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A járványhoz és a hozzá kapcsolódó kor-
látozó jogszabályokhoz alkalmazkodva, 
online kapcsolaton keresztül tartotta meg 
egyesületünk évi rendes közgyûlését no-
vember 18-án. Az erre a célra létrehozott 
internetes felületre belépve tizenhét tag 
vett részt a közgyûlésen.

Jegyzôkönyvvezetônek Bayer Károlyt, leve-
zetô elnöknek Somlai Róbertet választotta meg 
a közgyûlés, aki elsôként Berta Márton elnöknek 
adta meg a szót, hogy megtartsa az éves mun-
kát és eseményeket összefoglaló beszámolóját.

Berta Márton köszöntötte a tagokat, majd el-
mondta, hogy három elnökségi ülés volt az év 
során, ezekbôl kettô már online kapcsolaton ke-
resztül. A szokásosan kötelezô alapmûködést 
és adminisztratív kötelezettségeket teljesítette 
az egyesület, a könyvelés és a banki ügyintézés 
folyamatos volt, a kötelezô adatszolgáltatások, 
jogi lépések is megtörténtek. 

Az elnök elmondta, hogy az E.ON-partner-
kapcsolatban a tervezett Komfortzóna Program 
elôkészítésében sokat dolgoztak. A klímasze-

relési csomag esetében családi házakba ajánl 
berendezéseket az E.ON, amelyeket egyelôre a 
tesztidôszakra kiválasztott beszállító szerel be, 
de az E.ON célja az, hogy a jövôben – a várha-
tóan növekvô igények alapján – ez a lehetôség 
nyitva álljon a Gázközösség tagjai elôtt is.

A kazáncsereprogram minden megbeszélésén 
részt vett Berta Márton is. Az E.ON munkatársai 
nyitottak voltak a Gázközösség tagjainak javas-
lataira, és sokat közülük el is fogadtak. A vég-
legesített tervet egy pilotprojektben tesztelték le, 
amelybôl sajnos az derült ki, amire a tagtársaink 
is felhívták az E.ON-os kollégák figyelmét: ebben 
a formában az ajánlott „csomag” nem volt kellôen 
piacképes, így egyelôre letettek a bevezetésérôl. 
„De a közös munka pozitív hangulatban telt el, 
szeretném itt is megköszönni a tagjainknak, hogy 
rászánták az idôt, energiát az egyeztetô megbe-
szélésekre” – tette hozzá az elnök.

„Fontos évközi esemény volt, hogy a jár-
vány erôsödése közben a tagok igény jelzései 
alapján megkerestem Somodi Gábort, az 
E.ON vezérigazgatóját annak érdekében, 

Kedves Gázközösségi 
Tagok!

Hamarosan itt az év vége, visszatekintve meg-
állapíthatjuk, rendhagyó idôszakon vagyunk túl. 
Év elején a gazdasági kihívásokon túl mindenki-
nek szembe kellet nézni az ismeretlen vírus által 
keltett gondokkal. Ez mindenki számára új hely-
zetet teremtett a családban és a vállalkozásban 
egyaránt. A nyár közeledtével enyhülni látszottak 
a vírus okozta nehézségek, ám, az ôsz beköszön-
tével rá kellett döbbennünk, hogy „Így még nem 
jártunk soha, és tessék, most meg már megint!” 
Újra itt van a mindenki számára plusz feladatot, 
odafigyelést jelentô vírushelyzet. Tagságunkat is 
különbözô módon érintette a változás. Többek-
kel beszélgetve tapasztaltam, hogy vannak olyan 
vállalkozások, ahol nem érezték sem egészség-
ügyi, sem gazdasági hátrányát ennek a helyzet-
nek. Mások viszont érzékelhetô gazdasági visz-
szaesésrôl, sôt egy idôszakra a tevékenységük 
teljes szüneteltetésérôl számoltak be. 

A Gázközösség mûködését is jelentôsen befolyá-
solta a kialakult helyzet. Hosszú évek során hagyo-
mánnyá vált rendezvényeink maradtak el. Az egyre 
több érdeklôdôt vonzó, tavaszi Szakmai Nap min-
den apró részlete készen állt, amikor elôször a ha-
lasztás mellett döntöttünk, majd végleg le kellett 
mondanunk megvalósításról. A közgyûléssel, mely 
egyben családi nap is, hasonló helyzetbe kerül-
tünk. Sajnos így a rendezvények elmaradása miatt 
mindkét esetben a közösségi együttmûködés sé-
rült. A találkozások, a tapasztalatcsere és a közös 
élmények maradtak el. 

Köszönöm az elnökségnek és tevékeny tagja-
inknak az egész éves munkát, amivel eredményes 
mûködésünket támogatták. Bízom abban, hogy a 
következô idôszakban már kialakul a járványhely-
zet kezelésére egy olyan gyakorlat, ahol a találko-
zások, ha nem is minden esetben az eddigi hagyo-
mányok mentén, de ismét megvalósulhatnak. 

Ennek reményében kívánok minden tagunk-
nak, családjaiknak és munkatársaiknak boldog 
ünnepeket, jó egészséget és eredményekben 
gazdag új esztendôt!

Berta Márton elnök

A célnak megfelelt, de szokatlan volt…
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hogy az E.ON tegye lehetôvé a gáztervek digi-
tális úton való beadását a tervfelülvizsgálat-
ra. Az E.ON ügyfélszolgálati levelezôs rendsze-
re lett a befogadó szoftver, és szeptember 3. 
óta már mûködik mind a hat üzem területén. 
Októberben két üzem területén reagáltak leg-
aktívabban a gáztervezôk. Veszprém megyé-
ben a 169 beadott tervbôl 60-at, illetve Somogy  
megyében 234 tervbôl 74-et digitálisan nyúj-
tottak be felülvizsgálatra, a többi üzem terüle-
tén kicsi volt az érdeklôdés. Októberben a közel 
1000 beadott tervbôl 213 volt elektronikus for-
mátumban beadva. Biztatom a kollégákat, hogy 
éljenek ezzel a lehetôséggel” – mondta egyesü-
letünk elnöke.

Berta Márton sajnálatos eseménynek nevez-
te, hogy év közben az új bekapcsolások, a mérô-
fel- és leszerelés, valamint a mûszaki biztonsági 
ellenôrzés lehetôségét egy jogszabálymódosítás 
megvonta a szakmunkás végzettséggel rendel-
kezô munkatársaktól, ezeket már csak közép- és 
felsôfokú végzettségûek végezhetik. Mint mond-
ta: „Biztos vagyok abban, hogy felkészült, jó kol-
légák veszítették el a jogosultságukat.”

„Lelkesen szerveztük a Szekszárdi Szak-
mai Napot, jó témákat és elôadásokat talál-
tunk mindkét szakmai csoportnak, de a járvány 
közbeszólt. Próbáltuk ôszre halasztani, de az is 
meghiúsult. A megyei találkozók is elmaradtak, 
többek között azért is, mert az E.ON elôírásai 
igen szigorúak azzal kapcsolatban, hogy munka 
során ki léphet be a területre, és a munkatársa-
ik kikkel érintkezhetnek. A közgyûlés és a hoz-
zá kapcsolódó családi program is meghiúsult. 
A szokásos jogosultság-meghosszabbító tanfo-
lyamok online leszenek lebonyolítva.

Tárgyalásokat folytatok az E.ON-nal kötendô 
szerzôdésekrôl, a cél, hogy ami közbeszerzés, 
az külön eljárás alá essen, ne kezeljék együtt 
az egyszerû plombabontással, mérô le- és fel-
szereléssel járó munkákkal. Remélem, hogy le-
het elôre lépni ezen a területen” – mondta Berta 
Márton, majd hozzátette, hogy a cél, miszerint az 
E.ON üzemenként tizenöt taggal szerzôdést köt, 
egyelôre nem történt meg.

Az elnök beszámolójában kitért még arra, hogy 
az év során folyamatosan mûködtek a MÉGSZ-
szel kötött együttmûködési megállapodás ele-
mei, a tagok megkapták az Épületgépész szak-
lap példányait, valamint heti rendszerességgel 
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a Csôposta hírlevelet. Befejezéséhez közeledik a 
Gázközösség honlapjának fejlesztése, ehhez ép-
pen a tagok adatainak frissítése zajlik.

Czétány László, a Tagfelvételi Bizottság elnöke 
arról adott tájékoztatást, hogy idén nem lépett ki 
senki az egyesületbôl, heten viszont jelentkeztek 
tagnak, így 153 fôs lett az egyesületünk.

Leikauf Tibor, az etikai bizottság elnöke el-
mondta, hogy a bizottság egyetlen etikai ügyben 
járt el, amelynek során megállapították, hogy a 
szabálytalanság oka a figyelmetlen munkavég-
zés volt, amit a tag is elismert, kár azonban 
nem történt. A bizottság figyelmeztetést javasolt 
az elnökségnek, amely figyelmeztette a hibásan 
dolgozó tagot.

Murányi Sándor, a Felügyelô Bizottság elnö-
ke arról számolt be, hogy a vizsgálathoz szük-
séges információkat megkapták, a dokumentu-
mokat rendben találták, az egyesület mûködése 
szabályos.

Tagi hozzászólásként hangzott el, hogy úgy 
tûnik, a pályázatokhoz ismét olyan dokumentu-
mokat fog bekérni az E.ON, amelyeket már az 
elôzô években többször is beadtak, ezt jó lenne 
elkerülni. Felmerült, hogy a Gázközösség Face-
book-oldalát aktívabbá lehetne tenni, ez ügyben 
a közeli jövôben történnek is lépések.

A közgyûlésen megjelent tagok elfogadták a 
beszámolókat, és egyetértettek abban, hogy jö-
vôre már inkább személyesen lenne jelen min-
denki az újabb évi rendes közgyûlésen.

Megjelent az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati 
Zrt. gáz csatlakozó vezetékekre és gázfelhasz-
náló berendezésekre vonatkozó Mûszaki Biz-
tonsági Szabályzata. A szabályzat a dél-dunán-
túli és a közép-dunántúli szolgáltatási területre 
egységesen hatályos, jelzése: SZ-221-v02.

Az E.ON Mûszaki Biztonsági Szabályzata teljes egé-
szében a 3/2020. (01. 13.) ITM rendeleten alapszik 
és kiváltja a korábbi MK-21 Mûszaki Kézikönyvet.

A szabályzat 1. számú melléklete maga az ITM 
rendelet 1. melléklete, az általános érvényû MBSZ. 
Ezt egészítik ki a földgázelosztói engedélyes ál-
tal elôírt, az elosztási-mûködési területén érvé-
nyes mûszaki specifikációkkal, speciális és ese-
ti elôírásokkal, követelményekkel, eljárásokkal és 
tevékenységekkel kapcsolatos további melléletek. 

Néhány melléklet a rendeletet kiegészítô 
Szakági Mûszaki Elôírásokban is megtalálható 

ajánlásokat tartalmazza. Más mellékletekben a 
tervezôk munkáját segítô adatok, tervezési se-
gédletek találhatók. Külön mellélet tartalmazza 
az olyan változások felsorolását, amelyeket az 
engedélyes mûszaki-biztonsági szempontokat 
nem érintô („D” tervesíthetô) tervmódosításként 
fogad el, ezekben az esetekben megengedi az fe-
lülvizsgált dokumentumtól történô eltérést. 

A Magyar Épületgépészek Szövetsége el-
nökségének megítélése szerint az E.ON új sza-
bályzata jól áttekinthetô, hasznos dokumentum. 
Teljes összhangban áll a vonatkozó jogszabá-
lyokkal, egyértelmûvé teszi a tervezô, a szerelô 
és a földgázelosztói engedélyes közötti kapcso-
latok keretében elôforduló kölcsönös kötelezett-
ségeket és a felelôsségeket.

A szabályzat végén, a kapcsolódó jogszabá-
lyok felsorolása közül hiányzik a környezetvé-
delem és az energiahatékonyság követelmé-

nyeinek megfelelô gázfogyasztó készülékekkel 
szemben támasztott követelményeket meghatá-
rozó 813/2013/EU és a 813/2013/EU bizottsági 
rendelet. (Magyarországon bevezette a 65/2011. 
(IV.15.) Kormányrendelet.) Ezek ismerete feltét-
lenül szükséges a gázfogyasztó készülékek kivá-
lasztásához.

Ugyancsak hiányolható, hogy az összeállítás 
nem említi meg az Európai Parlament és a Ta-
nács (EU) 2016/426 (2016. március 9.) a gáz 
halmazállapotú tüzel anyag égetésével üzemel 
berendezésekrôl szóló, GAR néven ismert ren-
deletét.

A szabályzat megjelenését követôen jelent 
meg a már Magyarországon is honosított MSZ 
EN 1749 (korábban CEN/TR 1749) szabvány, 
amely a gázfogyasztó készülékek típusjelölését 
szabályozza a készülékek levegôellátásának és 
égéstermék elvezetésének módja szerint. Ez a 
szabvány a beépített készülékek azonosításához 
nélkülözhetetlen.

Gyárfás Attila ügyvezetô elnök, MÉGSZ

Előrelépés az E.ON új műszaki-biztonsági 
szabályzata
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1. Gyűjtőkémény (gyűjtő 
égéstermék-elvezető 
berendezés) kialakítások

a) NYÍLT RENDSZEREK (az égési, hígítási leve-
gôt a tüzelôberendezés felállításának helyiségé-
bôl veszi, huzat vagy mesterséges szívás elvén 
mûködôk)
–  egycsatornás gyûjtôkémények (létesíté-

sük 1985 óta nem engedélyezett, gáztüzelô 
berendezések közül csak a huzatmegszakí-
tóval rendelkezô, átfolyós rendszerû háztar-
tási gáz-vízmelegítôk és a fürdôszobai fali 
fûtôkészülék bekötése volt engedélyezett),

– nem egyesített falú,
– egyesített falú (termofor),
–  mellékcsatornás gyûjtôkémények (eme-

letmagas, szintenként 1 gáz-vízmelegítô és 
1 fali fûtô, reteszelés nélkül, ha együttes hô-
teljesítményük legfeljebb 28 kW, 1 huzat-
megszakítós gáz-vízmelegítô és egy huzat-
megszakítós gázkazán reteszelve, ha 
hôteljesítményük legfeljebb 28 kW, kombi be-
rendezés 28 kW hôteljesítményig),

b) ZÁRT RENDSZEREK (az égési, hígítási leve-
gôt – huzatmegszakító nélkül – a tüzelôberen-
dezés a felállítási helyiségétôl függetlenül a kül-
sô térbôl veszi)
–  huzatelven mûködô, kiegyenlített rend-

szerek jellemzôen „turbós”, értelemszerûen 
zárt égésterû, nem kondenzációs gáztüzelô 
berendezések (kazánok, kombi berendezé-
sek, ritkábban vízmelegítôk) üzemeltetésé-
re (általában részterhelésen legalább 75 °C 
hômérsékletû égéstermék-hômérséklet mel-
lett alakul ki a szükséges felhajtóerô), füst-
gázvisszacsapó szelepek nélkül, alsó nyo-
máskiegyenlítô nyílással,

–  túlnyomásos elven mûködô, nem kiegyen-
lített rendszerek „turbós”, vagy kondenzá-
ciós gáztüzelô berendezések (kazánok, kombi 
berendezések, ritkábban vízmelegítôk), füst-
gázvisszacsapó szelepekkel készülékenként.

Gyűjtőkémények, azaz több lakószinten üzemeltetett 
tüzelőberendezések égéstermékeinek (közös kürtőben, 

járatban) elvezetésére szolgáló égéstermék-elvezető 
berendezések és a 65/2011. (IV. 15.) kormányrendelet 

előírásainak gyakorlati megvalósulási lehetőségei

2. Készülékcsere-lehetőségek 
az egyes gyűjtőjellegű 
égéstermék-elvezető 
berendezéseken
(szükség esetén a készülékek EU-megfelelését 
a gyártónak, illetve a forgalmazónak kell igazolnia)

a) EGYCSATORNÁS GYÛJTÔ (huzat vagy 
mester séges szívás esetén)

–  814/2013/EU rendelet elôírásainak megfe-
lelô nyílt égésterû, huzatmegszakítós, átfo-
lyós rendszerû gáz-vízmelegítô, az MSZ EN 
13384-2-es szabvány szerinti hô- és áram-
lástechnikai méretezéssel alátámasztott le-
vegô-utánpótlás kialakítása mellett,

–  hagyományos fürdôszobai fali fûtôkészülék 
a szabvány szerinti hô- és áramlástechnikai 
méretezéssel alátámasztott levegô-utánpót-

lás kialakítása mellett.
A gyakorlatban elôfordulhat, 
hogy a huzatelven mûködô, egy-
csatornás kémények felhajtó-
erejét kiváltották a mesterséges 
szívásra. Emellett nyílt égésterû, 
huzatmegszakítós kombi beren-
dezéseket kötöttek be – amit a 
huzatelven mûködô rendsze-
reknél az 1985-ig hatályos MSZ 
04.82-3/79-es szabvány nem 
engedett meg. Az ilyen esetek-
ben a cseréknél a B1-es, nyílt 
égésterû, huzatmegszakítós 
készülékek is üzembehelyez-
hetôk a szabvány szerinti hô- és 
áramlástechnikai méretezéssel 
alátámasztott levegô-utánpótlás 
kialakítása mellett az égéster-
mék-elvezetô berendezés átala-
kításának, felújításának szüksé-
gessége nélkül.

b) MELLÉKCSATORNÁS GYÛJTÔ
– 813/2013/EU rendelet 12. 
pontjának elôírása és az ITM 
jogértelmezése alapján ka-
zán, illetve kombi berendezé-
sek esetén a B1 (CEN TR 1749 
szerinti besorolás), azaz nyílt 
égésterû, huzatmegszakítóval 
ellátott gáztüzelô berendezé-
sek, illetve vízmelegítôk esetén 
a 814/2013/EU rendelet elôírá-
sainak megfelelô, nyílt égésterû, Egycsatornás és mellékcsatornás gyûjtô kémény
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huzatmegszakítós, gáz-vízmelegítôk a szab-
vány szerinti hô- és áramlástechnikai mérete-
zéssel alátámasztott levegô-utánpótlás kialakí-
tása mellett,

c) EGYCSATORNÁS,  
MELLÉKCSATORNÁS GYÛJTÔK
–  az elôzôektôl függetlenül, ha a lakóközösség 

egyéb megfontolásból (fûtéskorszerûsítés, 
energiatakarékosság, biztonságosabb üze-
meltetés stb.) a kondenzációs technikát sze-
retné bevezetni egyszerre, úgy a meglévô 
kémények átalakítása vagy új égéstermék-el-
vezetôk, esetleg levegôbevezetôk létesítése, 
tervezése, hô- és áramlástechnikai mérete-
zése szükséges, melyet az épület adottságai-
nak, a vonatkozó jogi és mûszaki elôírásoknak 
és a megrendelô igényeinek figyelembevéte-
lével kell elvégezni.

Ez lehet zárt, kiegyenlített, gyûjtôjellegû mester-
séges elszívásos vagy túlnyomásos gyûjtôjellegû 
megoldás, „csô a csôben” vagy szétválasztott, 
készülékenkénti levegôbevezetés és közös gyûjtô, 
túlnyomásos égéstermék-elvezetés vagy egyedi, 
azaz nem gyûjtô jellegû, készülékenkénti megol-
dások („csô a csôben” vagy szétválasztott).

d) ZÁRT, KIEGYENLÍTETT GYÛJTÔ
–  az égéstermék-elvezetô berendezés át-

alakítása nélküli készülékcserék is elkép-
zelhetôk, korlátozott darabszámban egy égés-
termék-elvezetôn belül. Vannak forgalomban 
olyan zárt égésterû, részben kondenzációs, 
de beszabályozással kondenzációs üzem-
módot kizáró gázkészülékek, kazánok, kom-
bi berendezések, melyek a gyártók, forgalma-
zók hivatalos nyilatkozatai szerint a 813-as 
EU rendeletnek megfelelnek és beszabályoz-
hatók úgy, hogy az égéstermék-hômérsékle-
tük még elegendô legyen a szükséges felhaj-
tóerô kialakítására. Az ilyen készülékcserék is 
csak megfelelô hô- és áramlástechnikai mé-
retezést és a beüzemeléskori megfelelô be-
szabályozást követôen helyezhetôk üzembe 
azzal, hogy amennyiben az adott égéster-
mék-elvezetô berendezésen a többi készülék 
vonatkozásában további cserék fognak be-
következni úgy, hogy elôbb-utóbb (a szüksé-
ges hô- és áramlástechnikai méretezés alap-
ján olyan mûszaki állapot adódik, amikor is az 
új – elôzôek szerinti – és a meglévô készülé-
kek paramétereinek figyelembe vétele mellett 
a megfelelô mûködés nem biztosítható, tehát 
szükség lesz az égéstermék-elvezetô átalakí-

tására a következôkben taglalt megoldások fi-
gyelembevételével.

Minden további készülékcsere újabb hô- és 
áramlástechnikai számítást igényel.

Mind ennél a megoldásnál, mind pedig a to-
vábbi megoldásoknál a hô- és áramlástechnikai 
méretezéseknek különös gonddal és odafigyelés-
sel kell foglalkoznia az esetleges kitorkollás kö-
rüli fagyás lehetôségével. Ezt elkerülendô kell az 
átalakításokat elvégezni (égéstermék-vezetékek 

hôszigetelése, szétválasztott rendszerek kiala-
kítása stb.). Ezt ellenôrizni kell a legalul bekö-
tött tényleges vagy tervezett kondenzációs kazán 
részterhelésén is, téli üzemmódban. Ezt a hô-
technikai ellenôrzést bármely megoldás esetén 
szükséges elvégezni,

–  ma már bizonyított és több méréssel alátá-
masztott megoldás az úgy nevezett „vegyes” 
üzemeltetés lehetôsége, azaz magasabb 
égéstermék-hômérsékleten üzemelô „turbós” 
és lényegesen alacsonyabb égéstermék-hô-
mérsékleten üzemelô kondenzációs gázké-
szülékek, kazánok, kombi berendezések kö-
zös, túlnyomásos égéstermék-elvezetôn való 
együttes üzemeltetése. Ha tehát egy „turbós” 
készülék cseréje válik szükségessé egy kon-
denzációs készülékre, akkor a meglévô járatba 
elhelyezhetô egy túlnyomásos (P1-es nyomás-
osztályú) gyûjtô égéstermék-elvezetô rend-
szer, mely képes a magasabb hômérsékletû 

„turbós” készülékek égéstermékének az el-
vezetésére és természetesen a kondenzáci-
ós készülékek égéstermék-elvezetésére is. 
Jelenleg a piacon ilyen minôségi elvárások-
nak megfelelô zárt gyûjtô bélésrendszer ta-
lálható, mely rendelkezik Alkalmazástechnikai 
Bizonyítvánnyal is (ATB), melyben az is rög-
zítésre került, hogy szintenként akár több ké-
szülék bekötése, üzemeltetése is elfogadha-
tó, szemben az MSZ 845:2012-es szabvány 
elôírásával, miszerint a túlnyomásos gyûjtô 
égéstermék-elvezetôkbe szintenként csak egy 
készülék köthetô. Az ilyen átalakítások esetén 
az új és a megmaradó készülékekbe, vagy az 
összekötôelemekbe, vagy a függôleges járatba 
való becsatlakozásnál el kell helyezni egy-egy 
égéstermék-visszacsapó szerkezetet és bizto-
sítani kell a függôleges gyûjtôjáratban, hogy a 
készülékek ventilátorai ne tudjanak 50 Pa-nál 
nagyobb túlnyomást létrehozni még együttes 
üzem esetén sem.

Ez esetben a „turbós” készülékek cseréje kon-
denzációs készülékekre késôbb bármikor elvé-
gezhetô. Az átalakítást megelôzôen szükséges 
egy hô- és áramlástechnikai méretezés, melyet 
az átalakítást követô azonnali cseréknél üzem-
be helyezendô készülékek és a megmaradó ké-
szülékek figyelembe vételével kell elvégezni. Ez 
esetben vélhetôen nagyobb gyûjtôjárat-méret 
adódhat, mint amekkora esetleg majd akkor kel-
lene, amikor az összes készülék cseréje konden-
zációs készülékre megtörténik, de ez a késôbbi-
ekben sem fog üzemeltetési problémát okozni. 
Természetesen a kitorkollás körüli hôtechnikai 
elvárások figyelembevételével (fagyás).

Az ilyen átalakítások esetén az égési le-
vegôt változatlanul az a gyûrûs hézag szállítja 
„csô a csôben” rendszerben, melyet az eredeti 
gyûjtôjárat külsô falfelülete és az azt körülvevô 
héj képez, így a beáramló hideg levegô nem hûti 
közvetlenül az égésterméket.

Minden további készülékcsere újabb hô- és 
áramlástechnikai számítást igényel.

Amennyiben az összes készülék egy idôben 
cserére kerül, és minden bekötésnél új konden-
zációs készülék kerül elhelyezésre, úgy a meg-
lévô gyûjtôjáratba elhelyezhetô olyan túlnyomá-
sos gyûjtô rendszer is, ami „csak”' kondenzációs 
üzemi paraméterekre van minôsítve,

–  a zárt kiegyenlített üzemmódhoz szükséges hu-
zat, felhajtóerô kondenzációs üzemmód esetén 
nem biztosítható az alacsony égéstermék-hô-
mérséklet miatt, így ezt pótolva megoldható a 

Az üzembe helyezés 
előtt minden esetben 
szükséges a kéményseprő-
ipari műszaki vizsgálat 
elvégzése, aminek 
megrendelése a használó, 
tulajdonos kötelezettsége
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zárt, kiegyenlített üzemmód mesterséges elszí-
vással. Ennek a megoldásnak a lényege, hogy 
az égéstermék-elvezetô kitorkollására elhelye-
zésre kerül egy égéstermék-elszívó ventilátor, 
mely biztosítja, pótolja a hiányzó felhajtóerôt az 
égéstermék elvezetéshez.

Az égéstermék-elvezetôt ez esetben nem kell 
átalakítani, a kiegyenlítô nyílás megmarad, 
azon keresztül az égési levegôt szállító gyûrûs-
hézagból levegô áramlik át folyamatosan az 
égéstermék-gyûjtô járatba, a készülékeknél nem 
kell égéstermék visszaáramlást gátló szerke-
zetet elhelyezni. Célszerû a készülékeket az el-
szívó ventilátorral reteszelni, hogy amennyiben 
egy készülék sem mûködik, akkor „üresjárat-
ban” a ventilátor ne üzemeljen és természetesen 
a ventilátor üzemképességének visszajelzése is 
ajánlott, bár ventilátor meghibásodás esetén is 

üzemképes maradhat a rendszer bizonyos üze-
meltetési és meteorológiai paraméterek esetén.

Az ilyen megoldásoknál az égéstermék-elve-
zetésre minôsített ventilátorok gyártójával, for-
galmazójával szükséges egyeztetni

Ennél a megoldásnál is szükséges a megfe-
lelô hô- és áramlástechnikai 
méretezés, különös tekintettel 
az esetleges fagyási problémá-
ra a kitorkollás környékén, illet-
ve az elôtt.

Ez esetben a régi „turbós” 
készülékek cseréje kondenzáci-
ós készülékekre a késôbbiekben 
bármikor eszközölhetô, a szük-
séges számításokat, mûszaki 
vizsgálatokat követôen.

Minden átalakításnál különös 
gonddal kell lenni a kondenzá-
tum elvezetésére.

Minden további készülékcse-
re újabb hô- és áramlástechni-
kai számítást igényel.

A zárt, kiegyenlített gyûjtô égés-
termék-elvezetô berendezések 
esetén természetesen szóba jö-
hetnek egyedi megoldások is. 
Például ha „csak” a legfelsô be-
kötésnél szükséges a csere, ak-
kor esetleg „csô a csôben” egye-
di megoldással is kivezethetô az 
égéstermék a tetô fölé, illetve be-
vezethetô az égési levegô, leválva 
a gyûjtôjáratról, vagy a meglévô 
járat eltávolítása után a köpeny-
téglák, vagy a külsô héj képezte 
aknában egyedi elvezetések ki-
alakítása „csô a csôben”, vagy 
szétválasztott rendszerben.

Mind ezeken túl természe-
tesen az épület adottságai-
nak figyelembevételével egyéb 

kiváltások, átalakítások, vagy új égési levegô be-
vezetések és égéstermék elvezetések is elkép-
zelhetôk a vonatkozó mûszaki és egyéb elôírások 
figyelembevétele mellett,

e) TÚLNYOMÁSOS GYÛJTÔ
az ilyen égéstermék-elvezetô berendezések vél-
hetôen kondenzációs készülékekhez létesültek, 
így ezeken a csere nem okozhat mûszaki problé-
mát, de az üzembe helyezés elôtti kéményseprô-
ipari mûszaki vizsgálatok, hô- és áramlástechni-
kai méretezések szükségesek (ez egyébként az 

összes cserére, átalakításra vonatkozik). Az ilyen 
esetekben a mûszaki vizsgálat során különös te-
kintettel kell lenni az égéstermék-csappantyúk 
mûködôképességére.

Amennyiben nem gyûjtô jellegû égéstermék-
elvezetôk esetén válik szükségessé a készülék-
csere, vagy új kondenzációs készülék kerül be-
üzemelésre, és a gázkészülékgyártó a készülék 
részének tekinti az égéstermék-elvezetôt, úgy 
a gyártó köteles biztosítani a tüzelôberendezés 
egységét biztosító hô- és áramlástechnikai mé-
retezést az eladott teljes berendezés vonatkozá-
sában. Amennyiben más, arra alkalmas égéster-
mék-elvezetôvel kerül szerelésre, vagy a levegô 
bevezetés nem része az együtt tanúsított rend-
szernek (pl. meglévô bélelt járat), szükséges 
a hô- és áramlástechnikai méretezés.

Amennyiben a készülék gyártója által forgal-
mazott „csô a csôben” égéstermék-elvezetô be-
rendezésrôl van szó, 5-6 méter feletti elvezetés 
esetén feltételezhetô, hogy esetleg fennáll a ki-
torkollás elôtti fagyás veszélye, ilyen esetekben 
az egyenértékû csôhosszszámítás mellett szük-
séges lehet a hôtechnikai megítélése is az égés-
termék-elvezetô berendezésnek, amit megfelelô 
hôtechnikai méretezéssel lehet alátámasztani.

Minden esetben – legyen az a készülék gyár-
tója által a készülék részeként forgalmazott égés-
termék-elvezetô berendezés, a kéményseprô-ipa-
ri mûszaki vizsgálat elvégzése az eltakarás és az 
üzembe helyezés elôtt – szükséges, aminek meg-
rendelése a használó, tulajdonos kötelezettsége.

Leikauf Tibor elnök, MOKÉSZ

Zárt, kiegyenlített és túlnyomásos gyûjtô kémény

Ha Ön nem  
kapja meg…

Ha Ön hosszabb ideje nem kapja meg 
a MÉGSZ-tôl az Épületgépész szaklapot és 
a Csôposta e-mailes hírlevelet, akkor írja 
meg postacímét és e-mailes elérhetôségét 
a sober.livia@megsz.hu címre!



6 | HÍRLEVÉL | Gázközösség

Tagjainkat kérdezzük
Megtartva a régi jó hagyományt, év végi számunkban ezúttal is megkérdezzük tagjainkat, 
hogyan értékelik az elmúlt évet, és mit várnak a jövô évtôl.

Jovics István 2010 óta egyéni vállalkozóként 
dolgozott a gázkészülék-szerelô szakmában, 
idén pedig feleségével, Tündével megalapítot-
ták a Jovics Gáz Kft.-t. 

Istvánék Dunaújvárosban és környékén látnak 
el szervizelési és beszerelési munkákat. Tünde 
nem csak az adminisztrációs tevékenységbe se-

Sipos Gábor és Bánhegyi Péter a székesfehér-
vári DBS Kft. tulajdonosai. Lakossági gázké-
szülékek garanciális beüzemelésével fog-
lalkoznak a Dunántúl egy részén, kilenc 
szervizautójuk elsôsorban Fejér megye útjait 
rója. A cég az E.ON két gázhálózati cégének 
szerzôdött alvállalkozója.

Elsôsorban Vaillant, 
Bosch, Westen, Im-
mergas és Buderus 
kazánokkal foglalkoz-
nak. Jobbára lakossági 
megbízásokat kapnak, 
ugyanakkor a konden-

zációs kazánok bevezetésével a közüzemi és az 
ipari szektorba is be tudtak kerülni.

Kilenc szerelôvel és három adminisztra-
tív munkatárssal kisvállalkozásként a kazánok 

szervizelésére koncentrálnak, ugyanakkor Pé-
ter elkötelezetten hisz a más vállalkozókkal való 
folyamatos stratégiai együttmûködésben. A cég 
15–20 alvállalkozóval is kapcsolatban áll, köz-
tük villanyszerelôkkel, tervezôkkel, kivitelezôk-
kel, illetve a beszerzés–szervizelés tengelyen is 
törekszik partnerségre gyártókkal, kereskedôk-
kel. Az utóbbi idôben a megújuló energiák felé is 
nyitnak. Péter meggyôzôdése, hogy minél komp-
lexebben és szervezettebben tudják az igényeket 
kielégíteni, annál nagyobb bizalomra számíthat-
nak a megrendelôk részérôl, és az egyes cégek 
is könnyebben érvényesülnek így a piacon efféle 
hálószerû csoportosulásban.

– A COVID elsô hulláma év elején minket is 
megtorpantott, nem tudtuk, az óvintézkedések 
mellett hogyan alakulnak majd a megkeresések, 
és hogyan fogjuk tudni ellátni a feladatokat, de a 

gít be, István tízéves múltjából származó szere-
lési tapasztalatait is megosztotta vele, így ô is 
kiveszi részét a szerelési munkálatokból. Ebben 
a szakmában nem kifejezetten jellemzô a höl-

gyek jelenléte, Tünde azonban 
nemcsak a telefonokat veszi 
fel és idôpontokat egyeztet, 
hanem István jobbkezeként is 
abszolút megállja a helyét: ke-
zében a kompresszorral, füst-
gázelemzôvel, a levegôfúvóval 
és az „irodát” tartalmazó tás-
kával rutinos munkatársnak 
számít.

– Soha rosszabb évet, 
mint az idei – mondja Ist-
ván. A Jovics Gáz Kft. mun-
kanapjait tekintve az idei évet 
is jobbára az ütemezett épü-

letgépészeti szerelések jellemezték, a szervize-
lések, az esedékes gázkészülék- vagy kazán-
cserék. Bár, a cég gázvezetékek kiépítésével is 

A szakmának sokkal több szakképzett 
fiatalra lenne szüksége

foglalkozik, István meglátása szerint idén a la-
kosság óvatosabban és visszafogottabban vá-
gott bele új projektekbe. 

Azt mondják, ezzel együtt abszolút nincs 
okuk panaszra, és így novemberben már a szo-
kásos év végi fáradtságot is érezve, hálásan 
gondolnak vissza 2020-ra, hiszen a megélhe-
tésük az ütemezett fenntartó tevékenységek 
ellátása mentén most sem forgott veszély-
ben, emellett, szerencsére, az egészségük is 
jól szolgált. Ugyanakkor, István bizakodón gon-
dol arra is, hogy jövôre, ha a járvány lecseng a 
világban és hazánkban, például mert elérhetô-
vé válik a tesztelt vakcina, vagy egyéb megol-
dás születik, akkor globálisan oldódni fog a fe-
szültség, és az emberek újra könnyebb szívvel 
vágnak bele nagyobb beruházásokba is.

– Remélhetôleg ennek köszönhetôen üte-
mezetten emelkedni fog a nagyobb volumenû 
megrendelések száma, és a jövô évi munkák 
képesek lesznek kiegyenlíteni mindannyiunk-
nál az idén keletkezett kisebb-nagyobb visz-
szaeséseket – bizakodik a cégvezetô, aki ha-
sonló eredményeket kíván a gázos szakmát 
gyakorlóknak.

folyamatos lakossági igények jelezték számunk-
ra, hogy ebben a szektorban nem lehet leállni – 
emlékszik vissza a cégvezetô. 

A DBS Kft. a régi ügyfelekkel évtizedek óta 
fennálló bizalmi kapcsolatra épít, a munka üte-
mezetten és kiegyensúlyozottan haladhat te-
hát a járvány idején is, természetesen a leg-
nagyobb elôvigyázatosság mellett. Péter a jövôt 
illetôen örülne, ha a maximális biztonság érdeké-
ben dolgozói folyamatos tesztelésére is lenne tá-
mogatott lehetôség, és nem önerôbôl kellene azt 
rendszeresen megoldania, ami a kis- és közép-
vállalkozásokra jelentôs plusz terhet ró. 

Az egészségügyi biztonság mellett a szakma 
jövôjén is sokat töri a fejét. A DBS Kft. ugyan 
szerencsés, mert két, az iskolai évek alatt támo-
gatott fiatal kollégát is sikerült megtartaniuk, a 
cégvezetô mindemellett úgy látja, hogy a szek-
tornak nemcsak az általános szerelôkre, hanem 
akár nyelveket beszélô, az informatika területén 
is jártas, magas mûszaki képzettségû, a modern 
technikához, új berendezésekhez is jól értô, kö-
zép- vagy felsôfokú szakképzettségû munkaerô-
re jóval nagyobb számban lenne szüksége. Re-
ményei szerint egy jó támogatási rendszerrel a 
jövôben a fiatalok motiválhatóak lesznek, hogy 
az épületgépészetet és annak speciális felké-
szültséget igénylô modern szakágait válasszák.

Kávé nélkül nem indulunk el

Jovics István és Tünde
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A dunaújvárosi székhelyû Ferroterm Kkt. 
szakmai útját végignézni valójában színtiszta 
történelem. A vállalkozást 1984-ban alapítot-
ta Reich József, aki ma már nyugdíjasként, de 
rendületlenül dolgozik lakossági ügyfeleinek.

A fiatalabbak kedvéért: 
a régi rendszerben, az 
1970-es évek végétôl 
lehetôsége volt a mun-
kavállalóknak, hogy jö-
vedelemkiegészí tés 
céljából mellékálláso-

kat vállaljanak. Ezt elôször vállalaton belüli gaz-
dasági munkaközösségnek hívták (VGM), amikor 
vállalaton belüli pluszmegrendeléseket teljesít-
hettek a dolgozók, megbízás alapján. Késôbb el-
érhetô lett a gazdasági munkaközösség (vagyis a 
GMK, ez már ismerôsebb név lehet), amikor már 
külsô megrendeléseket is fogadhattak, de nem a 
vállalat eszközeivel végezték a társasági meg-
rendelések teljesítését. A rendszerváltás idején 
pedig már korlátolt felelôsségû vagy közkereseti 
társaságokat is lehetett alapítani.

A Ferroterm elsôsorban épületgépészeti és laka-
tosmunkákat vállalt, 1986-tól pedig gázszerelést, 

Czétány László, az MC-Therm Épületgépésze-
ti Kft. egyik tulajdonosa azt mondja, három 
pillérre épülô családi vállalkozása megérez-
te az idei év változásait.

Lászlóék cégében pénz-
ügyi feladatokat lát el 
tulajdonostárs felesé-
ge, fiai csendestársak. 
Az idôsebb a BME-n ok-
tató, és a tervezési fel-
adatokba segít be, a fi-

atalabb pedig egészen más területet célzott meg.
Czétány László sem ma kezdte a szakmát: az 

MC-Therm 1992 óta létezik, elsôsorban Dombó-
váron és környékén tevékenykednek. A cég a ter-
vezés, a kivitelezés és a kereskedelem területén 
is aktív. Raktárukban az épületgépészeti termékek 
teljes szortimentje megtalálható. 

„Az idei év inkább a tervezési és szerelési mun-
kákra korlátozódott” – válaszolt érdeklôdésünkre 
a cégvezetô. Mind a cégek, mind a lakosság ré-
szérôl bizonytalanság és a nyomában megtorpa-
nás tapasztalható a kivitelezési munkák kapcsán. 

Nyugdíjasként is működtetik a vállalkozást

Ha a jövő év nem lesz rosszabb, 
mint az idei, örülhetünk

leginkább lakossági ügyfelek részére. Hat fôvel 
kezdtek, majd az évek múltával a kollégák egymás 
után elmentek nyugdíjba, végül mára már csak az 
alapító és felesége vállalják a megbízásokat.

– Idén fôként fûtéskorszerûsítéseket végez-
tünk, elsôsorban kazáncseréket, ugyanakkor 
volt egy nagyobb, helyi áruházi megbízásuk is – 
mondja József, aki hozzáteszi, a járvány nem volt 
jelentôs hatással az évre, az ügyfeleknél is vi-
gyáztak egymásra. A legtöbb megbízást még a 
tavaszi karantén elôtt kötötték le. Reich József 
úgy látja, a járvány miatt az ügyfelek kicsit elbi-
zonytalanodtak ugyan, de ez számottevôen nem 
befolyásolta a vállalkozás idei évét.

A jövô évtôl ugyanakkor tartanak egyelôre, 
mert még nem látható, milyen lesz, túl sok a bi-
zonytalansági tényezô. Egy nagyobb megbízásuk 
várhatóan átnyúlik az új évre, ezt a munkát a 
Dunaferrnél pályázzák meg, és egy gázrendszer 
felújítását kell majd elvégezniük.

A már hatvankilenc és fél éves Reich József 
ugyanakkor úgy látja, mindig lesz megrendelé-
sük – sosem hirdettek, a lakosság szájról szájra 
ajánlja ôket, és több megbízás érkezik a Gázkö-
zösség honlapján keresztül is.

A jövô évtôl sem vár sokkal többet ezt illetôen. Ez-
zel együtt természetesen reménykedik, de az lát-
ható, hogy a kivitelezési és a kereskedelmi üzletág 
sínylette meg leginkább az idei év piaci mozgásait. 

Ezzel együtt voltak szép megbízásaik, példá-
ul egy kastély hûtés-fûtés rendszerét tervezhet-
ték és kivitelezhették. Továbbá egy 300 négyzet-
méteres családi ház korszerû gépészetét tervezték 
meg. Ugyanakkor több megbízásuk is „parkol”, 
vagy új ajánlatot kértek rá, hiszen a járvány mi-
att egyértelmûen emelkedett a berendezések, az 
alapanyagok valamint az élômunka ára, a meg-
rendelôk befektetési kedve pedig csökkent. 

A MC-Therm egyébként több környékbeli alvállal-
kozóval is együtt dolgozik, ha kapacitását meghala-
dó tevékenységre mutatkozik igény, ugyanakkor az 
jól látható tendencia, hogy a szakma nem fiatalodik. 
Ha a régi, tapasztalt szakemberek közül valaki nyug-
díjba megy, nem terem a helyébe újabb vállalkozás.

László a rengeteg bizonytalansági tényezô mi-
att úgy érzi, 2021-et illetôn sincs sokkal több ok a 
bizakodásra, ugyanakkor ha az idei év volumenét 
jövôre is hozni tudják, ôk már elégedettek lesznek.

Jól reagált 
a kihívásokra 
a családi vállalkozás

Az Antal-Therm Kft. 1996-ban alakult, 
Antal István és felesége alapították. István 
már 1992-ben egyéni vállalkozóként dol-
gozott a víz-, gáz- és fûtésszerelô szak-
mában. Ma már a Gázközösség elnökségi 
tagjaként nyilatkozik a vállalkozás hét-
köznapjairól.

A székesfehérvá-
ri cég öt alkalma-
zottal üzemel, ebbôl 
négyen végzik a fô 
tevékenységet, Ist-
ván felesége pedig 
az adminisztrációs 

feladatokat látja el. A nagy összhangban ta-
lán szerepe lehet annak is, hogy a horoszkóp-
juk is ugyanaz, hiszen egymáshoz nagyon kö-
zeli idôpontokban születtek, az Antal-Therm 
Kft. mindenesetre szép példa rá, hogy milyen 
harmonikusan mûködhet egy családi vállal-
kozás, ahol a tulajdonosok nemcsak a cég-
ben, de az életben is társak.

Az idei év kihívásai és a járványhely-
zet szerencsére a cég tevékenységét nem 
érintette drasztikusan, István szerint az 
építôipar nem sínylette meg különösebben 
a 2020-as változásokat. Mintegy hatvan 
megbízást teljesítettek idáig, a megrende-
lések havi eloszlása is kiegyensúlyozott, és 
a négy munkatárs között is egyenlôen el-
osztható. A megrendelések is nagyjából a 
kapacitásnak megfelelôen alakulnak. Idén 
leginkább családi házaknál esedékes fel-
újítási munkálatokat hajtott végre a cég.

A járvány miatt a megbízások száma nem 
csökkent, inkább a munkamódszert illetôen 
álltak be változások. Megnôtt a telefonos és 
az interneten keresztüli egyeztetések aránya 
a megelôzô idôszakokhoz képest. Maga a ví-
rus is elkerülte a vállalkozás háza táját, senki 
nem betegedett meg.

– Csak akkor találkozunk személyesen az 
ügyfelekkel, ha valóban indokolt, a tervezés 
folyamata, a kérdések megvitatása ma már 
távolról is megoldható. Mindenki vigyázzon 
magára! – hívja fel a figyelmet a hatvanhét 
éves cégvezetô, aki végül hozzáteszi, jövô 
évre legalább ilyen mennyiségû munkában 
reménykedik, és stabil gazdasági helyzetet 
kíván úgy maguk, mint mások számára.
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Az eredetileg a Szekszárdi Szakmai Napra 
tervezett elôadásban olyan passzív hûtési el-
járásokat terveztünk bemutatni, amelyek al-
kalmazásával – szemben a hagyományos 
kompresszoros és abszorpciós eljárásokkal – 
csak csekély szén-dioxid-emissziót okozunk. 

Ezek a környezetbarát alternatívák az éjszakai 
szellôztetés, a levegôvel átjárt talajhôcserélôk, 
közvetítôközeges talajkollektorok és talajszondák 
alkalmazása, az épületszerkezetek termikus ak-
tiválása, valamint az adiabatikus hûtés. Az elsô 
három eljárásról az Épületgépész szaklap 2020/2. 
(május) számában, az adiabatikus hûtéssel kap-
csolatban pedig Az evaporatív léghûtôk gyakorla-
ti alkalmazása címmel a 2020/1. (március) lap-
számban írtak szerzôink. Ezen hûtési módszerek 
növekvô számú megvalósításával mérsékelni 
tudjuk a globális légköri felmelegedést, és így a 
klímaválság kialakulása ellen hatunk.

Az éjszakai szellôztetés hatásának lényege, 
hogy a napközben felmelegedett épületszerkezete-
ket az éjszakai, hûvös levegôvel visszahûtjük, így 
azok a következô napon újra alkalmasak lesznek 
a hôenergia (a szoláris és belsô hônyereségek) 
felvételére és tárolására. A hûtési teljesítmény 
irány értéke természetes éjszakai szellôztetés ese-
tén 5 W/m2, ventilátoros éjszakai szellôztetés ese-
tén pedig 20 W/m2, utóbbi megoldás hátránya az 
elôbbivel szemben, hogy itt viszonylag jelentôs 
közegszállítási energiaigény jelentkezik. 

A levegôvel átjárt talajhôcserélôk olyan nagy 
átmérôjû, speciális csôvezetékek, amelyeket kb. 
1,5 m fektetési mélységben helyeznek el, és így 

a nyáron jellemzôen 15 °C hômérsékletû talaj 
hûvösségét kihasználva a beszívott friss levegôt 
jelentôsen lehûtik. Közvetítôközeges talajkollek-
torok és talajszondák alkalmazása esetén a le-

vegôt egy kaloriferen hûtjük le a talajkollektorban 
vagy a függôleges talajszondában keringtetett fo-
lyadék által. 

Az épületszerkezetek termikus aktiválása el-
sôsorban helyiséghûtésre szolgál, de ezen túl-
menôen alapfûtésként fûtési célra is használ-
ható. A termikusan aktivált épületszerkezet nagy 
hôtároló képessége révén a helyiséghômérsék-

let napi csúcsértékeit csillapítani tudjuk azáltal, 
hogy az épület üzemideje alatt a szoláris és bel-
sô nyereségekbôl származó hôenergiát az épü-
letszerkezet felveszi, és ezt a hôenergiát rend-
szerint az éjszakai órákban a külsô levegônek 
adjuk le, vagyis a felmelegedett épületszerke-
zetet kisütjük. A külsô levegô mellett hôelnyelô-
ként szolgálhatnak a felszíni vizek, a talajvíz, és 
maga a talaj is. A külsô levegô felé való hôle-
adás hûtôtornyokkal, a talaj felé történô hôle-
adás pedig talajszondákkal, talajkollektorokkal 
vagy energiacölöpökkel történik.

Az elôbbiekben még nem említett, de figye-
lemre méltó passzív hûtési eljárás az épület 
tetôfelületén az éjszakai órákban visszahûtött, 
majd ciszternában tárolt csapadékvíz hûtési cél-
ra való felhasználása. Errôl a külföldön helyen-
ként már sikerrel alkalmazott módszerrôl és an-
nak magyarországi adaptációs lehetôségérôl 
írt Tudományos Diákköri dolgozatot Hevesi Vik-
tória, a PTE MIK gépészmérnök szakos hallga-
tója, aki munkájával a szekcióban 1. helyezést 
ért el. Dolgozatában az általa elvégzett méré-
sek alapján bemutatta, hogy a tetôfelületen tör-
ténô hûtôvíz-visszahûtéssel 60-80 W/m2 hûtési 
teljesítmény érhetô el. Ennek nagyobb hányada 
az éjszakai égbolt felé sugárzással leadott hô-
teljesítménybôl származik, amelynek meghatá-
rozásához szükség volt az égbolt éjszakai hô-
mérsékletének mérésére a horizonttól a zeniten 
át az átellenes horizontig 10 fokos lépésenként, 
óránkénti felbontásban, az égbolt különbözô fe-
dettsége esetén.

Dr. Vajda József

Hűtéstechnikai alternatívák 
a globális felmelegedés ellen
Passzív hűtési eljárások

A nyári belsô hômérséklet csökkentésében jó 
szolgálatot tehet a homlokzatok épületszerkezeti 
elemekkel és/vagy növényekkel való árnyékolása, 
valamint az éjszakai órákban néhány ablak legalább 
résnyire való nyitása, fôleg, ha azok egymás feletti 
szinteken vannak.


