a melegebb ágban 
„mérünk” eltérő hőmérsékletet.

Ezért a mérőkör csatlakozásainak jogi lezárása (plomba) közül 
a legfontosabb a hőérzékelők plombálása és meglétének szúrópró-
baszerű ellenőrzése.

A másik gyakori beépítési hiba, ha az áramlásmérőt megelőző, 
követő egyenes szakaszok (csövek) hossza, átmérője nem egyezik 
meg a részegységre megadott műszaki adatokkal.

Ugyancsak mérési hibát okoz, ha az áramlásmérő mérési tarto-
mányán kívül esik a mérendő térfogatáram.

A mérőkör többi eleme a fentieknél sokkal kisebb mérési pon-
tatlanságot okozhat.

A fentiekből látható, hogy a beépített mérőkör a hiteles részegy-
ségek ellenére nem feltétlenül biztosítja a Mérésügyi Törvényben 
előírtakat, ugyanis a „törvényi lánc” végén jelenleg még hiányzik 
a helyszíni beépítés kötelező ellenőrzését, plombálását előíró jog-
szabály (2. ábra).

1991. évi XLV. törvény

127/1991. (X. 9.) kormányrendelet

MSZ-EN1434 (1-6) szabvány

HE 51 Hitelesítési Előírás

Beépítés??? (MSZ-EN 1434 6. füzet)

A téma után érdeklődők számára szívesen állok rendelkezésre az alábbi 

elérhetőségen: g.szilagyi.telki@t-online.hu
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folyadék és a környezeti hőmérséklet közötti hőmérsékletet méri, 
annak függvényében, hogy mennyire merül be a mérendő folya-
dék terébe. E bemerülés mértékére a szabvány pontos előírásokat 
tartalmaz (1. ábra).

Amennyiben a szabványos mérőhüvelyből az érzékelőt részle-
gesen kihúzzuk (akár véletlenül kirázódik), az általa érzékelt hő-
mérséklet az áramló folyadék és a környezet hőmérséklete közötti 
értéket fogja mérni, mutatni. A hőmennyiségmérés a két mérendő 
folyadék hőmérséklet-különbségével számol. Ezért: ha az előreme-
nő hőérzékelő kerül kijjebb, akkor a hőmérséklet-különbség csök-
ken, azaz az elszámolandó hőmennyiség kisebb lesz a ténylegesnél. 
Ha a visszatérő érzékelő kerül kijjebb, akkor ellenkező irányú lesz, 
a hőmérséklet-különbség nő, azaz a hőfogyasztásmérő számító-
egysége többet fog számolni a tényleges fogyasztásnál. Könnyen 
belátható, hogy ezek az eltérések akár több száz százalékosak is 
lehetnek úgy, hogy a mérésügyi jogi zárakat sem kell megsérteni, 
sőt mértékét mindkét irányba bármikor, bármennyiszer könnyen 
lehet állítani.

Néhány példa a mérési eredmény 
befolyásolhatóságára

• Az előremenő, melegebb hőközlő folyadék hőmérséklete: 90 oC
• A visszatérő, hidegebb hőközlő folyadék hőmérséklete: 70 oC
• A hőmérséklet-különbség, amivel a számítóegység számol: 20 oC

Húzzuk kijjebb a visszatérő (alacsonyabb hőmérsékletű) ágban a 
hőérzékelőt úgy, hogy két fokkal mutasson kevesebbet a számító-
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Társasházunkat több tízmillió forinttal érintik a fűtéskor-

szerűsítési munkálatok. Több vállalkozótól kértünk áraján-

latot, de tételes költségvetést nem csatoltak, pedig milliókról 

van szó! Van-e kötelezettsége a vállalkozónak erre, illetve a 

megrendelő – jelen esetben a társasház – milyen jogszabályra 

hivatkozhat ennek pótlására?

A június-júliusi jogszabálymódosítások érintették ezt a kérdést 
is. A jelenlegi jogszabályok alapján, ha a fűtéskorszerűsítés érinti 
a tűzvédelmi jellemzőket, akkor nemcsak részletes költségvetési 
kiírás, hanem még akár kivitelezési dokumentáció is szükséges, 
természetesen értelemszerűen a kivitelezési dokumentációnak csak 
a ténylegesen elvégzendő építési tevékenységet kell tartalmaznia. 
Magát a költségvetési kiírás fogalmát és a kivitelezési dokumentáció 
szükségességét és tartalmát is az építőipari kivitelezési tevékenység-

ről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet tartalmazza. „2. § 

g) árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel 

rendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges 

szakági bontásban és részletezettséggel, lényeges terméktulajdonság 

meghatározásával.”  Ha az épület nagysága miatt az alapesetet túllépi 
a kivitelezési dokumentáció, akkor részletes költségvetési kiírásra 
van szükség, de ezt természetesen árazatlan formában a tervezőnek 
kell produkálnia, amelyet a különböző kivitelezők beáraznak.

(Dr. Hegedűs Annamária, építészmérnök, szakjogász)

50 lakásos társasházban lévő 50 m
2

-es lakást kívánunk érté-

kesíteni. Kell-e hozzá energetikai tanúsítvány?

A kérdésre az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet 1. § 2)2 ad választ:
„A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m
2

-nél kisebb hasznos 

alapterületű épületre;”

Tehát a többlakásos házakban levő 50 négyzetméteres lakásokra a 
jogszabály energetikai tanúsítvány készítését írja elő, az energetikai 
tanúsítvány hivatalos regisztrációs kódját az adásvételi szerződésbe 
bele kell foglalni.

Amennyiben az 50 m
2

-es lakást bérbe adjuk, kell-e hozzá 

energetikai tanúsítvány?

Bérbeadás előtt is kell energetikai tanúsítványt készíttetni, sőt már a 
lakás hirdetésében is fel kell tüntetni a lakás energetikai besorolását. 

Ezt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vo-

natkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 11/A §-a 
írja elő (a hirdetésben való feltűntetésre a (3) bekezdés vonatkozik).

„11/A. § (1) A bérbeadó az épületre, az abban lévő lakásra és nem la-

kás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó, jogszabályban meghatározott 

energiahatékonysági tanúsítványt vagy annak másolatát a szerződés 

megkötését megelőzően köteles az új bérlőnek bemutatni, és azt a szerződés 

megkötésével egyidejűleg az új bérlő részére átadni.

(2)  Az új bérlő a bérbeadóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával ismeri el 

az energiahatékonysági tanúsítvány (1) bekezdés szerinti

a) bemutatását annak megtekintésekor,

b) átvételét a szerződés megkötésekor.
(3) Ha a bérbeadásra kínálás médiában megjelenő kereskedelmi közlemény 

alapján történik, a bérbeadónak gondoskodnia kell a rendelkezésre álló 

energiahatékonysági tanúsítványban feltüntetett energiahatékonyság-

mutató kereskedelmi közleményben történő közzétételéről is.”

A lakáshoz tartozó teremgarázsban lévő, önálló albetétként 

szereplő parkolóhelyet szeretnénk a lakástól függetlenül 

bérbe adni. Kell-e hozzá tanúsítvány?

A teremgarázsban levő parkolóhely általában nem szokott önálló 
albetét lenni, tekintettel arra, hogy műszakilag nem alkot önálló 
rendeltetési egységet. Csak önálló rendeltetési egység esetében 
van értelme energetikai tanúsítványnak. Ezt a 176/2008. (VI. 30.) 
kormányrendelet az 1. §-ában leszögezi.

Önállóan közterületről megközelíthető garázs esetében más a 
helyzet, az önálló rendeltetési egység. Az önálló rendeltetési egység 
fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 1. melléklete tartalmazza. 

Önálló garázsnál vizsgálni kell azt is, van-e benne fűtés, mert ha 
nem fűtik, akkor szintén nem kell energetikai tanúsítvány.

Azok alapján az információk alapján, amit levelében leír, fel-
tehetően nem tekinthető a jogszabály szerint önálló rendeltetési 
egységnek a parkolóhely, ezért nem kell energetikai tanúsítványt 
készíteni.

(Dr. Szakács György, okl, építészmérnök, okl. épületszigetelő 

szakmérnök, okl. zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök)

Olvasóink kérdezték

Ingyenes szaktanácsadói szolgáltatásunk keretében olvasó-

ink az olvasoikerdesek@forum-media.hu e-mail címre küld-

hetik kérdéseiket, melyekre lapunk szakértői válaszolnak.

Kaptam egy megbízást egy önkormányzattól, akinek a szerződött 

partnere vagyok, hogy egy lakóépületben lévő tárolóhelyiségre 

készítsek energetikai tanúsítványt, mert eladják. A 8 m
2

 alap-

területű tároló az épület földszintjén található, és nincs benne 

kiépített fűtés, illetve HMV-rendszer sem. Így számítást sem tu-

dok rá végezni, mert energiát nem használ fel. Sajnos a 176/2008. 

kormányrendeletben a kivételek leírásában [1. § (2) bekezdés] 

leírtak egyikének sem felel meg. Milyen indokkal (jogszabályi 

hivatkozással) tudom elutasítani a megrendelést?

Az Ön által hivatkozott rendeletben nem a kizáró felsorolás a lényeg 
ez esetben, hanem az első és második paragrafus ellentmondása a 
tanúsítandó 8 m2-es tárolóval. Mivel a tároló az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. rendelet 2. §-a értelmében 
nem minősül épületnek (mivel nem használnak benne energiát a 
beltéri légállapot szabályozására, magyarul: nem fűtenek), és mivel 
az 1. § értelmében csak épületek vagy épület önálló rendeltetési 
egységei (értsd: pl. lakások) esetén kell tanúsítani, ezért a 8 m2-es 
tárolóra nem kell tanúsítványt készíteni!

„1. § (1)1 E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben − a (2) 

bekezdés szerinti kivételekkel − épületek és az épület önálló rendeltetési 

egységei energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.”

„2. § E rendelet alkalmazásában

a)  épület: falakkal ellátott, fedett építmény, amelyben energiát hasz-

nálnak a beltéri légállapot szabályozására.”

(Nagy Balázs, épületenergetikai szakmérnök)



2017-BEN KIEMELT ELLENŐRZÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN!

A tantermi nap témái (2017. február 9.):
 2017-es munkavédelmi ellenőrzési irányelvek, 

kiemelt területek
 Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet legutóbbi 

változásai
 Munkabaleseti dokumentáció helyes kitöltése
 Ellenőrzési tapasztalatok, tipikus hibák, ezek 

kiküszöbölése
 Munkabaleseti statisztikák

Tantermi nap helye és időpontja
CEU Konferencia Központ Budapest, 
2017. február 9. (csütörtök), 9.30-13.00
 
A leckék szerzője: 
Kálmán László, munkabiztonság szakértő

Az előadást tartja:
Dr. Dudás Katalin, ügyvéd, az OMMF volt igazgatója

A 2017-es munkavédelmi ellenőrzési terv alapján a 
jövő év első felében várható az építőipari kivitelezési 
tevékenységek célvizsgálata. Ennek fő oka, hogy a sta-
tisztikák szerint a legtöbb munkabaleset még mindig 
ezen a területen történik. 

Fontos tudni azt is, hogy módosult a 5/1993. (XII. 26.) 
MüM rendelet, ami alapján új szabályok vonatkoznak a 
munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésére. Az eddigiektől 

eltérően a pihenőnapok és munkaszüneti napok nem 
tartoznak bele a munkaképtelenség időtartamába. En-
nek megfelelően változott a kódnégyzetek kitöltése.

Speciális képzésünk során, amely moduljai egy tan-
termi napból, illetve írásos leckékből és egy szoftver-
ből állnak össze, ön megismerheti a változásokat és ki-
dolgozhatja a megfelelő stratégiát a munkabalesetek 
elkerülésének érdekében. 

MUNKABALESETEK MEGELŐZÉSE AZ ÉPÍTŐIPARBAN 
KOMBINÁLT KÉPZÉS MUNKAVÉDELMI FELELŐSÖKNEK 

A tanfolyam kezdésének időpontja: 2016. december 20.
Tantermi nap: 2017. február 9., CEU Konferencia Központ

Miért ajánljuk?
 Mert a csomag részeként megkapja a szeptemberi változásoknak megfelelően frissített munkabaleseti 

jegyzőkönyvkitöltő szoftvert is, amivel szükség esetén egyszerűen elkészítheti a szükséges dokumentációkat.
 Mert az építőiparban, ami kiemelten veszélyeztetett ágazat a munkabalesetek bekövetkezése szempontjából, 

különösen fontos, hogy a munkavállalókat megfelelően tájékoztassák a munkabiztonsági előírásokról. 
 Mert a tantermi nap során kiváló előadónk, Dr. Dudás Katalin választ ad felmerülő kérdéseire, ismerteti az 

ellenőrzési irányelveket, valamint a hatóság számára kiemelten fontos szempontokat.

A MODULOK TÉMÁI:
1. modul: 2016. december 20.
Munkavédelmi oktatás kötelező tartalma, összeállítása

2. modul: 2017. január 10.
Kockázatértékelés az építőiparban

3. modul: 2017. január 17.
Munkahelyek és munkaeszközök létesítésének 
és használatának követelményei

4. modul: 2017. január 24.
Egyéni védőeszköz juttatási rendje, nyilvántartás

5. modul: 2017. január 31. 
Munkabalesetek vizsgálati rendje  

6. modul: 2017. február 7. 
A munkabaleseti jegyzőkönyvkitöltő szoftver 
telepítőjének kiküldése

Jelentkezés és további információ: (1) 273 2090  |  forum-media@forum-media.hu



IDŐPONT ÉS HELYSZÍN

CEU Konferenciaközpont, 1106 Budapest, Kerepesi út 87.

Dr. Hegedűs Annamária
Okleveles építészmérnök, szabályozási szakjogász,  
építész tervező és felelős műszaki vezető
Fischer Tamás
Igazságügyi szakértő, építési műszaki ellenőr, 
a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagja

Előadók

2017. január 12. 9:00-16:00

Sajátítsa el a pót- és a többletmunka megkülönböztetésének minden 
tudnivalóját és előzze meg az ebből fakadó vitás ügyeket!
Pótmunka vagy többletmunka? A kérdés egyszerűnek tűnhet, ám a gyakorlat jóval bonyolultabb. 
A valós építési projektek esetén gyakran igen nehéz eldönteni, hogy egy adott munka többletmunkának vagy pótmunkának 
minősül-e, így mindennapos, hogy a fenti, látszólag egyszerű kérdés parttalan elszámolási viták alapjává válik.
Gyakorlati képzésünkkel ezen probléma minél szakszerűbb megoldásában nyújtunk segítséget.

Pótmunka vagy többletmunka az építőiparban
EGÉSZ NAPOS GYAKORLATI KÉPZÉS   KIVITELEZŐCÉGEK ÉS MEGBÍZÓIK RÉSZÉRE

A KÉPZÉS PROGRAMJA
A többletmunka és a pótmunka 
fogalma, részletszabályai 
 Hogyan változtak az előírások a többletmunka  

és a pótmunka kapcsán? 
 A többletmunka és a pótmunka pontos fogalma  

és elhatárolásuk 
 Milyen munkát köteles elvégezni a vállalkozó,  

ha a vállalkozó díj meghatározásánál nem vették 
figyelembe? 

 Mikor nem jogosult a vállalkozó a többletmunka 
értékének megfizetését követelni a megrendelőtől? 

Speciális szerződéskötési ismeretek 
a pót- és többletmunka kapcsán
 Mire kell figyelnie a tervezőnek, kivitelezőnek, 

megrendelőnek (építtetőnek) az egyes szerződések 
megkötésekor? 

 Hogyan változnak a szereplők felellősége az 
egyes szerződéseknél, a tervezési és kivitelezési 
szerződéseknél? 

 A terv hibájából fakadó jogok meddig érvényesíthetők? 
 A kivitelezőnek van-e bármilyen felelőssége a 

rendelkezésére bocsátott tervdokumentációval 
kapcsolatosan? 

 Az általános szabályokhoz képest mire kell még figyelni 
a kivitelezési szerződéseknél, tervezési szerződéseknél 
figyelemmel az új építésügyi előírásokra is, az egyszerű 
bejelentés, tervezői művezetésre tekintettel?

A többletmunka és a pótmunka 
a gyakorlatban
 Pótmunka és többletmunka: ahogy az építőipar  

résztvevői értelmezik 
 A többletmunka jellemző esetei, tipikus vagy gyakran  

előforduló példák 
 A pótmunka megrendelése a gyakorlatban, hibák és hiányosságok

Pótmunkával, többletmunkával 
kapcsolatos valós esetek feldolgozása, 
feladatmegoldások, konzultáció
 Példák: épületgépészeti esettanulmányok, peres ügyek 
 Javaslatok és tanácsok a pótmunka és többletmunka körüli 

problémák gyakorlati kezelésére
 Interaktív feladatmegoldások és konzultáció


