
|  A  M A G Y A R  M É R N Ö K I  K A M A R A  L A P J A     |  XXIX. évfolyam, 4. szám, 2022. április  –  Ár: 680 Ft   | 

mérnök újság

HÁBORGÓ ENERGIAPIAC AMIKOR A KÉK  
ZÖLDEBB

MAGAS  
FORDULATSZÁMON ÍGY VASALUNK MI

A Big Lift 
technológia
Új Budapesti Atlétikai Stadion 
– feszített kábelszerkezetes 

tetőszerkezet szerelése



201x264.indd   1 2019. 08. 23.   17:01



3

„...és bármit is hoz a jövő,  
    mindig a mérnökök fogják mozgásban tartani a világot.”  
                                                                            (Spektrum Tv, Mérnöki csodák)

A kilencvenes években svéd befektetői társaságnak kivitelez-
tünk egy foghíjbeépítésen speciális mélyépítési munkákat. 
Meg voltak elégedve velünk, így következő lépésben odaad-
ták a teljes épületszerkezet építését is. A munka végére jól ösz-
szemelegedtünk a finn származású, nemzetközi tapasztalatú 
projektvezetővel. Egy laza beszélgetésen kértem, hasonlítsa 
össze, hogyan dolgozunk mi a nyugatiakhoz viszonyítva. A kö-
vetkezőképpen értékelt: Az építési sebesség megfelelő, kb. 
ugyanaz, mint náluk, a minőség is megfelelő, nem több, nem 
kevesebb, mint másutt, és megfelelően van kezelve, ha szük-
séges. A fő különbség, hogy nálunk kétszer annyi munkás van a 
helyszínen, mint náluk. Ott minden szakmunkásnak van érett-
ségije, a munkásokat nemcsak az érdekli, hogy mit kell tenni 
holnap, hanem mi lesz a feladat a jövő hónapban. Egy ilyen 
építkezést nem lehet úgy lebonyolítani, hogy a dolgozók ne 
lennének havonta állománygyűlésen tájékoztatva a projekt 
állásáról, kitekintéssel a következő időszakra.

De mi az oka annak, hogy a 30 évvel ezelőtti beszélgetés lé-
nyegében még ma is érvényes: hazai építőipari termelékeny-
ségünk (a kiugró növekedés ellenére) messze el van maradva 
az EU-hoz vagy a fejlett világhoz képest. Okai – fontossági sor-
rend nélkül – az alacsony hatékonyság, az elaprózódott vál-
lalkozási struktúra, a szakmunkás- és mérnökhiány, a szak- és 

mérnökképzés hiányosságai, az versenyszférához viszonyítva 
alacsonyabb szintű anyagi elismerés, és az ebből következő 
külföldi elcsábítás. Végül is a szakmánk erkölcsi, anyagi és tár-
sadalmi elismertsége gyenge. 

Az alacsony hatékonysághoz alacsony bér tartozik, ez egy-
szerű piaci összefüggés. A legjobb, ami az építőiparban történt 
az utóbbi időben, a bérrobbanás a fizikai dolgozók körében. 
Úgy gondolom, a bérrobbanás azért következett be, mert az 
elmúlt évtizedekben a bérszint túlzottan el volt nyomva, már 
előbb kellett volna elkezdeni a fejlesztését (ehelyett hagytuk, 
hogy a jó munkaerő külföldre menjen). Ha a munkások anyagi 
megbecsülése növekszik, akkor ez alulról felfelé hatva jelenik 
meg a tervezői, projektirányítói körben, vagyis a teljes ipar-
ágban. Egy érvényes szerződésben napi szinten ezt a költség-
változást nehéz kezelni, bizonyára többeknek jelentős gondot 
okoz. Hosszú távon azonban remélhető, hogy a csábító bére-
zés segítségével a mérnöki munka megbecsülése is növeked-
ni fog. 

Ne felejtsük el, hogy a szakmai megbecsülés nem csak bér-
kérdés. A szakmai megbecsülés az a magatartás, amikor va-
laminek az értékét elfogadjuk, elismerjük. A szakmai meg-
becsülés jelenti, hogy a társadalom, a közösség úgy találja, 
érdemes mérnöknek lenni, a szülő rábeszéli gyermekét, hogy 
ilyen szakmával a kezében lesz jövője, lesz megélhetése és 
értelmes, érdekes, kreatív munkát tud végezni. Tudunk vala-
mit tenni azért, hogy a világunk jobb vagy szebb legyen. Ép-
pen ezért javaslom marketingelemként, hogy a fenti idézet 
legyen a mérnöki kamarák mindenütt megjelenő jelmondata, 
szlogenje a közvélemény alakítására.

A legjelentősebb 
változás

Zsigmondi András
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A veszprémi fejlesztési pro-
jekt az Európa Kulturális  
Fővárosa 2023 részeként 
valósul meg, begyógyítva 
egy csúnya sebhelyet a vá-
ros szövetében.

„Magyarország kisvíz-
folyásai nak árvizei” címmel 
jelent meg a hazai vízügyes 
szakmában egy hiánypótló, 
átfogó szakmai mű.

Patakok és villámárvizek

A mérnök, a jogosultságok,  
a piac és a jövő 

A jogosultságok megítélésének módja, rendszere és 
a  mérnöki piacon ezzel összefüggésben tapasztalha-
tó jelenségek óhatatlanul kérdéseket vetnek fel.
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A  H Ó N A P  E S E M É N Y E I 
M Á R C I U S

Március 22-e a víz világnapja. Minden évben más-más jelmondattal hívják fel a figyelmet egy-egy olyan konkrét 
vízgondra, amelynek megoldása társadalmi összefogást igényel. Az időszerű szlogen – „Tegyük láthatóvá a látha-
tatlant” – a felszín alatti vizek fontosságára, védelmére utal, az ezzel kapcsolatos témákat országszerte iskolákban, 
múzeumokban és szakmai konferenciákon dolgozzák fel. Az idei központi rendezvényt Szolnokon tartották.

Reich Gyul a okl . építőmérnök

Tiszaligetben, a töltés melletti „vízügyi emlékparkot” azon a he-
lyen hozták létre, ahol 2000-ben az eddigi rekordot hozó tiszai ár-
hullám idején a legnehezebb küzdelemmel lehetett csak megvé-
deni a gátat. A parkban a vízhez kapcsolódó három szent – Szent 
László, Szent Kristóf és Nepomuki Szent János – faragott szobra és 
a tiszai országokat jelképező oszlop áll. Az emlékparkot a közel-
múltban elhunyt dr. Hoffmann Imréről nevezték el, aki – mint a víz-
ügyet nyolc évig irányító, szolnoki születésű helyettes államtitkár 
– kezdeményezte a létrehozását. Az Országos Vízügyi Főigazgató-
ság vezetője, Láng István avató beszédében a magyar vízgazdál-
kodás stratégiai feladatait, a szakmai teendőket a következőkben 
foglalta össze:

„Hoffmann Imre itt hagyta nekünk három szent szobrát, hogy 
legyen egy erkölcsi origónk, ahová mindig visszatérhetünk, ha új-
ra kell kezdeni a vízügyi gondolkodást. Szent Kristóf, aki szembe-
megy az árral, és átviszi a folyón a vándorokat, Nepomuki Szent 

János, aki halálával védi a folyókat, és talán a legaktuálisabb 
Szent László, aki a vízhiányban is képes vizet fakasztani. 

A három szent egyben jelképezi a múlt vízrajzi helyzetét. A víz 
hiányát, vagy a víz többletéből eredő veszélyeket. A középkori 
emberek kitettsége ezeknek a problémáknak kiemelkedően nagy 
volt a mai Magyarország területén. Az ország kétharmada élhe-
tetlen vízjárta terület volt, amelyben kevés pákász és halász élte 
szúnyogokkal teli életét. Ne akarjuk a magyar vízgazdálkodástól 
elvitatni, hogy jelentős mértékben élhetővé tette a Kárpát-me-
dencét. A valamikor vízzel borított, egykori ártereken új gazdál-
kodás, új életközösségek alakultak ki. Lehetővé tette az Alföld be-
népesülését, a fejlődés elindulását ezeken a területeken. 

A fejlődésnek ára volt mindenhol a világon, akár a középkori 
Hollandiára, akár az újkori Kínára gondolunk. Az új és sikeres élet-
terek kevesebb helyet hagytak a természetes élőhelyeknek, és a 
víznek is. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy az árvízszintek nő-
nek, a kisvízszintek süllyednek. Ráadásul, ha meg akarunk felelni 
a víz világnapja jelmondatának, miszerint »Tegyük láthatóvá lát-

Vízügyi emlékparkot avattak Szolnokon

A víz világnapja – 2022
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hatatlant!« – értsd: az értékes talajvizeinket –, hát nagyon mélyre 
kell már néznünk. A morfológiai folyamatok okozta szélsőségekre 
ráerősít a klímaváltozás folyamata. A prognózisok a léghőmérsék-
let emelkedését, a csapadéktevékenység változását, a szélsősé-
gek növekedését vetítik előre.

Mi a célja és mi a feladata ebben a helyzetben 
a magyar vízgazdálkodásnak?

Víz nélkül nincs élet. Legnagyobb célja, hogy megőrizze és elkér-
hetővé tegye azt a vízkincset, amellyel Magyarország rendelke-
zik, párhuzamosan azzal a feladatával, hogy teremtett értékeit a 
károktól megóvja. 
Legnagyobb feladatai négy területen fogalmazhatók meg:
1. Az ivóvízbázisok megőrzése, védelme, a vízminőség megőrzése
2. A kiépített árvízvédelmi rendszereink védképességének meg-

tartása, az árvízszintek növekedésének megállítása.
3. A klímaváltozás miatt kiszáradó területeink vízpótlásának 

megoldása
4. A süllyedő kisvízszintek visszaemelése, a vizek tározásának, 

vízvisszatartásának és elosztásának fokozása.

Vizeink, ivóvizeink védelme
A hazai ivóvízbázisok szigorú védelme megvalósult. A felszíni vize-
ink minőségét döntő részben a felhagyott külföldi bányákból szár-
mazó terhelések, illetve a kezeletlen hulladékok veszélyeztetik. 
Gondoljunk itt a jelenleg is folyó vízminőségi védekezésre a Sajón, 
vagy a petpalack problémára. Sajnálatos módon a határon túlnyúló 
kérdések megoldása lassú, addig is reaktív képességeink növelése 
szükséges. Ennek keretében fejlesztjük tovább folyóink határszel-
vényeiben a vízminőségi monitoring rendszereket, illetve a hul-
ladékkiterelő, kiszedő rendszereinket a Vásárosnaményban már 
működő rendszerhez hasonlóan. Jó hír, hogy a terhelések csökken-
tésére már Románia is kézzelfogható intézkedésekkel törekszik.

Árvízvédelem
Meg kell őriznünk folyóink árvízlevezető képességét. Az árterek 
reaktiválása kis részben lehetséges, a teljes reaktiválás bár ro-
mantikus, de nem reális gondolat. Ha csak az Alföldet nézzük, a 
legfrissebb felmérések szerint is elenyésző mértékben lehet az 
egykori hullámtereket reaktiválni, a beépítések, vagy a fontos té-
nyezővé vált mezőgazdasági és ipari termelés miatt. 2000-ben 
mindannyian azért küzdöttünk, hogy Szolnok városa ne váljon új-
ra ártérré. Vagyis azokat a szélsőségeket, amelyek a korlátozott 
körülmények, és a klímaváltozás miatt kialakultak kezelnünk 
szükséges. Hullámtereinken ma egyszerre szenved vereséget az 
árvízvédelem és a természetvédelem. A szukcessziós folyama-
tok megállnak, az invazív növények túlburjánzanak, a természe-
ti értékek degradálódnak, az árvízlevezető képesség csökken, az 
árvízszintek emiatt nőnek. Ha csak ennyi helyet hagytunk a fo-
lyónak, azt meg kell őriznünk. Az árvízi levezető képesség helyre-
állítása mellett, helyre kell állítanunk hullámtereink természeti 
potenciálját, el kell végeznünk környezeti restaurációt. A hogyan-
ra is tudunk választ adni, hiszen a bivalytói, vagy a tiszabábolnai 
környezeti restauráció nem csak az árvízlevezető képességet ja-

vította meg, hanem példaértékűen lehetővé tette a biodiverzitás 
növekedését, az őshonos fajok visszatelepülését.

Hátságaink vízpótlása
Gondoskodnunk kell a csapadékhiány miatt kiszáradó, a folyó-
vizeinktől független területek vízpótlásáról, például a Homok-
hátság vagy a Nyírségi hátság vízpótlásáról. E területek elapadó 
vízkészlete egyértelműen a klímaváltozás rovására írható. A ke-
vesebb, illetve megváltozott csapadékjelenségek okozta beszi-
várgás kisebb, és egyre nehezebb láthatóvá tenni a talajvizeinket, 
mert az ásott kutak nagy része is kiszáradt. Ezeken a területeken 
a vízgazdálkodással az életminőség is degradálódik. A vízpótlás 
nem csak a mezőgazdaság és a feldolgozóipar miatt szükséges, 
hanem közvetlenül és közvetve az itt élő kisközösségek életfelté-
teleinek javításához is. 

Vizeink elérhetőségének növelése
És végül, de nem utolsósorban szembe kell néznünk folyóink kis-
vízszintjeinek süllyedésével is. Amíg a középkorban a folyóink 
rendelkezésére állt az egész Pannon-medence, ahogy ezen belül 
a Tiszának rendelkezésére állt az Alföld, a kisvízszintek és az ár-
vízszintek közötti különbség 3–5 méter volt. A mai szolnoki vízál-
lás 11 méterrel alacsonyabb az 1041 cm-es árvízszintnél, de volt 
ez az érték már 13 méter is, sőt Csongrádnál a különbség eléri a 
14 métert. A Tisza Kisköre és Csongrád között nem csak az egykori 
ártéri területeit vesztette el, hanem ezen területek talajvíztáro-
zó képességét is. A folyóban, a medersüllyedéssel kialakuló ala-
csony vízszint az év 95%-ában nem táplálja, hanem megcsapol-
ja az alföldi talajvízkészletet. Ennek a folyamatnak a legnagyobb 
vesztese a mezőgazdaság és a természetvédelem. Míg az öntö-
zési igények nőnek, addig az elérhető vízkészletek csökkennek. 
A mesterségesen kialakított főmedrekre fűződő ökoszisztémák 
vízellátása csökken, a vizes élőhelyek folyamatos zsugorodása fi-
gyelhető meg. Hasonló problémákkal küzd többi nagy folyónk, de 
több kisvízfolyásunk is. Ha nem akarjuk egy szivattyús vastüdő-
rendszerré kiépíteni Magyarország vízgazdálkodását, akkor el kell 
gondolkodnunk kisvízszintjeink rehabilitálásán, visszaemelésén, 
a folyómenti területeink gravitációs vízpótlásán, felszíni és felszín 
alatti tározóképességük visszanyerésén, bővítésén.

Nagy feladatokba kezdtünk. Folynak a vízminőség védelmi 
fejlesztések, elkészültek a folyók hullámterének kezelési tervei, 
megindult a Homokhátság és a Nyírség vízpótlásának tervezése, 
és folyamatban van a 104 tételből álló vízpótlás fejlesztése is el-
sősorban a mezőgazdasági vízellátás és a természetvédelmi víz-
pótlás érdekében.

Ahhoz, hogy ezt a programot a magyar vízgazdálkodás sikere-
sen végrehajtsa, szükséges szentjeink tisztelete, eleink munkássá-
gának megbecsülése, tapasztalatainak felhasználása. Az emlék-
park nem csak az emlékezés miatt építtetett, hanem azért is, hogy 
a múlt ismeretében vizsgáljuk felül a jövőre vonatkozó döntése-
inket. Egy-egy pillanatra álljunk meg, eleink tetteiben értékeljük 
magunkat, hogy becsülettel tudjuk vállalni a vízgazdálkodásban 
a köz szolgálatát. A magyar vízgazdálkodás erre törekszik, minden 
kollégámban látom az elkötelezettséget. Számíthatnak ránk!”
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Debreceni székházavató

Ünnepélyes keretek között adták át már-
cius 31-én, Debrecen belvárosában a Haj-
dú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara új, 145 
négyzetméteres székházát. Az avatáson 
– ahol leleplezték az épület homlokzatát 
díszítő kamarai címert, illetve a prof. Po-
lónyi Istvánról elnevezett, 60 fős befo-
gadóképességű, világszínvonalú infor-
matikai felszereltségű előadótermet, és 
benne Erdős István építészmérnök Poló-
nyi professzorról készített alkotását – sor 
került a HBMMK 2020. évi diplomadíjainak 
átadására is. Az elismerést, melyet az ala-
pítása óta eltelt 24 év alatt 15 alkalommal 
nyújtottak át, ezúttal Bodnár Dávid (Deb-

receni Egyetem Műszaki Kar), és Márkus 
József (Debreceni Egyetem Természettu-
dományi és Technológiai Kar) vehette át.

Az ünnepi rendezvényen részt vett dr. 
Hajtó Ödön, az országos köztestület alapí-
tó elnöke, Wagner Ernő MMK-elnök, Dezső 
Zsigmond, a megyei kamara alapító elnö-
ke, valamint az MMK alelnökei, a területi 
kamarák és a szakmai tagozatok vezetői. 

Az új székház a HBMMK tagjai által befi-
zetett tagdíjakból és a választott tisztség-
viselői által fel nem vett tiszteletdíjakból 
épült. 

Országos
titkári értekezlet

Az MMK székhelyén üléseztek március 
29-én a megyei kamarák titkárai. Az or-
szágos értekezleten a munkabiztonsági 
szakértői tevékenységekről szóló 354/ 
2009. (XII. 30.) Kormányrendelet  
kapcsán felmerült feladatokról, az  
építésügyi és az építésüggyel össze - 
függő szakmagyakorlási tevékenységek-
ről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.-ren-
delet változásairól, az új számlázási rend-
szer bevezetésének tervezéséről, vala-
mint a vizsgajelentkezés módosításáról 
és a kiegészített vizsgarendszerről 
egyeztettek a résztvevők.

Eredményes volt a XII. Országos Kéménykonferencia
A Kéményjobbítók Országos Szövetsége 
március 24–25-én immár 12. alkalommal 
rendezte meg – ezúttal is Kecskeméten – 
az Országos Kéménykonferenciát, idén is 
nemzetközi részvétellel. Mivel az elmúlt 
két évben is jelentős változás következett 
be az égéstermék-elvezetőkkel kapcsola-
tos előírások és a környezetvédelmi elvá-
rások, valamint az új energetikai előírá-
sok terén, a szervezők célja az volt, hogy 
a konferencia keretében lehetőséget biz-
tosítsanak a szakembereknek az égéster-
mék-elvezetés témakörében tapasztalt 
eredmények és a fejlődés megismerésé-
re, valamint a felmerülő aktuális kérdé-
sek megvitatására.

A konferenciát idén is kiállítás kísérte, 
amelyet Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki 
Kamara elnöke nyitott meg. Ezt követően 
füstérzékelőket adtak át civil szervezetek 
képviselőinek. A konferenciát dr. Szeberé-
nyi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármes-
tere nyitotta meg, majd átadták a Meszlé-
ry Celesztin-díjakat, amelyeket idén dr. 
Bándy Gyula, az Alapvető Jogok Biztosa 

Hivatalának a jövő nemzedékek érdeke-
inek védelmét ellátó biztoshelyettese és 
Versits Tamás, az MGVE elnöke, a Kémény-
jobbítók Országos Szövetségének tagja 
kapott. Itt került sor a 2021. évi Macskásy 
Árpád-életműdíj átadására, amire 2021 
őszén nem volt mód. A díjat Gyurkovics 
Zoltán, az MMK Épületgépészeti Tagozat 
elnöke adta át Jakus Istvánnak.

A konferencia központi témája a leve-
gőtisztaság-védelem és a gyűjtőkémé-
nyek kérdése volt, az első nap délutánján 
elhangzó előadások pedig a mérnökök 
számára szakmai továbbképzésnek mi-
nősültek. 

Dr. Barna Lajos, a szervezőbizottság elnöke
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Befejeződtek az MMK 
mesteriskolai képzései
Lezárultak a negyedik beruházáslebo-
nyolítói, illetve az első nukleáris tervezői 
mesteriskola képzési programjai. A Ma-
gyar Mérnöki Kamara első nukleáris terve-
zői mesteriskolája 2021. november 11-én 
kezdődött hibrid oktatási formában, mely-
re összesen 98 szakmagyakorló mérnök 
jelentkezett. A mesteriskola képzési prog-
ramja április 8-án teszttel zárul majd, az 
ünnepélyes oklevélátadás tervezett idő-
pontja pedig május 13. A beruházáslebo-
nyolítói mesteriskola 4. évfolyamának el-
ső képzési napja múlt év november 17-én 
kezdődött, amely szintén hibrid oktatá-
si formában zajlott, 128 hallgató részvé-
telével. A hallgatóknak április 29-ig kell 
záródolgozatukat benyújtaniuk. A mes-
teriskola ünnepélyes oklevélátadásának 
tervezett időpontja: június 10. A nagy-
számú érdeklődés, valamint az előző év-
folyamról lecsúszott, várólistára került 
hallgatók jelentkezési igényeit figyelem-
be véve tervezés alatt áll az 5. évfolyam 
szeptember végi/október eleji elindítása.

új
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Cégtudomány – új képzést indít a kamara
A beruházáslebonyolító mesteriskola mintája és sikere nyomán a Magyar Mérnöki 
Kamara egy társadalmi ismereteken nyugvó, interdiszciplináris vállalkozási jellegű 
képzést indít, amely elősegíti a mérnökök társadalmi, társadalomismereti és üzleti 
gondolkodását. A tervezett oktatás tematikája: vállalkozási ismeretek, vállalatgaz-
daságtan, üzleti jog, vállalkozási jog, vállalkozáspszichológia, marketing, tárgya-
lástechnika, munkajog, emberierőforrás-menedzsment, válságmenedzsment, pro-
jektmenedzsment, információtechnológia, döntéstechnika, döntések téthelyzetben, 
egészségtudatos vállalkozásszervezés. Tervezett óraszám: 80–110. A végleges prog-
ramot és részvételi díjat a várható jelentkezések függvényében alakítjuk ki. Kérjük, ér-
deklődését a cegtudomany@mmk.hu címen jelezze! További részletek: www.mmk.hu

Az MMK, a területi  
kamarák és a szakmai  

tagozatok 15 millió  
forinttal támogatják az 
ukrajnai menekülteket

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége kö-
szönetét fejezi ki a területi kamaráknak és 
a szakmai tagozatoknak, hogy szinte egy-
ként mozdultak meg az ukrajnai menekül-
tek támogatása érdekében.

Az MMK elnöksége március 9-i ülésén 
arról döntött, hogy a köztestület eddigi, 
illetve a 2022. éves gazdálkodása lehető-
vé teszi, hogy az ezzel összefüggő kiadá-
sokat átvállalja a nem tagdíj jellegű bevé-
telek terhére. Tekintettel arra, hogy nem 
kizárt a kialakult válsághelyzet hosszabb 
ideig tartó fennállása, az elnökség kéri 
tagszervezeteit, illetve szervezeti egysé-
geit, hogy ezeket az összegeket tartalé-
kolják egy később szükséges humanitári-
us akció esetére. Mindezekre tekintettel a 
Magyar Mérnöki Kamara 15 millió forintot 
utal át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
részére a területi kamarák, a tagozatok és 
az MMK adományaként.

Megújult a Magyar  
Állami Operaház

A mintegy 55 milliárd forintos beruhá-
zás keretében megújult a teljes homlok-
zat, annak díszítése, a főhomlokzat és tető 
díszkivilágítása és a tető borítása. A mű-
emléki közönségforgalmi terekben a ter-
vezők igyekeztek helyreállítani a hom-
lokzat és a belső terek eredeti színeit és 
anyagait, megújult a belső terek világítása 
is. A felújítás központi eleme a számítógép 
vezérelte színpadi alsó- és felsőgépészet. 

Brit építésziroda nyerte a  
Nyugati pályaudvar pályázatát

A Grimshaw Architects nyerte az új Nyu-
gati pályaudvar tervpályázatát. „Egy 21. 
századi, részben föld alá süllyesztett, mo-
dern pályaudvarként tervezzük újjá a Nyu-
gati pályaudvart. Az új terv tiszteli a múltat, 
Budapest építészeti örökségét, és jól illesz-
kedik a környező városrész szövetébe.” – fo-
galmazott Fürjes Balázs, Budapest és a 
fővárosi agglomeráció fejlesztéséért fe-
lelős államtitkár, a szakmai zsűri elnöke.
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 MEGYEI KAMARÁK HÍREI
Baranya

Tüke-díjat kapott dr. Kukai Tibor
Hirth Ferenc vállalkozó és dr. Kukai Tibor egyetemi oktató, mér-
nök, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke vehette át márci-
us 15-én a tizenkilencedik alkalommal odaítélt Tüke-díjat a pécsi 
székesegyházban és a Dóm-kőtárban tartott ünnepi ceremónián. 
1780. január 21-én Mária Terézia királynő a kancellárián kiállíttat-
ta a Pécs városának szóló királyi privilégiumlevelet. Pécs szabad 
királyi rangra emelésének e napjára emlékezve, 2004 óta minden 
évben annak adják át a Tüke-díjat a pécsi polgárok szavazata alap-
ján, aki a város fejlődéséhez példamutató tevékenységével jelen-
tős mértékben hozzájárult.

Dr. Kukai Tibor négy ciklus óta vezeti a Baranya Megyei Mérnök 
Kamarát. Miközben tudását évtizedek óta egyetemi oktatóként 
közvetíti ifjú követői számára, mérnöki munkáját olyan kiemel-
kedő projektek fémjelzik, mint a pécsi világörökségi helyszínek 
együttese és számos közterületi beruházás.

Bács-Kiskun
Állami kitüntetést vehetett át  
dr. Tercsi Mátyás
A március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából március 11-én Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes állami kitüntetéseket adott át 
Budapesten, a Karmelita kolostorban. A Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetésben részesült értékes mérnöki és vezetői 
munkája, a keresztény értékek és a nemzeti összetartozás képvi-
selete iránt elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként 
dr. Tercsi Mátyás okl. gépészmérnök, a Bács-Kiskun Megyei Mér-
nöki Kamara tagja, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kecs-
keméti csoportjának elnöke.

Budapest és Pest

Jövőipari Tudományos és Technológiai Park
57,5 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít a kormány a három, 
újonnan megalakuló tudományos park részére – mondta a pénz-
ügyminiszter március 25-én, Zsámbékon. Az Óbudai Egyetem és 
Zsámbék önkormányzata konzorciumban együttműködve létre-
hozta a Jövőipari Tudományos és Innovációs Parkot. Az országos 
összehasonlításban is nagyarányú fejlesztés jelentős mértékben 
járul hozzá a helyi kutatás-fejlesztési és az innovációs tevékeny-
ség megerősödéséhez, és komoly szerepe lesz a nemzetgazdaság 
lehetőségeinek kiterjesztésében is. 

– Mertünk nagyot álmodni, és az álmunk megvalósításában so-
kan mellénk álltak. Sok év munkájának eredményét ünnepelhet-
jük ma – mondta Horváth László, Zsámbék polgármestere. 

– Az Óbudai Egyetem is a modellváltó egyetemek sorába lépett, 
ezzel párhuzamosan a tavalyi év során három tudományos-inno-
vációs park pályázatát nyújtotta be az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium felé. Ez Székesfehérvár tekintetében mechatronikai, 
Kaposvár tekintetében okosipari és Zsámbék tekintetében jövő-

ipari fejlesztési pályát és le-
hetőséget jelent – fogalma-
zott prof. dr. Kovács Levente, 
az Óbudai Egyetem rektora.

A magyar kormány az el-
múlt időszakban több olyan 
programot indított, amely 
azt a célt szolgálja, hogy a 
jövőnek ne csupán passzív 
szemlélői, de alakítói tud-
junk lenni – mondta a ren-
dezvényen Varga Mihály 
pénzügyminiszter. Hozzá-
tette: – A tudásvezérelt tech-
nológiák beépítése a gazda-
ságba csak az egyetemek és 
a gazdaság szoros együtt-
működésével valósulhat 

meg. Ez volt a mozgatórugója annak a döntésnek, amely a tudo-
mányos parkok létrehozását szorgalmazta. A cél a gazdaság, az 
egyetemi világ és a kutatások lehető legmagasabb szintű össze-
kapcsolódása.

A rendezvényen nemcsak a bekapcsolódó vállalkozások írták 
alá szándéknyilatkozatukat, hanem mivel a bemutatott zsámbéki 
park egyik fontos kutatási területe a kiberbiztonság lesz, az Óbu-
dai Egyetem kezdeményezésére aláírták a Magyar Kiberbiztonsá-
gi Klaszter alapító okiratát is, amelyet az egyetem jegyez több vál-
lalkozással közösen.

LEO – szakmai reggeli
Az energetika jegyében zajlott a Létesítménygazdálkodási és Épü-
letüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO) szakmai 
reggelije március 23-án, a Millennium Házban. A reggelin köszön-
tötték a szövetség új tagjait, és átadták a „Kiválósági Díj 2021”-
et is. Az energiapiaci trendekről és várakozásokról Pletser Ta-
más, az Erste Csoport regionális olaj- és gázipari elemzője tartott 
előadást, majd a szövetség energetikai munkacsoportjának veze-
tője, az ALTE-GO ügyvezető Igazgatója, Novotny Dénes számolt be 
a munkacsoport tevékenységéről, idei céljairól, fókuszterületei-
ről és készülő energetikai ajánlásáról.

Átadták a 2021. évi Innovációs Nagydíjat
A díjat a Magyar Innovációs Szövetség alapította 30 évvel ezelőtt. 
Azok a Magyarországon bejegyzett társaságok kaphatják meg, 
amelyek a díjátadást megelőző évben kiemelkedő műszaki, gaz-
dasági, innovációs teljesítménnyel jelentős üzleti hasznot értek 
el. A díj átadására március 24-én, az Európa hajón került sor.

Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felső-
oktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára kö-
szöntőjében beszélt a modellváltó felsőoktatásról és innovációs 
területről, amelynek köszönhetően felsőoktatási intézményeink 
további fejlődési lehetőséget kapnak, de az innovációs tevékeny-
ség felmutatása elvárás az egyetemekkel szemben. Hozzátet-
te: Magyarország a GDP 1,6 százalékát fordítja innovációra. A cél, 
hogy ez a szám a közeljövőben 1,8 százalékra emelkedjen.

M O Z A I K
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A zsűri döntése értelmében a 2021. évi Magyar Innovációs 
Nagydíjban a CycloLab Kft. részesült, a SARS-CoV-2 elleni gyógy-
szerkészítmény segédanyagáért. További részletek: www.bpmk.hu

Emléktábla-avató
Posgay György (1928–2017) gyémántdiplomás tervezőmérnök 
tiszteletére állított emléktáblát Újbuda önkormányzata. Az ünne-
pélyes avatásra március 29-én, a Bartók Béla út 72. szám alatt ke-
rült sor. A BPMK nevében Szőllőssy Gábor BPMK-alelnök helyezett 
el koszorút.

Posgay György a Műegyetemen töltött évek után a GYESEV-nél, 
azután a Földalatti Vasúttervező Vállalatnál, majd jogutódjánál, az 
UVATERV-nél dolgozott. Tervezőként dolgozott a MÁV-vonalakkal 
többfelé az országban, részt vett a szekszárdi híd tervezésében, 
munkáját őrzi a frankfurti metró, az iraki Diyala és Garmat Ali híd, a 
limai metró Peruban, a vízvezetékek Algériában és a metróhálózat 
Tripoliban. Nevéhez fűződik a millenniumi földalatti meghosszab-
bítása és rekonstrukciója. Közreműködött az összes budapesti met-
róvonal tervezésében. Nyugdíjasként a Metrobernél, az Euroutnál 
és az Eurometrónál szakértőként, tanácsadóként dolgozott.

BPMK a Hungexpón
Folytatódik a Hungexpo és a BPMK együttműködése. A megálla-
podás értelmében továbbra is az évente megrendezett három 
legnagyobb kiállítás – az áprilisi Construma, a májusi Ipar Napjai 
és a szintén májusban tartott AutoMotive Hungary – programját 
színesítik majd a BPMK szakmai továbbképzései, konferenciái. Az 
áprilisi Construma mellett a május 10-i AutoMotive Hungary kiál-
lításon rendezi meg Az e-mobilitásról másképpen VII. konferenci-
át és szakmai továbbképzést, a május 11-i Ipar Napjai kiállításon 
pedig elektrotechnikai és épületvillamossági szakmai napot tart. 
A rendezvényeken való részvételhez előzetes regisztráció szüksé-
ges. További információ a www.bpmk.hu weboldalon olvasható.

Kereszteződések – könyvbemutató

Kereszteződések címmel, magánkiadásban jelent meg Kálnoki-
Kis Sándor emlékirata. A március 21-i, telt házas könyvbemutatón 
Kassai Ferenc BPMK-elnök köszöntötte a Makadám Mérnök Klub-
ban megjelenteket. Ahogy fogalmazott, öröm és megtiszteltetés 
volt a rendezvény házigazdájának lenni. Kiemelte, hogy rendkívül 
fontos hagyatékot jelentenek régi nagyjaink visszaemlékezései, 
hiszen ezek az írások nemcsak a kortársaikat repítik vissza az idő-
ben, de a jövő generációinak is fontos útmutatást adhatnak.

Részletes beszámolónk a www.bpmk.hu oldalon olvasható.

Közlekedésfejlesztés Magyarországon
Szeptember 21–23. között 23. alkalommal rendezi meg Siófokon 
a „Közlekedésfejlesztés Magyarországon” konferenciát a Buda-
pesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az MMK Közlekedési Tago-
zata szakmai közreműködésével. A konferencián a szakmában és 
a kapcsolódó tudományterületeken jártas, a téma komplex átte-
kintését segítő előadók kapnak szót. További információ és a rész-
letes program hamarosan elérhető a www.bpmk.hu weboldalon. 

Hajdú-Bihar

Mérnökbál és családi mérnöknap  
Debrecenben
A megyei kamara május 21-én, 18 órai kezdettel rendezi meg 
harmincadik mérnökbálját „Rügyfakasztó tavaszi zsongás – XXX. 
Mérnökbál” címmel Debrecenben, a Kölcsey Központban. Június 
11-én, 10 órai kezdettel tizedik alkalommal szervezi meg a kama-
ra családi mérnöknapját Debrecenben, a Kerekestelepi Fürdő és 
Kemping területén.

Heves    
Tisztújítás, diplomadíj
Tisztújító taggyűlést tartott március 25-én a Heves Megyei Mér-
nöki Kamara, melyen tiszteletét tette Wagner Ernő MMK-elnök és 
Parragh Dénes alelnök is. 
A választás eredménye:

Elnök: Rittenbacher Ödön; alelnök: Kali Csongor; elnökségi ta-
gok: Alföldi Péter, Endrész György, Holló István, Szerencsi Gábor, 
Vendrei Mária. 

A taggyűlésen sor került a HMMK 2021. évi diplomadolgozat-
pályázatának díjátadó ünnepségére is. Díjazottak és munkáik:
I. helyezett: Király Krisztián okl. szerkezetépítő mérnök; II. he-
lyezett: Hilyák Zalán  földtudományi mérnök; III. helyezettek: 
Hegedűs Noémi  építőmérnök; Szeredi Boglárka  okl. logisztikai 
mérnök; Váradi Zita okl. logisztikai mérnök. Az I. és II. helyezett 
személyesen tudta átvenni az oklevelet. 

Vas  
Kitüntetett mérnökök 
Március 15-e alkalmából a Vas megye érdekében végzett kima-
gasló szakmai eredmények, teljesítmények elismeréséül a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöksége a hagyományokhoz híven kitünte-
téseket adott át. A Vas Megyei Mérnöki Kamara által felterjesztet-
tek közül Mándli Péter gépészmérnök, a BPW-Hungária Kft. ügy-
vezető igazgatója Vas Megye Gazdaságáért díjat kapott, Katona 
Lászlóné okl. építőmérnök, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság vízrendezési és öntözési osztályának osztályvezető-helyette-
se, illetve dr. Bánhidi Péter, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság vízrendezési referense Gayer Gyula-emlékplakettet vehetett 
át, Hámori Róbert nyugalmazott agrármérnök, szakmérnök a Vas 
Megye Mezőgazdaságáért díjat érdemelte ki. 
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M O Z A I K
 SZAKMAI TAGOZATOK HÍREI
Energetikai Tagozat

Küldöttgyűlés májusban
A tagozat következő küldöttgyűlését május 5-én, 14 órától tart-
juk a BKM FŐTÁV Márványtermében (1116 Budapest, Kalotaszeg 
utca 31. D épület, 1. szint). Az ülésen adjuk át tagozatunk Ronkay 
Ferenc- és Büki Gergely-díjait is. A végleges napirendi programot 
és a technikai információkat hamarosan a tagozat honlapján tesz-
szük közzé és körlevél formájában is megküldjük a küldötteink-
nek, akiknek részvételére feltétlenül számítunk.

Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat
Hazay István-díj – felhívás jelölésre
A tagozat 2010-ben alapította a Hazay István-díjat. Idén 13. alka-
lommal hívjuk fel szakcsoportjaink és tagjaink figyelmét, hogy 
tegyenek javaslatot a díjazottra. A díjra a Geodéziai és Geoinfor-
matikai Tagozat azon tagjai jelölhetők, akik szakterületükön ki-
emelkedő teljesítményt nyújtottak, és a kamara, illetve a tagozat 
tevékenységét munkájukkal eredményesen támogatták. 

A díjra a tagozat elnökségének jelenlegi tagjai nem jelölhetők. 
Kérjük, hogy javaslatuk megtétele előtt olvassák el az adományo-
zási szabályzatot a tagozati honlapon (mmk-ggt.hu/hatarozatok/
hazay_dij.pdf), a korábban díjazottak névsorát szintén megtalál-
hatják a honlapon (mmk-ggt.hu/hazay_dij). 

A javaslat tartalmazza a javasolt személy adatait, szakmai tevé-
kenységét, a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírá-
sát, és a javaslat indoklását.

Kérjük, hogy a javaslatokat május 31-ig elektronikus levélben 
juttassák el a tagozat elnökségéhez. A díj odaítéléséről a tagozat 
elnöksége dönt, átadására a tagozati taggyűlésen kerül sor.

Geotechnikai Tagozat
XXVII. Széchy Károly-emlékkonferencia 
Az MMK Geotechnikai Tagozata, a Magyar Geotechnikai Egyesü-
let és a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osz-
tálya közös szervezésében 2022. május 27-én 14 órai kezdettel 
rendezi meg a XXVII. Széchy Károly-Emlékkonferenciát, a Magyar 
Tudományos Akadémián. A geotechnikai szakterület évente meg-
rendezett, hagyományos emlékülésén idén is elismert nemzetkö-
zi és magyar szaktekintélyek színvonalas előadásai hangzanak el:
– Koch Edina: Geotechnikai szerkezetek és technológiák végeselemes modellezése
– Antonio Viana da Fonseca: Methodology for the liquefaction fragility analysis of 
critical structures and infrastructures: a macro-mechanism approach
A főelőadások mellett ezúttal is lehetőséget kap egy fiatal előadó 
a bemutatkozásra:
– Bán Zoltán: Talajfolyósodási potenciál értékelése empirikus alapon

Az emlékülést a hagyományoknak megfelelően a XXX. Geo-
technikus vacsora követi, melynek helyszíne az MTA Akadémiai 
Klub lesz, 18 órai kezdettel. A rendezvényeken való részvétel re-
gisztrációhoz kötött. Bővebb információ a tagozat honlapján ta-
lálható: https://www.geotechnikaitagozat.hu/

Szilvágyi László elnök, dr. Mahler András elnök

Környezetvédelmi Tagozat 
Tisztújító taggyűlés előtt
Értesítjük minden tagunkat, hogy a tagozat elnöksége május 
5-re taggyűlést hívott össze. A taggyűlés egyik napirendi pontja a 
négyévenként esedékes tisztújítás, amelynek lebonyolításához az 
elnökség megválasztotta a jelölőbizottságot: elnöke Rajnai Tamás 
Róbert, tagjai Mezei Marianna és Baka György. A jelölést e-mailben a 
kornyezetvedelmi.tagozat@mmk.hu címre lehet küldeni április 15-ig. 

Jelölést lehet tenni a tagozat elnökére, az elnökségi tagokra, a 
szakértői testület elnökére és a szakértői testület tagjaira. A tag-
gyűlés meghívóját, napirendjeit és a részvételhez szükséges re-
gisztráció módját 30 nappal a taggyűlés előtt a tagozat honlapján 
(www.mmkkornyezetvedelem.hu) lehet megtekinteni. Felhívjuk 
tagjaink figyelmét, hogy éljenek a jelölési jogukkal és vegyenek 
részt a május 5-i taggyűlésen!  A tagozat elnöksége

Szakmai nap
Sikeres szakmai napot szervezett március 24-én a Környezetvédel-
mi Tagozat. A kontakt és online részvétellel megtartott szakmai 
napon nemcsak a tagozat tagjai vettek részt, hanem jelentős szá-
mú kormányhivatali munkatárs is bekapcsolódott a rendezvény-
be. Előadásában Barna Sándor a felszíni vízkészlet csökkenésének 
vizsgálatával, Pintér István pedig az elérhető legjobb technológiák 
alkalmazásával (BAT) foglalkozott. Az előadásokat követően lehe-
tőség volt kérdések feltevésére és az észrevételek megosztására is.

Közlekedési Tagozat
Tisztségviselő-választás
A tagozat elnöksége értesíti valamennyi tagját, hogy 2022-ben az 
elmúlt négyéves ciklust lezáró és új tisztségviselőket választó kül-
döttgyűlésre kerül sor. A küldöttgyűlés feladata a szakma helyzete, 
feladatai, kihívásai függvényében a tagozat, illetve az elnökség és a 
szakmai gyakorlat szakirányúságát vizsgáló szakértői testület mun-
kájának értékelése, illetve az elkövetkező négy évre az új tisztségvi-
selők megválasztása. A választás kiterjed az elnök, az elnökség tag-
jai, a szakmai gyakorlat szakirányúságát vizsgáló szakértői testület, 
valamint a tagozatnak az országos küldöttgyűlésbe választott kül-
döttei, továbbá a Csány László-díj kuratóriuma megválasztására. 

A tisztségviselői választást a jelölőbizottság készíti elő, amely-
nek tagjai és elérhetőségük: Hajnal János elnök (07-0584) (hajnal-
szecsodi@t-online.hu), Felméri Béla (fbela66@gmail.com), Hegyi 
Zoltán (hegyi@vikoti.hu), Mihálffy Krisztina (mihalffy.krisztina@fom-
terv.hu), Szabó István (hrmodell@gmail.com), Ládonyi Ákos (info@
ladonyikft.hu), Tóthné Temesi Kinga (temesi@kti.hu). 
A jelölőbizottság felkéri a tagozat tagságát a jelölésre, a jelölt ne-
vének, elérhetőségének, a jelölést alátámasztó tevékenységének 
és a javasolt tisztségnek a megnevezésével (legfeljebb 15 géppel 
írt sorban). Konzultáció céljából meg lehet keresni bármely jelölő-
bizottsági tagot a megadott elérhetőségen. Jelölés elektronikus 
úton tehető a hajnal-szecsodi@t-online.hu, illetve az mmk.kozleke-
dési.tagozat@fomterv.hu címen, vagy szükség esetén postai úton 
(FŐMTERV Zrt., 1276 Budapest, Pf. 1104) 2022. április 30-ig.
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Változó tűzvédelmi előírásoknál  
a kőzetgyapot szigetelések nyújtotta biztonság

2022 ismételten a tűzvédelmi előírások változásának éve lesz. Heteken belül 2022 ismételten a tűzvédelmi előírások változásának éve lesz. Heteken belül 
várható, hogy megjelenik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változása. Az OTSZ-várható, hogy megjelenik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változása. Az OTSZ-
szel összefüggésben mind a 14 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv is módosulni fog. szel összefüggésben mind a 14 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv is módosulni fog. 
Fontos odafigyelni arra, hogy ha a tervek beadása a hatálybalépést követően Fontos odafigyelni arra, hogy ha a tervek beadása a hatálybalépést követően 
történik majd meg, már az új jogszabályi előírásokat szükséges betartani.történik majd meg, már az új jogszabályi előírásokat szükséges betartani.

Az építési szakma szereplői tisztában vannak a kőzetgyapot-alapú szigetelések Az építési szakma szereplői tisztában vannak a kőzetgyapot-alapú szigetelések 
kedvező műszaki tulajdonságaival, melyeknek köszönhetően alkalmazásuk során kedvező műszaki tulajdonságaival, melyeknek köszönhetően alkalmazásuk során 
komplex módon tudnak megfelelni energetikai, akusztikai, környezetvédelmi és komplex módon tudnak megfelelni energetikai, akusztikai, környezetvédelmi és 
tűzvédelmi követelményeknek egyaránt. Viszont kevésszer gondolnak bele abba, tűzvédelmi követelményeknek egyaránt. Viszont kevésszer gondolnak bele abba, 
hogy a folyton változó jogi környezetben milyen módon képes a kőzetgyapot-hogy a folyton változó jogi környezetben milyen módon képes a kőzetgyapot-
alapú hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelés biztonságot nyújtani. alapú hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelés biztonságot nyújtani. 

Az épületek élettartama alatt szükségessé válhat átalakításuk, bővítésük, kor-Az épületek élettartama alatt szükségessé válhat átalakításuk, bővítésük, kor-
szerűsítésük, helyreállításuk, felújításuk, használatuk, a rendeltetésmódosításuk, szerűsítésük, helyreállításuk, felújításuk, használatuk, a rendeltetésmódosításuk, 
melyek során a megváltozott jogi környezetnek megfelelően szükséges az épü-melyek során a megváltozott jogi környezetnek megfelelően szükséges az épü-
letszerkezetek megfelelőségét igazolni. Különös tekintettel igaz ez a tűzvédelmi letszerkezetek megfelelőségét igazolni. Különös tekintettel igaz ez a tűzvédelmi 
követelmények változása esetén, amikor is átalakítás körében, mértékében meg követelmények változása esetén, amikor is átalakítás körében, mértékében meg 
kell feleltetni az épület szerkezeteit az új tűzvédelmi követelményeknek. kell feleltetni az épület szerkezeteit az új tűzvédelmi követelményeknek. 

A nem éghető kőzetgyapot szigetelések tűzvédelmi szempontból nem jelen-A nem éghető kőzetgyapot szigetelések tűzvédelmi szempontból nem jelen-
tenek kockázatot, égve nem csepegnek, számottevő füstöt nem bocsátanak tenek kockázatot, égve nem csepegnek, számottevő füstöt nem bocsátanak 
ki, 1000 C° feletti az olvadáspontjuk, korlátozás nélkül beépíthetők, a meglévő ki, 1000 C° feletti az olvadáspontjuk, korlátozás nélkül beépíthetők, a meglévő 
épületszerkezetek tűzvédelmi teljesítményén nem rontanak. Alkalmasak tűzter-épületszerkezetek tűzvédelmi teljesítményén nem rontanak. Alkalmasak tűzter-
jedés ellen védett szerkezetek, tűzvédelmi célú gátak, magas tűzállósági telje-jedés ellen védett szerkezetek, tűzvédelmi célú gátak, magas tűzállósági telje-
sítményű szerkezetek kialakítására. A későbbi fejlesztéseket nem befolyásolják sítményű szerkezetek kialakítására. A későbbi fejlesztéseket nem befolyásolják 
hátrányosan, nem korlátozzák.hátrányosan, nem korlátozzák.

Fontos tény továbbá, hogy a kőzetgyapot szigetelések talán a világon legtöb-Fontos tény továbbá, hogy a kőzetgyapot szigetelések talán a világon legtöb-
bet rendszerben bevizsgált szigetelőanyagok, számos gyártó rendszerminősíté-bet rendszerben bevizsgált szigetelőanyagok, számos gyártó rendszerminősíté-
sének fő eleme, különösen a tűzvédelmi teljesítménnyel rendelkező szerkezetek sének fő eleme, különösen a tűzvédelmi teljesítménnyel rendelkező szerkezetek 
esetében (szerelt szerkezetek, válaszfalak, homlokzati hőszigetelő rendszerek, esetében (szerelt szerkezetek, válaszfalak, homlokzati hőszigetelő rendszerek, 
lapos- és magastetők, tűzgátló lezárások, álmennyezetek stb.).lapos- és magastetők, tűzgátló lezárások, álmennyezetek stb.).

Igazoló dokumentumok, garanciaIgazoló dokumentumok, garancia
Az építési termékek, szerkezetek teljesítménynyilatkozatai, igazoló dokumentu-Az építési termékek, szerkezetek teljesítménynyilatkozatai, igazoló dokumentu-
mai stb. nemcsak a követelményeknek való megfelelésben töltenek be jelentős mai stb. nemcsak a követelményeknek való megfelelésben töltenek be jelentős 
szerepet, hanem a hibás teljesítéssel összefüggő jogok érvényesítésében is. szerepet, hanem a hibás teljesítéssel összefüggő jogok érvényesítésében is. 
A hőszigeteléseknél különösen igaz ez, mert ha nem a minősítésekben sze-A hőszigeteléseknél különösen igaz ez, mert ha nem a minősítésekben sze-
replő termékeket építjük be, a garancia elvesztésén túl, a kész szerkezet sem replő termékeket építjük be, a garancia elvesztésén túl, a kész szerkezet sem 
fogja tudni az elvárt teljesítményt biztosítani energetikai, akusztikai vagy akár fogja tudni az elvárt teljesítményt biztosítani energetikai, akusztikai vagy akár 
tűzvédelmi szempontból.tűzvédelmi szempontból.

Az építési termékek, szerkezetek igazoló dokumentumainak nemcsak a kö-Az építési termékek, szerkezetek igazoló dokumentumainak nemcsak a kö-
vetelmények megfelelőségének az igazolása, a szavatossági és jótállási igények vetelmények megfelelőségének az igazolása, a szavatossági és jótállási igények 
érvényesítése szempontjából van jelentősége, hanem hosszú távon is szolgálhat érvényesítése szempontjából van jelentősége, hanem hosszú távon is szolgálhat 
fontos információkkal, melyek egy későbbi ingatlan eladás során, minőség, meg-fontos információkkal, melyek egy későbbi ingatlan eladás során, minőség, meg-
felelőség igazolása esetén vagy bővítés, rendeltetésmódosításnál, átépítésnél, felelőség igazolása esetén vagy bővítés, rendeltetésmódosításnál, átépítésnél, 
felújításnál stb. a meglévő építési termékek, építményszerkezetek igazolásainál is. felújításnál stb. a meglévő építési termékek, építményszerkezetek igazolásainál is. 

A szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének meghatározási A szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének meghatározási 
elvei megtalálhatók az Építésügyi Műszaki Irányelvben (mely az ÉMI honlapjáról elvei megtalálhatók az Építésügyi Műszaki Irányelvben (mely az ÉMI honlapjáról 
ingyenesen letölthető), választ kapunk a legfontosabb kérdésekre, melyek a ingyenesen letölthető), választ kapunk a legfontosabb kérdésekre, melyek a 
hőszigetelés választásakor elengedhetetlenek a jó döntés meghozatalához! hőszigetelés választásakor elengedhetetlenek a jó döntés meghozatalához! 

A kőzetgyapot szigetelések talán a legteljesebb körűen tudják kielégíteni A kőzetgyapot szigetelések talán a legteljesebb körűen tudják kielégíteni 
napjaink kihívásai által támasztott követelményeket. Választásuk biztonságot napjaink kihívásai által támasztott követelményeket. Választásuk biztonságot 
nyújt tervezőknek, kivitelezőknek és beruházóknak egyaránt!nyújt tervezőknek, kivitelezőknek és beruházóknak egyaránt!

A ROCKWOOL Hungary Kft. oldalán folyamatos tájékoztatást fogunk nyújtani A ROCKWOOL Hungary Kft. oldalán folyamatos tájékoztatást fogunk nyújtani 
az OTSZ és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket érintő változásokról, melyek az OTSZ és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket érintő változásokról, melyek 
a tűzvédelmi szempontból alkalmazható építési szerkezeteket, termékeket és a tűzvédelmi szempontból alkalmazható építési szerkezeteket, termékeket és 
hőszigeteléseket is érinteni fogja.hőszigeteléseket is érinteni fogja.

Iratkozzon fel a Iratkozzon fel a www.rockwool.huwww.rockwool.hu oldalon hírlevelünkre, hogy a naprakész infor- oldalon hírlevelünkre, hogy a naprakész infor-
mációkról mielőbb értesülni tudjon!mációkról mielőbb értesülni tudjon!
ROCKWOOLROCKWOOL Hungary Kft.  Hungary Kft. 
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„Budapest most a biztonságot jelenti számunkra, és boldog vagyok, hogy már a háború első 
napján elindultunk Kijevből. Nagyon sok megrázó történetet hallottunk azóta az otthonmaradot-
tak sorsáról, emberekről, akik metróalagutakban, aluljárókban és más menedékhelyeken próbál-
ják átvészelni az Ukrajna elleni orosz katonai offenzívát” – nyilatkozta a Magyar Mérnöki Kama-
rában tett március 10-i látogatása során dr. Nikolaj Kirjukhin, az Ukrán Tudományos és Mérnöki 
Szövetségek Uniójának elnöke, illetve az Ukrán Építőmérnökök Tanácsának alelnöke. 

Dubnic zk y Miklós

– Hogyan, milyen körülmények köze-
pette érkezett Budapestre?
– Február 24-én reggel hétkor felhívott 
mérnöki közösségünk egy tagja Kelet-Uk-
rajnából azzal, hogy megnyíltak a határok, 
és azonnal mennünk kell Lengyelország-
ba. Kérdeztem, miért, mi ennyire sürgős? 
Hát nem hallottad, megindult az orosz in-
vázió, háború lesz – felelte. Gyorsan átbön-
gésztem az internetes hírportálokat, és 
megdöbbenve láttam, hogy valóban ez a 
helyzet. A feleségemmel átmentünk a lá-
nyunk családjához – kisebbik unokám hét 
hónapos, a nagyobbik hatéves – Kijev bel-
városába, és összepakoltuk a legszüksé-
gesebb holmikat, iratokat, útleveleket, 
bankkártyát, ruhákat, és a nap hátralévő 
részét azzal töltöttük, hogy tápszert sze-
rezzünk a kisbabának. Nem volt egyszerű 
feladat, mert a legtöbb kijevi bolt ekkor-
ra már bezárt, de végül sikerült találnunk. 
Aztán kora este útnak indultunk – hatan, 
két gépkocsival. 

– Rögtön a határ felé vették az irányt?
– Először a Kijevtől kilencven kilométerre 
nyugatra, egy erdőben fekvő kis nyaraló-

házunk felé vettük az irányt, azt gondol-
tuk, nagyobb biztonságban lehetünk ott, 
mint a fővárosban, legalábbis rakétatá-
madásokra, bombázásokra azon a vidéken 
egyelőre nem kell számítani. Erre egyéb-
ként rácáfolt az élet, mert néhány nap-
pal később a közeli falu papját megölték 
az orosz katonák, a település kultúrházát 
pedig porig bombázták. Tulajdonképpen 
már február 25-én megértettük, mennyi-
re komoly a helyzet. Úgy döntöttünk, to-
vábbmegyünk Nyugat-Ukrajna irányába, 
ott voltak barátaink, akik már vártak ránk. 
Útra keltünk Ternopolba. A város mintegy 
háromszáz kilométerre fekszik a nyara-
lónktól, normál esetben legfeljebb négy-
órányi vezetést jelent, nekünk viszont ez 
akkor tizenöt órás, a kisgyerekekkel meg-
lehetősen viszontagságos utat jelentett. 
Ternopolban egyébként már várt minket 
egy üres lakás éjszakára. Rengeteg hely-
béli család költözött át a szüleihez, hogy 
fogadni tudják a hozzánk hasonló mene-
külteket. Közben a feleségem fivére és 
családja is elindult Harkivból. Amikor el-
értük a magyar határt, óriási kocsisor foga-
dott minket, ráadásul épp beleszaladtunk 
a műszakváltásba. Így tehát körülbelül 
hat órát töltöttünk az autóban. A babának 
azonban négyóránként ennie kell, forró 
vízre volt szükségünk a tápszeréhez. Sze-
rencsénkre egy magyar vámtiszt hölgy – 
látva a síró, hét hónapos babát – másod-

percek alatt végzett az ellenőrzésünkkel, 
lényegében formalitás volt a határátlépés. 

– Azonnali segítséghez jutottak Ma-
gyarországon?
– Rengeteg segítséget kaptunk hivatalos 
személyektől, üzleti partnerektől, hétköz-
napi emberektől. Csak néhány példa: a IX. 
kerületi önkormányzat ingyenes parkolást 
biztosít nekünk, egy Maserati tulajdono-
sa kifizette nekem a kocsimosást. Hosszan 
folytathatnám a felsorolást. A magyar és 
ukrán önkéntesek hálózata igyekezett se-
gíteni a menekülőknek, a tömegével meg-
jelenő ukrán töredékcsaládoknak, férfiak 
nélkül, gyerekekkel érkező nőknek, hogy 
minél előbb átjussanak a határon, és el-
helyezést, ételt kaphassanak. A családom 
minden tagja a maga módján próbált jelen 
lenni a folyamatban. Az önkéntesek iga-
zán „királyi ajándékot” adtak nekünk. Egy 
üzletember, Kelly Raid ingyenesen rendel-
kezésünkre bocsátott egy háromszobás 
budapesti lakást, melyből két szobát a csa-
ládunk használ, egy pedig átmeneti szál-
lásként működik azon menekülteknek, akik 
egy-két nap után továbbutaznak más euró-
pai országok felé. Itt töltött heteink során 
nagyon sok megrázó történetet hallottunk 
az otthonmaradottak sorsáról, emberek-
ről, akik metróalagutakban, aluljárókban 
és más menedékhelyeken próbálják át-
vészelni az Ukrajna elleni katonai offenzí-

Dr. Nikolaj Kirjukhin az orosz invázióról, menekülőútról és az ukrán mérnöki közösség jövőjéről

„Ukrajna túl fogja élni
ezt a borzalmat”
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vát. A 25. és 30. házassági évfordulónkat 
egyébként Budapesten töltöttük. Az utóbbi 
épp idén január elején volt. Az önök főváro-
sát eddig a „gyönyörű” szóval jellemeztem, 
ma elsősorban a „vendégszerető” és a „biz-
tonságos” szavakat használnám. 

– Mennyire érte váratlanul az orosz 
invázió? 
– Mindig azt mondtam a feleségemnek, 
hogy a vészjósló katonai készülődés a ke-
leti határ mentén, illetve a jelentős orosz 
haderő-mozgósítás ellenére Ukrajna lero-
hanása, ez az egész háború elképzelhetet-
len, és az invázió veszélye nem nagyobb, 
mint az elmúlt hét évben bármikor volt. El-
sősorban tudós vagyok, nem érdekelnek 
a politikai megfontolások, ezért mindig 
technikai szempontból elemzem a helyze-
tet. Ez a háború egyszerűen őrültség, és vé-

leményem szerint soha nincs elfogadható 
indok arra, hogy fegyverekkel próbáljunk 
meg lerendezni konfliktusokat. Visszatér-
ve a kérdésére, az orosz inváziót megelő-
zően, február közepén egy hosszabb, húsz-
egynéhány oldalas dokumentum jelent 
meg a kormány honlapján. Azt részletezte, 
háború esetén mire készüljön, mit tegyen 
a lakosság. Elmentettem ezt a dokumentu-
mot; hasznos lehet azok számára, akik sze-
retnének előre felkészülni. Sürgős esetek-
ben mindenki teljesen más alapokon dönt: 
ezért indultunk útnak Nyugatra az unokám 
tápszerével felszerelkezve és az összes 
diplomám nélkül. 

– Hogyan tudta elmagyarázni a hat-
éves unokájának, hogy bizonytalan 
időre el kellett hagyniuk az otthonu-
kat, mert veszélyessé vált az a hely, 
ahol eddig éltek, tankok masíroznak 
az utcákon és bombák hullanak az 
égből?
– Többször beszéltünk már a háborúról a 
gyerekekkel – nemcsak a saját unokáim-
mal, ismerősök, rokonok gyermekeivel is 
–, és nagyon meglepődtünk azon, hogy a 
kicsik kérdései vagy következtetései csak-
nem azonosak a felnőttekével. Megértet-

NIKOLAJ KIRJUKHIN
1978-ban szerzett mérnöki diplomát a Har-
kovi Nemzeti Egyetemen, ahol 1987-ben 
védte meg PhD-disszertációját (Új anya-
gok tervezése besugárzási környezetben). 
1978-tól 1993-ig a Harkovi Fizikai és Tech-
nológiai Intézetben dolgozott, 1993-tól 
2006-ig a Plasmed kutatócég igazgatóhe-
lyettese, majd igazgatója volt. 2006-ban 
az USEAU ügyvezető igazgató-helyettesé-
vé, 2012 decemberében a szervezet elnö-
kévé választották.
Az USEAU az ország legrégebbi műszaki 
szövetsége. Az első mérnökszervezetek 
a XIX. század közepén alakultak meg Dél-
Ukrajnában, egyebek között a világhírű 
tudós,prof. Dmitrij Mengyelejev (a kémiai 
elemek periódusos rendszerének megalko-
tója) kezdeményezésére. Az USEAU a Szov-
jetunió idején az ország legnagyobb mű-
szaki szövetsége volt. Az ernyőszervezet 
legfontosabb kezdeményezése a mérnökök 
európai/nemzetközi minősítési rendszeré-
nek bevezetése Ukrajnában.

Rengeteg segítséget kap
tunk hivatalos személyek
től, üzleti partnerektől, 
hétköznapi emberektől.
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ték a helyzetet, azt, hogy mielőbb véget 
kell vetni ennek az egész tébolynak, legfel-
jebb ők más szavakkal adnak hangot a gon-
dolataiknak, mint mi. Életkori sajátosság, 
hogy hosszú körmondatok helyett a kicsik 
két-három szóval elintézik a dolgot. Le-
het, hogy olykor nem értik még pontosan 
a szavak jelentését, súlyát, a helyes vála-
szokat azonban tudják. A Kijevtől Budapes-
tig tartó, mintegy ezeregyszáz kilométeres 
utat együtt tettük meg velük, láthatták az 
utakon a többi menekültet, a síró gyereke-
ket és a kétségbeesett anyákat, hallották 
ugyanazokat az információkat, amiket mi 
is. Miközben Budapestre tartottunk, több 
orvos ismerősömmel is beszéltem telefo-
non, akik mind azt tanácsolták, beszélges-
sünk a gyerekekkel arról, miért tartunk 
egy idegen országba, miért nem mehetünk 
még haza, egyáltalán mi történik velük, ve-
lünk. A gyerekeknél egyébként már négy-
öt nap menedékhelyi tartózkodás is elég 
lehet ahhoz, hogy pszichikai problémáik 
alakuljanak ki. 

– Van arról bármiféle információja, 
hogy mennyi és milyen szakágakat 
képviselő műszaki szakember ma-
radt Ukrajnában, illetve hány mér-
nök széledt szét Európa-szerte? 
– Jelenleg csak nagyon korlátozott infor-
mációk állnak erről rendelkezésemre, 
eleve nehéz megbízható információkhoz 
hozzájutni, leginkább a kommunikációs 
problémák miatt, rengeteg ukrán városban 

egyszerűen már internet-hozzáférés sincs. 
Rendszeresen beszélek telefonon a helyi 
szervezeteink vezetőivel, sokan közülük 
vagy Nyugat-Ukrajnába költöztek, vagy 
külföldre távoztak. Épp ezért – és mert nap-
ról napra változik a helyzet – roppant nehéz 
ma teljes képet alkotni. Az ukrán mérnö-
kök ugyanolyan nehéz helyzetben vannak, 
mint bármelyik más szakma képviselői. Ma 
az a feladat, hogy azonnal segítséget nyújt-
sunk a menekülteknek. Ezért is tárgyalunk 
a Magyar Mérnöki Kamara vezetőivel, ezért 
próbálunk közös megoldási lehetőségeket 
felvázolni. És bár egyelőre csak nyers ötle-
tekről beszélgettünk, biztos vagyok benne, 
hogy az előttünk álló napokban már konk-
rétumokról – például az ukrán mérnökök 
elhelyezkedésének támogatásáról, szál-
láslehetőségeiről – is tárgyalhatunk. Ter-

mészetesen beszélünk más országok mér-
nöki kamaráival is, megpróbáljuk közösen 
elemezni a helyzetet, és javaslatokat ki-
dolgozni a legsürgetőbb feladatok elvég-
zésére. A jövőre is gondolnunk kell. Egy or-
szág helyreállítását, a városok újjáépítését 
nem lehet megoldani mérnökök, műszaki 
szakemberek közreműködése nélkül. Uk-
rajnának modern országgá kell válnia. Ez 
az oka annak, hogy ezt az újraépítést csak 
EU-tagországok és ukrán kollégáik együt-
tes közreműködésével lehet megoldani. 
Ma rakjuk le ennek a folyamatnak az alap-
jait. Még egy ötlet, amely megbeszélés 
tárgya lehet. Két évvel ezelőtt elkezdtünk 
egy projektet azzal a céllal, hogy létrehoz-
zunk egy nemzeti regisztert az ukrán mér-
nökök nyilvántartására. Ez ma még csupán 
egy ötlet, de hátteret szolgáltathat egy to-

Az orosz-ukrán háború elől Ukrajnából menekülők fogadására létesített humanitárius tranzitpont a budapesti BOK csarnokban 
2022. március 29-én. MTI/Balogh Zoltán
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vábbképzési tanulmány rendszerezéséhez, 
hatékonyabban vonhatná be mérnöki szer-
vezeteinket. Szeretnénk egy új adatbázist 
építeni, hiszen biztos vagyok benne, hogy 
ez a háború még eltart egy darabig. Ez idő 
alatt meg kell ismernünk emberi erőforrá-
saink méretét és minőségét Ukrajnában és 
az EU-ban is. 

– A Magyar Mérnöki Kamara mellett 
a nemzetközi mérnökszervezetek- 
kel – a Mérnöki Kamarák Európai 
Tanácsával vagy a 32 ország nemzeti 
mérnökszövetségét tömörítő FEANI- 
val – is kapcsolatba lépett? 
– Igen, beszéltem már Ralph Appellel, a FE-
ANI német elnökével, Dirk Bochar, FEANI 
SG, az ECCE elnöke pedig támogató üzenet 
küldött Ukrajnának. Támogató üzeneteket 
kaptam Portugáliából, az Egyesült Király-
ságból és más országok mérnökközössége-
iből is. Az első egyébként Szőllőssy Gábor, a 
Magyar Mérnöki Kamara alelnökének üze-
nete volt, aki azonnal írt, miután megtud-
ta, hogy biztonságban kijutottam Ukrajná-
ból, és rögvest fel is ajánlotta a segítségét. 

– Milyen narratívák következhetnek 
az előttünk álló időszakban az orosz–
ukrán konfliktusban?

– Ukrajna egy kis ország, ma mégis az egész 
világgazdaságra hatást gyakorol mindaz, 
ami ott történik. Azon túl, hogy nukleáris 
mérnök vagyok, szeretek elmélyedni a tör-
ténelemben. Ha megnézzük az emberiség 
nagy háborús konfliktusainak történetét 
akár ezer évre visszamenőleg, azt láthatjuk, 
hogy a háborúk általános törvénye mindig 
ugyanaz, függetlenül attól, kik harcolnak 
és miért vesznek részt benne. Amint eldör-
dülnek a fegyverek, amikor valaki elkezd 
gyilkolni, elszabadul a pokol, minden oldal 
öldöklésbe kezd, nem kímélve a civil lakos-
ságot sem. Nehéz megjósolni, mi történik 
holnap vagy holnapután, vagy hogy mikor 
lesz végre béke a hazámban. Azt gondolom, 
Ukrajna túl fogja élni ezt a borzalmat, és hi-
szem, hogy előbb-utóbb visszatérhetünk 
otthonainkba, európai barátainkkal újjá-
építhetjük lerombolt városainkat, infrast-
ruktúránkat. És bízom benne, hogy hamaro-
san, egy-két éven belül vendégül láthatom 
a mérnöki kamara képviselőit szervezetünk 
kijevi központjában, és megmutathatom 
nekik a békés és fejlődő Ukrajna fővárosát.

– Mit gondol, az orosz elnök valóban 
gereblyére lépett Ukrajnával?
– Hadd folytassam ezt az analógiát: először 
2014-ben lépett gereblyére, másodszor 

most februárban. Másodjára elvesztette 
az egyensúlyát és bezuhant a pincébe. Ezt 
az inváziót az oroszok „speciális művelet-
nek” hívják, ami valószínűleg virágokat és 
nem lövéseket jelent a katonák számára, 
mint Ausztriában 1936-ban, vagy a Krím 
félszigeten 2014-ben. Nyolc évvel ezelőtt, 
az első orosz invázió „csak” egymillió bel-
ső menekülthöz vezetett, és 14 ezer embert 
öltek meg. Nyolc évvel ezelőtt még csupán 
kisebb országrészek, a donyecki és luhansz-
ki területek megszállásáról beszélhettünk 
Ukrajnában. Már akkoriban szinte minden 
reggel efféle kérdésekkel ébredtünk: mi-
ért van ez így, miért kerültünk ilyen hely-
zetbe? Apósom – aki maga is építőmérnök 
volt, és a hetvenes években a harkivi met-
róberuházás főmérnökeként dolgozott – 
Ukrajna függetlenségének kikiáltása után 
vásárolt egy kis földterületet a Krímben, 
Szevasztopol közelében, aztán építtetett 
is rá egy házat. Amikor nyugdíjba mentem, 
azt reméltem, használhatom majd ezt a 
tenger közelében fekvő ingatlant. Miután 
azonban Oroszország bekebelezte a félszi-
getet, a ház is odaveszett, ugyanis az orosz 
fennhatóság alatt álló ukrán területeken a 
korábbi tulajdonosokat egyik napról a má-
sikra megfosztották ingatlanjaiktól. Mi-
ért mondom, hogy Putyin elvesztette az 
egyensúlyát és bezuhant a pincébe? Békés 
honpolgáraink bombázása és a kórházak 
bombázása miatt. El tudunk képzelni virá-
gokat a harkiviak kezében, akik tökélete-
sen beszélnek oroszul, miután rakéták és 
tüzérségi fegyverek elpusztították ennek a 
szépséges városnak az egyharmadát? Hadd 
tegyem hozzá: Harkiv pont akkora, mint Bu-
dapest. Ez az oka, hogy a mostani háború-
ban az ukrán nép reakciója az orosz hatalmi 
törekvésekkel szembeni teljes ellenállás.

– Mit tudunk a már orosz kézben lévő 
ukrán nukleáris erőművekről?
– Magam is főként azokat a hivatalos infor-
mációkat ismerem, amelyek megjelentek 
a különféle médiafelületeken, és többet 
nem is szeretnék erről most mondani, de 
ígérem, hogy a háború befejeztével rész-
letesen megbeszéljük ezt a kérdést.

Az interjú elkészítéséhez Szlavov Janka és 
Szőllőssy Gábor nyújtott nélkülözhetetlen se-
gítséget. – A szerk.
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FÓKUSZ – Energetika

Az elmúlt években több olyan 
esemény is történt, ami jelen-
tősen befolyásolta az ener-
getika jelenét és jövőjét, elég 
csak a koronavírus-járványra,  
az elszálló földgáz- és villa-
mosenergia-árakra, a jelenleg 
zajló orosz–ukrán háborúra, 
vagy az Európai Bizottság ún. 
taxonómiarendelet-tervezeté-
re gondolni. Ebben az írásban 
a rendelet energetikára gya-
korolt hatását elemezzük.

Prof. dr. Aszódi Attila, Biró Bence, 
BME TTK Nukleáris Technikai Intézet

A taxonómia a magyarban nem gyakran 
használt kifejezés. A szó görög eredetű, 
jelentése rendszertan, azaz az osztályo-
zás alapjául szolgáló elveket takar. Sok 
különböző tudományterület része a ta-
xonómia, ilyen például a biológia, az in-
formatika, a közgazdaságtan és legújab-
ban az energetika is. Az Európai Bizottság 
nemrégiben egy új rendszertan bevezeté-
sére tett javaslatot, amelynek fő célja az 
lenne, hogy iránymutatást adjon a finan-

szírozó intézményeknek és a befektetők-
nek annak eldöntéséhez, hogy a fenntart-
hatósági elvek tiszteletben tartása mellett  
hova fektessenek be. A taxonómia az 
 európai zöldmegállapodás (az EU Green  
Deal) politikájának egyik eszköze, amely-
nek célja, hogy az Európai Unió 2050-re el-
érje a szén-dioxid-semlegességet. A poli-
tikai közbeszédben ezt a kérdést sokszor 
a „zöld energetikai fejlesztés” és a „nem 
zöld” kategóriára bontássá próbálják egy-
szerűsíteni, de majd látni fogjuk, ennél ez 
a kérdés sokkal összetettebb. Mielőtt bele-
mennénk a rendelet tartalmába, tekintsük 
át, hogyan is jutottunk el idáig:

– 2015. szeptember:1 Az ENSZ Közgyűlé-
sén a világ országai elfogadták a Fenntart-
ható fejlesztési menetrendet, amely 17 
fenntartható fejlődési célt tartalmaz. (Ezek 
közül az energetika szempontjából kieme-
lendők a megfizethető és tiszta energia és 
az éghajlatváltozási célok.)

– 2016. október:2 Az Európai Unió ra-
tifikálta az ENSZ Éghajlat-változási ke-
retegyezménye nyomán létrejött Párizsi 
egyezményt, amely az üvegházhatást oko-
zó gázok kibocsátásának csökkentésével, 
a globális felmelegedéshez történő alkal-
mazkodással és annak pénzügyi következ-
ményeivel foglalkozik.

1   https://sdgs.un.org/goals

2   https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.
html?locale=hu

– 2018. január:3 Megjelenik az EU szak-
értői csoportjának jelentése, melyben elő-
ször tesznek javaslatot egy uniós szintű 
osztályozási rendszerre (taxonómia).

– 2018. március:4 Az Európai Bizottság 
elfogadta a Fenntartható finanszírozá-
si stratégiát, melyben már megtalálható 
a taxonómiarendelet mint az intézkedési 
terv egyik eleme.

– 2020. június:5 Az Európai Tanács és az 
Európai Parlament elfogadta az egységes 
uniós osztályozási rendszert.

– Ezt követően hosszú politikai vita in-
dult arról, hogy a nukleáris energia és  
a földgáz besorolható-e a fenntartható 
energiatermelési technológiák közé. Vé-
gül 2021. december legvégén az Európai 
Bizottság benyújtott egy módosítást a ren-
delethez, amely – bizonyos megkötések-
kel – átmenetileg alkalmazható fenntart-
ható energetikai technológiának minősíti 
a nukleáris energiát és a földgázt.

Az EU taxonómiarendelete6 olyan osztá-
lyozási rendszert vezet be, amely alapján 
a gazdasági tevékenységekről meg lehet 
mondani, hogy mi tekinthető fenntartha-
tónak. A rendelet fő célja az, hogy a jövő-

3   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
PC0353&from=ES

4   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:5201
8DC0097&from=EN

5   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R0852

6   Felhasznált források: European Commission: Technical assessment of nuclear 
energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 
2020/852 (‘Taxonomy Regulation’); https://denkstatt.eu/eu-taxonomia-eu-
taxonomy/?lang=hu

Az EU taxonómiarendeletének potenciális hatása a villamosenergia-rendszerünkre

Miért van szükség újratervezésre?
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beli befektetéseket fenntartható irányba 
terelje. Az EU taxonómiaértelmezése alap-
ján azokat a tevékenységeket nevezhetjük 
a jövőben fenntarthatónak, amelyek je-
lentős mértékben hozzájárulnak legalább 
1 uniós környezetvédelmi célkitűzés el-
éréséhez, emellett nem sértik nagymér-
tékben a másik 5 környezeti célkitűzést, és 
megfelelnek a minimális szociális biztosí-
tékoknak is (multinacionális vállalkozások-
ra vonatkozó OECD- iránymutatások, vala-
mint az emberi jogokra és az üzleti életre 
vonatkozó ENSZ-irányelvek).

Az EU-taxonómiának való megfelelés 
szempontjából 6 környezeti célnak kell 
eleget tenni:
1. az éghajlatváltozás mérséklése,
2. az éghajlatváltozáshoz való alkalmaz-

kodás,
3. vízi és tengeri erőforrások fenntartható 

használata és védelme,
4. átállás a körforgásos gazdaságra,
5. a környezetszennyezés megelőzése és 

csökkentése,
6. a biodiverzitás és az ökoszisztéma vé-

delme és helyreállítása.
Az első rendelettervezetet 2021 áprili-

sában tette közzé az Európai Bizottság,7 és 
2021 decemberében lett az uniós jog ré-
sze. Az első felhatalmazáson alapuló jo-
gi aktus 88 gazdasági tevékenységet tar-
talmaz, melyek a következő ágazatokból 
származnak: erdészet, környezetvédelmi 
és helyreállítási tevékenységek, feldolgo-
zóipar, energia, vízellátás, szállítás, építési 
tevékenységek, információs technológia és 
kommunikáció, valamint szakmai, tudomá-
nyos és műszaki tevékenységek. Az ener-
giaszektorból az 1. táblázatban szereplő 
tevékenységek kerültek be a rendeletbe.

7   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=PI_
COM:C(2021)2800&from=EN

1. táblázat:
Az energiaszektor azon gazdasági tevékenységei, 
amelyeket az első taxonómiarendelet tartalmaz

1. Villamos energia előállítása fotovoltaikus 
napenergia-technológiával

2. Villamos energia előállítása koncentrált napenergia-
technológiával

3. Villamos energia előállítása szélenergiából
4. Villamos energia előállítása óceánenergia-

technológiákkal
5. Villamos energia előállítása vízenergiából
6. Villamos energia előállítása geotermikus energiából
7. Villamos energia előállítása nem fosszilis megújuló 

gáznemű és folyékony tüzelőanyagokból
8. Villamos energia előállítása bioenergiából
9. Villamosenergia-átvitel és -elosztás
10. Villamosenergia-tárolás
11. Hőenergia-tárolás
12. Hidrogéntárolás
13. Közlekedési célú biogáz és bioüzemanyagok, 

valamint folyékony bio-energiahordozók előállítása
14. Megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 

szállító- és elosztóhálózatai
15. Távfűtés/távhűtés elosztása
16. Elektromos hőszivattyúk telepítése és üzemeltetése
17. Napenergiából származó hőenergia/hűtési energia 

és villamos energia kapcsolt termelése
18. Hőenergia/hűtési energia és villamos energia 

kapcsolt termelése geotermikus energiából
19. Hőenergia/hűtési energia és villamos energia 

kapcsolt termelése nem fosszilis megújuló gáznemű 
és folyékony tüzelőanyagokból

20. Hőenergia/hűtési energia és villamos energia 
kapcsolt termelése bioenergiából

21. Hőenergia/hűtési energia előállítása naphőenergia-
fűtésből

22. Hőenergia/hűtési energia előállítása geotermikus 
energiából

23. Hőenergia/hűtési energia előállítása nem fosszilis 
megújuló gáznemű és folyékony tüzelőanyagokból

24. Hőenergia/hűtési energia előállítása bioenergiából
25. Hőenergia/hűtési energia előállítása hulladékhő 

felhasználásával

Habár az atomenergia felhasználá-
sa nem jár szén-dioxid-kibocsátással, így 
nyilvánvalóan jelentősen hozzájárul a klí-
mavédelmi célok teljesítéséhez, így a 
fenntarthatósági célok eléréséhez is, az 
1. táblázatban hiába keressük a nukleáris 
energián alapuló villamosenergia-terme-
lést, kimaradt az első tervezetből. Rendkí-
vül nagy felháborodás, számos európai uni-
ós ország – közöttük hazánk – kormányának 
fellépésére az atomenergia fenntartható-
ságának vizsgálatára az Európai Bizottság 
külön eljárást indított. Ennek keretében a 
Bizottság közös kutatóközpontja (Joint Re-
search Centre, JRC) mélyreható tanulmányt 
állított össze.8 Más országok – közöttük Né-
metország – a földgázfelhasználás-rende-
let hatálya alá helyezését kérték.

A fentiek alapján az Európai Bizott-
ság 2021. december 31-én előterjesztett,9 
majd 2022. február 2-án jóvá is hagyott 
egy kiegészítő rendelettervezetet, amely-
nek értelmében egyes nukleáris és föld-
gázalapú energetikai tevékenységek – 
szigorú feltételek mellett – bekerültek az 
uniós taxonómiarendeletbe, így megkap-
ták a „fenntartható” címkét. 

E sorok írói megjegyzik: bár számos he-
lyen úgy hivatkoznak a taxonómiarendelet 
hatálya alatti technológiákra, mint „zöld” 
energiatechnológiákra, a „zöld” és „nem 
zöld” címkék alkalmazása itt súlyosan fél-
revezető, és a későbbiekben még számos 
vita, félreértés alapjául szolgálhat, így en-
nek alkalmazását következetesen kerül-
ni kellene. Felesleges olyan politikai vagy 
energiapolitikai vitába keveredni, hogy az 
atomenergia vagy a földgáz „zöld” ener-
giahordozó-e. Nyilván nem azok, bárhogy 
is definiáljuk az energiahordozók esetén a 

8   https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/
banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assess-
ment_en.pdf

9   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_712Fo
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színt. Ha valaki a „zöld” címkét a megúju-
ló energiahordozók szinonimájaként akar-
ja alkalmazni, akkor is azt kell mondanunk, 
hogy sem a nukleáris energia, sem a fosz-
szilis földgáz nem megújuló energiahor-
dozók, amennyiben a megújuló energiát 
klasszikus definíciója szerint értjük. A ta-
xonómiarendelet ugyanakkor nem is erről 
szól, hanem a fenntarthatóságról. A fenn-
tarthatóság pedig nem azonos a megújuló 
vagy „zöld” energiahordozók alkalmazá-
sával. A fenntarthatóságnak – a környeze-
ti aspektus mellett – mindig beszélünk tár-
sadalmi és gazdasági pilléréről. Ha a három 
pillér közül az egyik is sérül, akkor maga a 
fenntarthatóság is sérül. Ezért szükségsze-
rű, hogy a fenntartható, átmenetet szolgá-
ló energiatechnológiák között ismerjük el 
azokat, melyek ugyan nem megújuló ener-
giahordozón alapulnak, de hozzájárulnak a 
fenntarthatóság környezeti, társadalmi és 
gazdasági aspektusaihoz. 

A nukleáris energia és a fosszilis föld-
gáz alapú energiatermelés taxonómiaren-
delet hatálya alá helyezésére tehát azért 
van szükség, mert – az Európai Bizottság 
szerint is – ezek olyan energiatermelési 
módok, amelyek helyettesítése technoló-
giailag és gazdaságilag még nem meg-
valósítható más, alacsony szén-dioxid-
ki bocsátású alternatívákkal. Az Európai 
Bizottság ezen megközelítését támasztja 
alá a nemrég megjelent tanulmányunk10 
is, amelyben azt vizsgáltuk, hogy egyes 
európai országok energiastratégiái meny-
nyiben képesek teljesíteni az Európai Unió 
által kitűzött klímavédelmi és ellátásbiz-
tonsági célokat.

A JRC és a saját vizsgálataink szerint is az 
atomerőművek hozzájárulnak az éghajlat-
változás mérsékléséhez anélkül, hogy ki-
szorítanák a megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat. 

Tekintettel arra, hogy az atomerőmű-
vek működtetése – ahogy már fentebb is 
említettük – nem jár üvegházhatású gá-
zok kibocsátásával, így hozzájárul a klí-
mavédelmi célok teljesítéséhez, valamint 
tekintettel arra is, hogy a villamosener-
gia-rendszer működtetéséhez szükséges 
rugalmassághoz elengedhetetlen a föld-
gázalapú villamosenergia-termelés al-
kalmazása, evidensen adódik, hogy a ta-
xonómiarendelet 2021. december végi 
módosításával létrejött jogszabállyal elé-

10   https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2021.100136

gedettek lehetnénk, és azt mondhatnánk, 
hogy „a kecske is jóllakott, a káposzta is 
megmaradt” mintájára „a taxonómiaren-
delet a fenntartható energetikai befek-
tetések iránymutatójaként létrejött, de 
szerencsére az európai villamosenergia-
ellátás műszaki működtetésének feltéte-
leit is sikerült fenntartani” – tehát minden 
rendben van, dolgozhatunk nyugodtan to-
vább, hiszen a földgáz és az atomenergia 
alkalmazásához kapcsolódó beruházások 
finanszírozásába a fenntartható befekte-
téseket kereső pénzügyi alapok pénzeit 
és uniós forrásokat is be lehet majd vonni. 
A dolog azonban nem ilyen egyszerű, hi-
szen az ördög mindig a részletekben lako-
zik. A következőkben bemutatjuk azokat a 
tevékenységeket, amelyek végül bekerül-
tek a rendeletbe, és azokat a feltételeket is, 
amelyeket teljesíteniük kell. Nézzük tehát 
a részletes tevékenységlistát:
Nukleáris energia:
–  Fejlett technológiák zárt üzemanyagcik-

lussal („IV. generáció”).
–  Az energiatermelésre irányuló új atom-

erőművi projektek, amelyek a rendelke-
zésre álló legjobb meglévő technológiá-
kat használják („III.+ generáció”), 2045-ig 
(az építési engedély jóváhagyásának idő-
pontjáig) elismerésre kerülnek.

–  A meglévő nukleáris létesítmények élet-
tartam-hosszabbítás céljából történő 
módosításait és korszerűsítéseit 2040-
ig (az illetékes hatóság általi jóváhagyás 
időpontjáig) ismerik el.

Földgáz:
–  Villamosenergia-termelés fosszilis gáz-

nemű tüzelőanyagokból.
–  Fosszilis gáznemű tüzelőanyagokból 

származó hő/hűtés és villamos energia 
nagy hatékonyságú kapcsolt előállítása.

–  Hő/hűtés előállítása fosszilis gáznemű 
tüzelőanyagokból egy hatékony távfűté-
si és távhűtési rendszerben.

Az egyértelműen szigorú feltételek a két 
energiahordozó esetében a következők:11

Nukleáris energia:
–  Az Euratom-szerződésnek, -irányelvek-

nek, jogszabályoknak megfelel a tagor-
szág, és teljesíti a Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség (NAÜ) és Nyugat-európai 
Nukleáris Hatóságok Szövetsége (WEN-
RA) nemzetközi iránymutatásait.

–  A tagállam a projekt jóváhagyásának 
időpontjában rendelkezik radioaktív-

11   A következő alapján: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/
taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631-annex-1_en.pdf

hulladék-kezelési alappal és nukleáris 
leszerelési alappal, amelyek kombinál-
hatók.

–  A tagállam bizonyította, hogy az atom-
erőmű becsült hasznos élettartamának 
végén a radioaktív hulladékok kezelése 
és leszerelése becsült költségeinek meg-
felelő forrásokkal rendelkezik majd.

–   A tagállam rendelkezik működő végle-
ges elhelyezési létesítményekkel az ösz-
szes nagyon kis, kis és közepes aktivitású 
radioaktív hulladék számára.

–  A tagállam rendelkezik egy dokumentált 
tervvel, amely részletes lépéseket tar-
talmaz arra vonatkozóan, hogy 2050-ig 
üzembe helyezzen egy nagy aktivitású, 
radioaktív hulladékok ártalmatlanításá-
ra szolgáló létesítményt.

–  Az atomenergiából származó villamos 
energia előállításából származó, az élet-
ciklus során keletkező üvegházhatású gá-
zok kibocsátása nem éri el a 100 g CO2e/
kWh küszöbértéket.

–  A projekt teljes mértékben alkalmazza a 
rendelkezésre álló legjobb technológi-
át (melyet a Bizottság tízévente felül fog 
vizsgálni), és 2025-től balesettűrő üzem-
anyagot alkalmaz.

Földgáz:
–  A fosszilis gáznemű tüzelőanyagok fel-

használásával történő villamosenergia-
termelésből származó, az életciklus során 
keletkező üvegházhatású gázok kibocsá-
tása kevesebb mint 100 g CO2e/kWh. 

VAGY
–  Azok a létesítmények, amelyekre az épí-

tési engedélyt 2030. december 31-ig 
megadták, és megfelelnek a következők 
mindegyikének:
• a tevékenység közvetlen üvegházha-
tást okozó gázkibocsátása alacsonyabb, 
mint 270 g CO2e/kWh, vagy a tevékeny-
ség éves közvetlen üvegházhatást okozó 
gázkibocsátása nem haladja meg a léte-
sítmény kapacitásának 20 éves átlagában 
az 550 kg CO2e/kW-ot;
• a helyettesítendő villamos energia nem 
állítható elő megújuló energiaforrások-
ból, az azonos teljesítményre vonatkozó 
legköltséghatékonyabb és műszakilag 
megvalósítható megújuló alternatívával 
végzett összehasonlító értékelés alapján;
• a tevékenység egy meglévő, nagy kibo-
csátású, szilárd vagy folyékony fosszilis 
tüzelőanyagokat használó villamosener-
gia-termelő tevékenységet helyettesít;
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• az újonnan telepített termelési kapaci-
tás nem haladja meg több mint 15%-kal 
a helyettesített létesítmény kapacitását;
• a létesítményt megújuló és/vagy ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású gáznemű 
tüzelőanyagok felhasználására tervezték 
és építették, és a megújuló és/vagy ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású gáznemű 
tüzelőanyagok teljes felhasználására való 
átállás 2035. december 31-ig megtörténik;
• a csere az újonnan telepített termelé-
si kapacitás élettartama alatt legalább 
55%-kal csökkenti az üvegházhatású gá-
zok kibocsátását;
• amennyiben a tevékenység olyan tagál-
lam területén történik, ahol szenet hasz-
nálnak energiatermelésre, az adott tag-
állam kötelezettséget vállalt a szénből 
történő energiatermelés fokozatos meg-
szüntetésére, és erről integrált nemzeti 
energia- és éghajlat-változási tervében 
beszámolt.

–  A tevékenység megfelel az alábbi kritéri-
umok valamelyikének:
• az építés során mérőberendezéseket 
telepítenek a fizikai kibocsátások – pl.  
metánszivárgás – nyomon követésére, 
vagy szivárgásérzékelési és javítási prog-
ramot vezetnek be;
• működés közben a kibocsátások fizikai 
mérését jelentik, és a szivárgást kiküszö-
bölik.

A hosszú követelményekből látszik: bár 
az atomenergia és a földgáz bekerült az 
EU taxonómiarendeletébe, közel sem lesz 
egyszerű ténylegesen megkapni azt a bi-
zonyos „fenntartható befektetés” címkét. 
Tekintsük át, milyen problémákat vetnek 
fel Magyarország tekintetében a nukleáris 
energiához kapcsolódó feltételek:

Az országban jelenleg üzemelő 4 db 
VVER-440-es blokk engedélyezett üzem-
ideje 2032–2037-ig tart. Ezen létesítmé-
nyek rendelkeznek egy leszerelési tervvel, 
amely a következő ütemezéssel számol:12

–  2037–2043: A kiégett üzemanyag-kazet-
ták átszállítása a kiégett kazetták átme-
neti tárolójába (KKÁT). Az erőmű aktív ré-
szeinek előkészítése a védett megőrzésre.

– 2044–2064: A Paksi Atomerőmű vé-
dett megőrzése, a KKÁT felügyelete és kar-
bantartása. Az erőmű inaktív részeinek 
leszerelése. (A 20 éves védett megőrzés-
re azért van szükség, hogy csökkentsük a 
nagy aktivitású hulladék mennyiségét.)

12   Forrás: https://rhk.hu/a-nuklearis-letesitmenyek-leszerelese

–  2065–2080: Az erőmű aktív részeinek le-
szerelése. A kiégett üzemanyag-kazetták 
elszállítása a KKÁT-ból. A KKÁT leszerelése.

Ahogy a jelenleg hatályos leszerelési 
tervből is látszik, Magyarországnak 2065-
nél korábban nincs szüksége nagy aktivitá-
sú radioaktív hulladékok végleges elhelye-
zésére szolgáló létesítményre, azonban ha 
teljesíteni szeretnénk a rendelet feltétele-
it, akkor már 2050-re meg kellene építeni 
egy ilyen létesítményt, ami azt eredmé-
nyezné, hogy a megépült nagy aktivitá-
sú radioaktív hulladéktároló 15 éven ke-
resztül üresen állna. A taxonómiarendelet 
ezen feltételét jelen állás szerint csak Finn-
ország13 és Svédország14 tudja teljesíteni, 
hiszen ezekben az országokban a nagy 
aktivitású hulladéklerakó projektek any-
nyira előrehaladott állapotban vannak. A 
hulladéktárolónál is nagyobb probléma 
az a feltétel, miszerint a nukleáris erőmű-
veknek 2025-től balesettűrő üzemanya-
got kellene hasznosítaniuk. A probléma 
fő forrása onnan ered, hogy ez a technoló-
gia még kutatási fázisban van, a mai napig 
egyetlen ilyen üzemanyag-kazetta készült 
el a világon (2021 novemberében a francia 
Framatome15 gyártott le egy ilyen üzem-
anyag-kazettát egy amerikai atomerőmű 
számára). Egy kísérleti fázisban lévő üzem-
anyagról nem lehet 100%-os bizonyosság-
gal kijelenteni, hogy 2025-ig rendelkezés-
re fog-e állni kereskedelmi termékként. 

A taxonómiarendelettel olyan új instru-
mentum épült be az európai jogrendbe, ami 
a pénzügyi eszközökön, a befektetőknek és 
pénzügyi alapoknak nyújtott útmutatáson 
keresztül szeretné ösztönözni az energia-
ipar elmozdulását a fenntartható fejlődés 
irányába. A fenntarthatóság és a klímavé-
delem helyes célkitűzések, a bevezetett 
eszköz azonban számos problémát vet fel. 
Az elsőt abban látjuk, hogy a politikai sze-
replők összekeverik a „fenntartható” és a 
„zöld” címkét, amivel lehetőséget terem-
tenek arra, hogy a gondolkodás egyedül a 
megújuló energiahordozókról szóljon, fi-
gyelmen kívül hagyva, hogy a fenntartha-
tóságnak a környezeti pillére mellett gaz-
dasági és társadalmi pillére is van: hiába 
tereljük el az európai gazdaságot a „zöld” 

13   www.world-nuclear-news.org/Articles/Posiva-applies-to-operate-used-fu-
el-disposal-repos

14   www.world-nuclear-news.org/Articles/Swedish-government-gives-go-
ahead-for-used-fuel-re

15   www.framatome.com/medias/framatome-delivers-industry-first-complete-
accident-tolerant-fuel-assembly/

energiahordozók felé, ha az túl drága lesz, 
vagy az energiaellátás folytonossága nem 
biztosítható, akkor társadalmi oldalról le-
hetetlenül el végül a tervek teljesíthetősé-
ge. A taxonómiarendelet egy olyan – látszó-
lag – jogi eszköz, amely alkalmas arra, hogy 
pénzügyi ösztönzőkön keresztül beleszól-
jon az EU-tagországok energiapolitikájá-
ba, és felülírja az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés azon rendelkezését, hogy a 
tagállamok önállóan dönthetnek az ener-
giamixük összeállításáról. Ez az EU alkotmá-
nyos működése szempontjából is aggályos. 

A 2022. február 24. óta zajló orosz–ukrán 
háború, és az ebből származó energiaellá-
tás-biztonsági fenyegetettség még inkább 
felerősíti azt a kérdést, hogy az energeti-
kát milyen célok mentén és milyen keretek 
között kell fejleszteni. Az elmúlt években 
elképzelt európai energiapolitika súlyos 
léket kapott az orosz–ukrán háborúban. 
Gyakorlatilag majdnem minden európai 
ország földgázbázison képzelte el az időjá-
rásfüggő szél- és napenergia-fejlesztések-
ből származó villamosenergia-rendszer 
kiegyenlítési, szabályozási feladatait. Az 
utóbbi időben konszenzus volt arról, hogy 
a szenet ki kell vezetni, mert az a leginkább 
környezetszennyező, a legnagyobb fajla-
gos szén-dioxid-kibocsátású primerener-
gia-hordozó. Az atomenergiát a zöld poli-
tikusok akarják leépíteni, a földgáz 40%-át 
az EU Oroszországból importálja (Magyar-
ország esetében az orosz importkitettség 
85%!), amely import fenntarthatósága a 
háborús és az Oroszországgal kialakult kül-
politikai konfliktus miatt kérdőjeleződött 
meg. Ha az összes fenti szempontot figye-
lembe vesszük, gyakorlatilag csak a nap-, 
a szél-, a vízenergia, a biomassza és a hul-
ladék marad mint energiahordozó, melyek 
messze nem képesek fedezni az igényeket, 
és arra sem képesek, hogy az időjárásfüg-
gés ingadozásait kiegyenlítsék. 

Az európai energiarendszer a fenti kor-
látok között nem működtethető, sem a 
lakosság, sem az ipar folyamatos villa-
mosenergia-ellátásának a feltételei nem 
szavatolhatók, ami nemcsak ellátásbizton-
sági, hanem versenyképességi kérdéseket 
is felvet. Az európai energiastratégia és 
energiapolitika, benne a taxonómiarende-
let-csomag is erős újratervezésre szorul. És 
bár ezekben a napokban a legszebb tavaszi 
időjárás kezdődik, de szeptemberben újra 
ősz lesz. Hat hónapunk maradt a következő 
fűtési idény kezdetéig…
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A fosszilis energiahordozók drasztikus áremelkedése, a világpolitikai események  
és a gazdaságosság, megfizethetőség kényszere egészen biztosan felgyorsíthatják  
a műszaki, mérnöki innovációkat az energiaszektorban, lehetővé téve, hogy az előt-
tünk álló évtizedekben is fenntartható maradjon Magyarország és Európa energia-
ellátó rendszere – nyilatkozta lapunknak az MMK Energetikai Tagozatának elnöke,  
a Budapesti Közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese.

Dubnic zk y Miklós

– Az elmúlt fél évben kész tébollyá 
vált az energiahordozók piaca – el-
szabadult árak, volatilitás, ideges pi-
acok, orosz–ukrán háború. Látszik 
ebből az egészből valamiféle kiút?
– Pillanatnyilag nem nagyon, legalábbis 
rövid távon nem látok gyors kiutat. A föld-
gáz, a kőolaj és a villamos energia ára is az 
egekbe szökött, a piacok egyelőre semmi 
jelét nem mutatják annak, hogy ez a faj-
ta krízis egyhamar befejeződne. Az ener-
giahordozók árszintje tulajdonképpen 
egy éve tartósan magas, az árak világszer-
te történelmi csúcsokat döngetnek. A je-
lenség összefüggésben van a nukleáris és 
egyéb, fosszilis erőművek korábbra hozott 
leállításával, a pandémia, a vírusjárvány 
lecsengésével együtt megugró kereslet-
növekedéssel, de azzal is, hogy a fosszilis 
energiahordozókat belátható ideig bizto-
san nem lehet teljes mértékben megúju-
lókkal kiváltani, illetve a meglévő szin-
guláris függőségek helyett nem is szabad 
más, ugyancsak egyoldalú függőségeket 
beépíteni az energiaellátó rendszerekbe. 
Az energetikában is a több lábon álló, ki-
egyensúlyozott rendszerek működnek jól. 
Nem véletlen az sem, hogy az energiami-
xükben nagy arányban megújulókat hasz-
náló országokban általában jóval drágább 

– vagy legalábbis eddig az volt – az energia. 
Ha belátható időn belül – ahogy mindany-
nyian reméljük – be is fejeződik az ukrajnai 
háború, és csillapodik, majd megszűnik az 
ezzel kapcsolatos árfelhajtó hatás, az egy-
oldalú importfüggőségek enyhítését célzó 
szükséges, illetve kilátásba helyezett in-
tézkedések egész biztosan nem „hűtik le” 
az árakat, és várhatóan nem lesz kisebb az 
energiahordozók iránti globális kereslet 
sem. A hosszú éveken át jellemző, relatíve 
olcsó árszinteknek tehát valószínűleg vég-
leg búcsút mondhatunk.

– 2021/22 lényegében új időszámítást 
hozott az energetikában?
– Igen, hiszen ismét, de az eddigieknél sok-
kal hangsúlyosabban vált nyilvánvalóvá: 
az energia olyan stratégiai fegyver is lehet, 
amely kiélezett helyzetekben komoly fej-
fájást okozhat azoknak, akik egyoldalúan 
függenek tőle. Korábbi döntéseket is egé-
szen biztosan felül kell vizsgálni, gondolok 
a nukleáris erőművek vagy a fosszilis – fő-
ként széntüzelésű – erőművek előre hozott 
leállítására, egyáltalán arra, hogy valójá-
ban mekkora is az energetika klímavéde-

Orbán Tibor az energiahordozók történelmi árszintjéről, függőségeinkről és a szektor jövőjéről

Háborgó energiapiac
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lemben betöltött szerepe, indokolt-e ilyen 
mértékű kiszolgáltatottságot létrehozni az 
éghajlatváltozással kapcsolatos aggodal-
maktól vezéreltetve. Azt mindenképpen 
érdemes átgondolni, hogy a klímavédel-
mi célok teljesítése, a karbonsemlegesség 
elérése és a gazdaság zöldítése érdekében 
tett erőfeszítések milyen ütemezés és mi-
lyen konkrét tartalom mentén haladjanak. 
A közeljövőben továbbra is „ellenségnek” 
tekintendő-e az egyébként alapjaiban kar-
bonsemleges nukleáris energia termelése? 
Az előttünk álló időszakban vajon „ellen-
ség” lesz-e a földgáz mint fosszilis energia-
hordozó, mekkora problémákkal oldható 
meg időjárásfüggő megújulókkal egy ener-
giarendszer forrásoldali ellátása? Milyen új 
megoldásokat kell ténylegesen ipari mé-
retekben kifejleszteni, üzembe állítani, és 
milyen költségszintek mellett? Az elmúlt 
évtizedek energetikája arra egyértelműen 
rávilágított: nincsenek „csodafegyverek” 
az energetikában sem, az egyoldalú megol-
dásokra alapozott rendszerek pedig előbb-
utóbb megkérdőjeleződnek. 

– A Nemzetközi Energia Ügynökség 
nemrég közzétett egy 10 pontos ja-
vaslatcsomagot arról, hogy Európa 
miként, milyen erőfeszítések árán 
szabadulhatna meg az orosz gázfüg-
gőségtől – alternatív beszerzési út-
vonalak, minimális gáztárolási kö-
telezettség bevezetése, új szél- és 
napenergia-projektek, a nukleáris 
energiatermelés fokozása, a gázka-
zánok hőszivattyús cseréje, energia-
hatékonyság az iparban és az épüle-
tekben, a termosztátok lecsavarása. 
Arra jutottak, hogy ha minden a ter-
vek szerint történne, akkor is csak 80 
milliárd köbméterrel lehet csökken-
teni a jelenlegi évi 140 milliárd köb-
méteres orosz gázimportot. 
– Sok megfontolandó gondolat van ebben 
a javaslatcsomagban. Régi közhely, hogy 
az a legjobb energia, ami nem fogyott el. 
Az energiahatékonysági intézkedésekben 
– beleértve a fogyasztói magatartás vál-
tozását is, a tudatos takarékosságot – je-
lentős, kiaknázható tartalékok rejlenek. 
A termosztatikus szelepek lecsavarását, az 
épületek alacsonyabb hőfokra fűtését vé-
gül is minden további nélkül meg lehetne 
tenni, kérdés viszont, hogy ez milyen mér-
tékben várható el az emberektől. Magyar-
országon egyébként ebben különösen /

nagy tartalékok rejlenek, hiszen nálunk 
sokkal magasabb a lakások átlagos hő-
mérséklete, mint például Európa nyugati 
vagy északi részén. Addig, amíg az energia 
relatíve olcsó, nyilván nehezebben szok-
tathatók le az emberek a túlfogyasztásról, 
pazarlásról. Ugyanakkor a magyar lakos-
sági ártompításhoz hasonló kormányzati 
intézkedések – az energiaszámlák kordá-
ban tartására – máshol is felmerülhetnek, 
nem gondolom, hogy ez valamiféle eret-
nek gondolat lenne, ma pedig pláne nem 
az, hiszen a mostani piaci árakat egészen 
biztosan nem lehet ráengedni a lakossá-
gi fogyasztókra, egyszerűen nem tudnák 
megfizetni – és nemcsak itthon, másutt  
Európában sem.  

– A földgáz esetében mekkora a kü-
lönbség a piaci és a rezsicsökkentett 
ár között?
– Ma az elmúlt években megszokott 10-20 
euró helyett 100 euró környékén, eseten-
ként akár felette van egy megawattóra 
gáz, vagyis 1 gigajoule földgázért 12 ezer 

forint környékén kellene fizetni, miköz-
ben rezsicsökkentéssel mindössze 2-3 ezer 
Ft/GJ között fizet a lakosság. A nem védett 
fogyasztói kör ugyanakkor már ma is piaci 
áron kapja a földgázt, és ez nyilvánvalóan 
gyorsan begyűrűzik majd más termékek 
és szolgáltatások áraiba is. Ezt az árspirált 
nagyon nehéz lesz kordában tartani. Hogy 
mást ne is említsek, a földgázéval párhu-
zamosan emelkedett a villamos energia 
ára. A várható következményeket minden-
képpen valamiféle állami beavatkozással, 
szubvencióval kell majd kezelni. Az árak fé-
ken tartásának nálunk alkalmazott modell-
je a lakosság esetében pillanatnyilag egy-
fajta megoldást nyújt az elszabadult árak 
ellen, de ez sem jelenti azt, hogy a számlát 
végül valakinek nem kell megfizetnie. 

– Vásároljak a gázkazánom helyett 
egy vegyes tüzelésű fűtőberende-
zést?
– A városokban, nagyobb településeken 
a távhő szerkezetváltozása lehet az, ami 
hosszú távon – a környezetvédelem és a 
megfizethetőség szempontjából is – meg-
oldás lehet, míg családi házas környezet-
ben a hazai zöldenergiákra (geotermika, 
biomassza) alapozott energiaközösségek 
megvalósítása lehet realitás. A Nemze-
ti energiastratégia egyébként e tekintet-
ben számos igen észszerű programot tar-
talmaz, ezeken kellene szisztematikusan 
végigmenni, és legalább egy részüket 
megvalósítani. Jó példa lehet erre a stra-
tégiában szereplő Zöld távhő program, 
amely éppen a távhő földgázkitettségé-

Igen komoly költség
növe kedéssel néz szem
be a rendszer, és vala
kinek itt is állnia kell  
a számlát.
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nek csökkentését célozza a megújulók és 
hulladékhasznosítás részarányának növe-
lésével.

– A távhőellátást hogyan és mennyi-
re érintette a gázpiaci turbulencia?
– A távhő árbevétele már jelenleg sem fe-
dezi a költségeket. A hazai távhőellátás 
még mindig több mint 70 százalékban 
földgázfüggő, Budapesten 92 százalék-
ban a földgáz, 8 százalékban hulladék adja 
a hőenergiát – igaz, hogy országosan csak-
nem 50 százalék, Budapesten pedig 75 szá-
zalék feletti a nagy hatékonyságú kapcsolt 
energiatermelés. 2011-ben befagyasztot-
ták az árakat, bevezették a hatósági ár-
szabályozást, és megszűnt a földgázalapú 
kötelező átvételi rendszer, ennek kompen-
zálására egyúttal bevezettek a távhőben 
egy támogatási rendszert is. 2013–14-ben 
a háromlépcsős rezsicsökkentés 22,6 szá-
zalékkal csökkentette a lakossági árakat, 
ami egyébként a távhő versenypiaci pozí-
cióját javította. 2011-től 2020-ig a távhő 
támogatásigénye 20–50 milliárd forint kö-
zötti tartományban mozgott attól függő-
en, hogy a gázár és a szén-dioxid kvótaára 
éppen hogyan alakult. Már tavaly tavasszal 
elkezdődött a gáz drágulása, ezért min-
denki kivárt a tározók feltöltésével, az árak 
azonban egyre feljebb és feljebb kúsztak. 
A 2021/2022-es gázévre 27 euró/MWh el-
ismert molekulaár mellett a távhőkassza 
sosem látott szintre, csaknem 90 milliárd 
forintra emelkedett. A mostani 100 euró/
MWh molekulaárszintek mellett ez akár 
300 milliárd fölé is szaladhat, miközben 
nincs jogcíme ősztől a támogatásnak, mert 
lejárt a tíz év, és mindmáig nem született 
erről döntés. Így igen komoly költségnö-
vekedéssel néz szembe a rendszer, és va-
lakinek itt is állnia kell a számlát. A szek-
tor teljes árbevétele ma 115 milliárd forint 
körüli, és a 2-300 milliárdos támogatás-
igényt ezzel kell szembeállítani – azaz igen 
jelentős deficitről beszélünk. Ennek kive-
zetését egy lépésben nem lehet megolda-
ni. A korábbi években tapasztalt, relatíve 
alacsony földgázárak és szén-dioxid-kvó-
taköltségek, plusz a távhőszektor ársza-
bályozási rendszerének korlátai nemigen 
tették lehetővé az utóbbi néhány eszten-
dőben olyan projektek megvalósítását, 
amelyek érdemben enyhítették volna a 
gázfüggőséget. A megvalósítás alatt álló 
szegedi és az előrehaladott előkészítési fá-
zisban lévő budapesti projekt kivételével 

további  komoly új geotermikus projektet 
nem sikerült megvalósítani, a kecskeméti 
és a kaposvári biomasszaprojekt is a 100 
százalékos beruházási támogatásnak kö-
szönhetően tudott csak „életben marad-

ni”, pontosan azért, mert relatíve olcsó volt 
a gáz. Ebbe a helyzetbe a legtöbben bele-
kényelmesedtek, most pedig azzal szem-
besül a szakma, a MEKH, a szaktárca, hogy 
még mindig magas a gázfüggőség. 
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– Magyarország az elmúlt években 
jelentős infrastrukturális fejlesztése-
ket hajtott végre a földgázrendszer 
területén, a hét szomszédos ország 
közül hattal van gázvezetékes kap-
csolatunk – Szlovénia a kivétel. En-
nek ellenére mindegyik vezetéken 
végeredményben Oroszországból 
származó molekula érkezik hozzánk. 
Regionális szinten tovább kell dol-
gozni a forrásdiverzifikáción?
– Hiába építünk több vezetéket, ha ugyan-
az az orosz gáz jön benne. Elvileg vásárol-
hatnánk cseppfolyósított földgázt Horvát-
ország irányából, a kérdés itt is az, hogy 
mennyire magas áron juthatnánk hozzá. 
Tavaly nyáron egyébként éppen az okoz-
ta az egyik problémát, hogy az LNG-szál-
lítmányok nem Európába, hanem Ázsiába 
hajóztak, mert ott többet fizettek értük. 
A földgáz is piaci termék, oda szállítják, 
ahol többet kapnak érte. Az LNG az egyol-
dalú orosz importfüggőségünket valame-
lyest oldhatja, azt viszont kétlem, hogy 
további határkeresztező kapacitások lé-
tesítésével jelentősen enyhíteni lehetne a 
helyzeten. Magyarország számottevő gáz-
tároló-kapacitással rendelkezik, s ha a tá-
rozóink megfelelő szintre vannak töltve, 
viszonylag hosszú ideig kiküszöbölhetők 
az esetleges ellátási nehézségek. S még 
valami: korábban a gázos kapcsolt ener-
giatermelésről azt gondoltuk, hogy zsinór-
termelőnek kell lennie, aztán egyszer csak 
megszűnt a kötelező átvétel rendszere, és 
hirtelen elindult egyfajta innovációs folya-
mat, melynek eredményeként létrejöttek a 
szabályozóközpontok, és ezeket a termelő-
ket alkalmassá tették rendszerszabályozási 
feladatra is. A kényszerhelyzet szülte inno-
váció pedig oda vezetett, hogy ma már ezek 
a villamosenergia-rendszer legjobban, 
legrugalmasabban szabályozható elemei, 
amik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a 
rendszer egyáltalán működőképes marad-
jon. A fosszilis energiahordozók drasztikus 
áremelkedése, a világpolitikai események, 
a gazdaságosság és megfizethetőség kény-
szere egészen biztosan felgyorsíthatják a 
műszaki, mérnöki innovációkat az energia-
szektorban, amelyek lehetővé teszik majd, 
hogy az előttünk álló évtizedekben is fenn-
tartható maradjon Magyarország és Európa 
energiaellátó rendszere.  

– A Magyar Földgáztároló Zrt. kar-
doskúti telephelyén a minap lerak-

ták az Akvamarin hidrogénprojekt 
alapkövét. A beruházás a hidrogén 
előállítását, tárolását és szállítását 
célozza a karbonmentes gazdaság 
felé közeledés meghatározó lépése-
ként. Tulajdonképpen azt vizsgálják 
majd a szakemberek, milyen feltéte-
lekkel keverhető a hidrogén akár 10 
százalékos arányban is a földgázhoz 
a szállítóvezetékben. Érdemes elin-
dulni a hidrogéngazdaság irányába?
– A Főtávnál mi is gondolkodunk pél dául 
egy hidrogén-pilotprojektben. Nem az 
a kérdés, hogy kell-e ezzel foglalkoznia 
a szakmának – a válasz egyértelmű igen 
–, hanem az, milyen áron és milyen mér-
tékben, hiszen arról azért szó sincs, hogy 
néhány éven belül itt minden a hidrogén-
ről fog szólni. Nagy kérdés azonban, tu-
dunk-e Magyarország számára értelmes 
megoldásokat mutatni, felhasználni. A ha-
zai adottságokra és lehetőségekre ala-
pozva kell ezeket a kísérleti projekteket 
is kezelni, és érdemes a saját tapasztala-
taink, tudásunk birtokában a magyar ér-
dekek mentén fejleszteni az energiarend-
szereinket. 

– Magyarország elsőként foglalta tör-
vénybe a karbonsemlegesség elérését 
2050-ig. Az innovációs és technológiai 
miniszter várakozásai szerint 2030-ra 
már 90 százalékban zöldkapacitások 
állítják elő a hazai villamos energiát. 
Jelenleg 3000 megawattnyi beépített 
naperőművi kapacitás működik az 
országban, ez a következő két évben 
megduplázódhat, 2030-ra pedig nem 
a megcélzott 6000 megawattot érjük 
el, hanem a kétszeresénél is többet. 
Mindez milyen feladatokat ad rend-
szerszabályozási oldalról? 
– Tizenegy évvel ezelőtt helyezték üzem-
be itthon az utolsó nagyerőművet, azóta 
csak időjárásfüggő megújuló erőműtípus 
létesült, naperőmű. Ez komoly szabályozá-
si kérdéseket vet fel, illetve átgondolásra 
érdemes, hogy villamosenergia-importtal 
– ami természetesen az elmúlt 50 évben fo-
lyamatosan fennállt, de időnként már eléri 
a 40-50 százalékos arányt is – meg lehet-e 
oldani a rendszerszabályozást. Egészen bi-
zonyos, hogy tisztán időjárásfüggő meg-
újulóból egy rendszert nem lehet ellátni, a 
mai helyzet pedig fokozottan felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy pusztán kereskedelem-
re, azaz importra alapozva  nem szabad a 

biztonságos energiaellátást kiépíteni. És 
még valamit ne felejtsünk el: ha a teljes  
életciklusköltséget és a területhasználatot 
tekintjük, azt találjuk, hogy a napenergia 
nem feltétlenül a legolcsóbb. Hangsúlyo-
zom újra: csak kiegyensúlyozott, megfele-
lően felépített és átgondolt energiarend-
szerek tudnak a jövőben megfizethető 
energiát termelni a fogyasztóknak.

– Jó néhány nyugat-európai ország 
– például Franciaország, Belgium 
– döntött úgy az utóbbi hetekben, 
hogy megtartja, sőt bővíti nukleáris 
energiatermelő kapacitásait.
– A nukleáris energia nem ördögtől való 
dolog, a klímasemlegessége alapvetően 
ugyanúgy megvan, mint a megújulóknak, 
és ha ez tényleg egy fontos globális célkitű-
zés, akkor az atomerőművek szerepét is át 
kell gondolni. Ezt tették a franciák és má-
sok is. Nekünk is fel kell tennünk a kérdést, 
hogy mi legyen Paks I-gyel? Meggyőződé-
sem, hogy az újabb üzemidő-hosszabbítást 
ismét napirendre kellene tűzni. 

– Mit gondol, az Oroszország elleni 
gazdasági szankciók miatt is megtor-
pant Paks II projekt folytatható lesz?
– Előrebocsátanám, hogy – már csak a vég-
zettségemnél fogva is – atomerőműpárti 
vagyok, de azt is gondolom, jelenlegi for-
májában a Paks II-vel tovább erősítenénk 
az orosz energiafüggőséget, és láthat-
juk, hogy ennek vannak nehezen vállalha-
tó kockázatai. Hogy ez a projekt az Orosz-
ország elleni gazdasági szankciók miatt 
megbukott, vagy csak időben még tovább 
fog csúszni, nem tudom megmondani. Ez 
ma kevésbé energetikai, mint inkább po-
litikai kérdés. Azt valószínűsítem, hogy a 
projekt egyfajta újragondolása következ-
het – például a blokkok mérete, szabályoz-
hatóságuk és egyéb műszaki megoldásaik 
tekintetében is –, mert a nukleáris energia 
termelését Magyarországon hosszú távon 
is fenn kell tartani.

A földgáz is piaci ter
mék, oda szállítják, ahol 
többet kapnak érte.
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A fogyasztói oldalról írott cik-
kem arról szól, hogy Magyaror-
szág villamosenergia-igényét 
miképpen sikerül kielégíteni.

Dr. Hajtó Ödön

Az elektromos teljesítmény mértékegysé-
ge a watt. Ez látható a függőleges ordiná-
tán megawattléptékben, vagyis egymillió 
watt léptékben (1. ábra). A vízszintes absz-
cissza négy – önként kiválasztott – konkrét 
naptári napot jelöl: 2022. február 5-ét, 
6-át, 7-ét és 8-át, szombattól keddig. A ko-
ra tavaszi időben az átlaghőmérséklet ma-
ximuma +8 °C, minimuma +1 °C volt a kivá-
lasztott időszakban. Összes, országos 
teljesítményigényünk változását az alábbi 
ábrán a legfelső, fekete görbe mutatja az 
idő függvényében (1. ábra).

Mennyi elektromos teljesítményt vesznek igénybe  
az egyes fogyasztóberendezéseink?

Felkapcsolok egy villanykörtét ~60 W

Bekapcsol a villanybojler ~1 200 W

Több berendezés működik egyszerre a 
háztartásban ~4 000 W

Régi V40 villanymozdony indul ~1 600 000 W

Új EuroSprinter villanymozdony indul ~6 400 000 W

Magyarország ténylegesen mért igénye 
a legfelső fekete görbe vonal ~6 500 000 000 W

Hogyan sikerül kielégíteni az  igényt? 
A legalsó kék mező az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. termelése. A következő piros 
az alapvetően lignittüzelésű MVM Mátra 
Energia Zrt. hozzájárulása. A világoskék a 
földgáztüzelésű erőművek hozzájárulá-

sa. A világoszöld a szélerőművek, a sárga  
a naperőművek hozzájárulása.  Végül a 
teljes szükséglet csak a lila színnel jelölt im-
port villamos energiával volt kielégíthető.

Említésre érdemes, hogy az egész rend-
szer működéséhez – a lila színnel jelölt 
villamosenergia-importon felül – továb-
bi jelentős importra van szükség. A Paksi 
Atomerőmű üzemanyaga ugyancsak import.

A világoskék gázerőművek földgáz-
szükséglete többségében szintén import. 
Az importálandó dolgoknak nemcsak az 
árára nincs befolyásunk, de az ellátásbiz-
tonságára sem, energiaszuverenitás pedig 
csak a villamosenergia-tárolás térhódítása 
után valósulhat meg. 

A témával foglalkozva eszembe jut a 
bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer vitá-
ja harminc évvel ezelőtt. Az eredeti terv 
szerint a bősi erőmű teljesítménye 720 MW, 
Nagymarosé 160 MW lett volna. A kettő 
együtt 880 MW. Szerződés szerint ennek 
fele Magyarországot illette volna, amiről 
lemondtunk, annak ellenére, hogy Duna-
kiliti–Bős–Nagymaros beruházásainak 
felét mi kifizettük. A dunakiliti duzzasztót a 
magyar fél megépítette. Kiliti kiiktatására 
a szlovák fél megépítette a C variánst. Bőst 

a szlovák fél építette. Nagymaros építé-
sét a magyar fél megkezdte, majd vissza-
bontotta, de az osztrák fővállalkozónak az 
egész bekerülési összeget ki kellett fizetni 
a szerződés szerint. Képzelje bele még az 
olvasó az ábrába ezt a 440 MW zöldener-
gia-termelést, amit kifizettünk, de az árut 
nem vettük át.

Ide kívánkozik még az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által készített 
Nemzeti energia- és klímaterv 2018 egyik 
bekezdése: „Magyarország a villamosen-
ergia-fogyasztásban a megújulóalapú 
ener giatermelés arányát 2030-ra leg alább 
20%-ra kívánja növelni. A »zöldítés« köz-
ponti elemét a napelemes kapacitások 
bővítése jelenti, amelyek nagysága a 2016-
os nem egészen 680-ról 2030-ra közel 
6500 MW-ra nő, 2040-re pedig jelentősen 
meghaladhatja a 10 000 MW-ot. A NEKT táv-
latában (2030-ban) a szélerőművi kapaci-
tás a mostani szint (~330 MW) közelében 
alakul. A meglévő vízerőművek fenntartá-
sa mellett a kisméretű vízerőművi kapaci-
tás bővítése is indokolt.”

Nem tisztem megmondani, hogy az 
olvasó mit gondoljon az elmondottakról, 
azt a politika vezényli. 

Hogyan szolgálható ki Magyarország villamosenergia-igénye?

Elektromos teljesítményünk

1. ábra: Erőművi termelés primer források szerinti megoszlása (forrás: Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.,  
mavir.hu/web/mavir/energia-mix-eromuvi-termeles-primer-forrasok-szerinti-megoszlasa-es-az-import-export-szaldo-netto-uzemiranyitasi-meres-alapjan) 
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Az energiahatékonyságról 
szóló 2015. évi LVII. törvény 
(Ehat.) 21. §-a a Magyar 
Mérnöki Kamara feladatává 
tette a korábban a  fővárosi 
és megyei kormányhivata-
lokban működő Nemzeti 
Energetikusi Hálózat lakos-
sági és vállalkozói tanács-
adói feladatainak ellátását.

Zubor András

Az energiahatékonyságról szóló törvény 
fenti szakasza többek között azt a célt szol-
gálja, hogy a nagyvállalatok, az önkor-
mányzati és állami szervek energiahaté-
konyabb működése mellett a lakossági 
érdeklődők és a kisvállalkozói szektor is 
segítséget kapjon az energiahatékonysági 
beruházásai megvalósításához.

A kormányzat meghatározta az egyes 
alternatív szakpolitikai intézkedések ese-
tében, a megvalósításukért felelős vég-
rehajtó hatóságok által az egyes szakpo-
litikai intézkedésekből eredő halmozott 
energiamegtakarítás célértékeit a 2021–
2030-as időszakra. A tanácsadási és szak-
mai képességfejlesztő információs és 
motivációs szakpolitikai intézkedések ke-
retében a Magyar Mérnöki Kamara által 
biztosított tanácsadói tevékenységek a la-
kossági, valamint a kis- és középvállalko-
zási szektorban is ebbe a körbe tartoznak. 
Több más szereplővel együtt a fenti idő-
szakra megállapított megtakarítás célér-
téke összesen 14 PJ.

Belátható, hogy a megfogalmazott cél 
elérése érdekében a kamarának aktívan 
kell a feladatban helytállnia. Az e feladat-
ban szerepet vállaló minden mérnöknek 
kijár érte az elismerés.

A szolgáltatás feltételei-
nek megteremtése

Az érintett szakmai tagozatok bevonásával 
szakértőket kértünk fel az energetikai ta-
nácsadás lehetséges tartalmának kidolgo-
zására. Létrehoztunk egy önálló webfelü-
letet a lakossági és vállalkozói érdeklődők 
számára, online regisztrációs felülettel, 
szakemberkeresővel, hasznos linkekkel, le-
tölthető nyomtatványokkal (www.mmk.hu/
tanacsadas). Létrehoztunk a közösségi médi-
át használó érdeklődők megszólítására egy 
Facebook-oldalt. Folyamatosan monitoroz-
zuk a pályázati lehetőségeket, és közzétesz-
szük az aktuális energetikai pályázatokat.

Tanácsadói szolgáltatásunk a felkészü-
lést követően 2021 februárjában indult el a 
nagyközönség számára. A kommunikációra 
olyan felületeket kellett keresnünk, ame-
lyek ingyenesen hozzáférhetők és minél 
több érdeklődőhöz eljuthatnak. Tájékozta-
tót tettünk közzé az önkormányzati tájékoz-
tatókban, hogy rajtuk keresztül eljussunk 
a helyi médiába. Megkerestük a társszakmai 
kamarákat, hogy tájékoztassák tagságukat 
a szolgáltatásunkról, az ingyenes igénybe-
vétel lehetőségéről. Felkértük az önkor-
mányzati szövetségeket, hogy népszerű-
sítsék tevékenységünket. Megszólítottuk a 

köznevelési intézményeket, kormányhiva-
tali dolgozókat, hogy rajtuk keresztül mi-
nél több érdeklődő tudomást szerezzen az 
energetikai tanácsadás lehetőségéről.

A tanácsadói szolgáltatás híre lassan ju-
tott el a célközönséghez, jelentősen hátrál-
tatta az év első felében csúcsosodó járvány 
is. Ugyancsak az érdeklődés fellendülése 
ellen hatott az építőanyagok árának mere-
dek emelkedése, ami visszafogta az ener-
getikai célú korszerűsítéseket is. 

Induláskor a kamara 6 nagy tapasztalat-
tal rendelkező energetikus, építő-, épület-
gépész-, gépészmérnök szakértőt kért fel 
tanácsadónak. Van közöttük több évtize-
des energetikai tapasztalattal rendelkező 
egyetemi tanár, energetikai tanúsító, ener-
getikai auditor, de mérnök vállalkozó is.  
Az év második felében zajlott bővítés kere-
tében közel 40 fős szakértői körnek tartot-
tunk tájékoztatót, majd szakmai felkészítőt 
szerveztünk. A bővítés eredményeként a 
kezdeti 6-ról 35 főre növekedett a tanács-
adói létszám, így a kamarai szolgáltatás 
szinte minden megyében közvetlenül el-
érhető. 

Az első év alapján látható, hogy a tanács-
adás eredményeként bekövetkezett ener-
giafelhasználás-változásról, a ténylegesen 

Ingyenes energetikai tanácsadó szolgáltatás 

A kamarai segítségnyújtás egy éve  
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realizálható megtakarításról csak hosszabb 
távon nyerhetünk információkat, így ez mi-
nimum fél év, de akár egy év is lehet. Sok 
esetben az esetleges pályázatok lefolyása 
is kitolja ennek reális időtartamát.

A tanácsadás menetéről
A tanácsadás igénybevételéhez ki kell töl-
teni az online regisztrációs felületet (www.
mmk.hu/tanacsadas/?page_id=202), vagy 
a megfelelő állapotfelvételi adatlapot, 
amely honlapunkról letölthető. Az on line 
regisztrációhoz vagy az adatlap kitölté-
séhez össze kell gyűjteni minden fontos 
információt, amelyek segíthetik a szak-
értőket az energiahatékony felújítási ja-
vaslatok megadásában. 

A jelentkezőkkel e-mailen vagy telefo-
non felvesszük a kapcsolatot az időpont 
egyeztetése vagy a regisztráció alapján 
esetlegesen felmerült kérdések tisztázása 
érdekében. Az előre egyeztetett időpont-
ban és a választott módon megtörténik a 
tanácsadás, a kamara tapasztalt mérnökei 
segítenek a felmerült kérdésekben. A ta-
nácsadás időtartama legfeljebb 30 perc. 
A tanácsadás főként online (Teams) platfor-
mon történik a járványhelyzet miatt, de le-
hetőséget biztosítottunk személyes tanács-
adásra is egyeztetett helyszínen, vagy ha a 
feltételek nem voltak adottak, telefonon is. 

A beérkezett adatok alapján előzetes 
elemzés készül, amelynek célja, hogy a ta-
nácsadók egyszerűsített képet kapjanak 
az épületről. Az elemzés bemutatja, hogy 
az adott háztartás milyen hozzávetőleges 
energiafelhasználással rendelkezik. Ehhez 
az éves energiaszámlákat használjuk, il-
letve az egyéb energetikai tényezőket (pl. 
fűtött és fűtetlen alapterület, lakók szá-
ma, átlagos éves vásárolt tűzifa mennyisé-
ge stb.). Az elemzés eredményeként kWh/
m2/év dimenzióban megkapjuk az éves faj-
lagos energiafelhasználást. Ami hasonló, 
mint az energetikai tanúsítványokon sze-
replő végső eredmény, azonban itt nem 
primer, hanem végsőenergia-felhasználá-
sokat határozunk meg, a tanácsadók kéré-
se szerint.

A tanácsadásról emlékeztető készül, 
melyben tanácsadónk írásban is összefog-
lalja, hogy miről volt szó, melyek a megva-
lósítandó javaslatai. Ezt a tanácsadás után 
pár nappal továbbítjuk ügyfeleinknek. 
A végső fázisban – a tanácsadás „áraként” 
– arra kérjük ügyfeleinket, hogy a tanács-
adás alapján megvalósított fejlesztések-

ről, beruházásokról tájékoztassanak ben-
nünket, így országosan összegyűjthetjük a 
tanácsadással elért energiamegtakarítás 
mértékét.

Az első év tanácsadásainak 
tanulságai 

2021-ben közel 300 ügyfél (79% lakossá-
gi, 21% vállalkozói) jelentkezett tanács-
adásra. Az ügyfelek lakossági és vállalko-
zói megoszlását, valamint megyénkénti 
százalékos alakulását a diagramok szem-
léltetik. Jellemzően közép-magyarországi 
érdeklődők jutottak el hozzánk, a jelentke-
zők több mint fele (55%) Budapest, Pest és 
Bács-Kiskun megyéből érkezett.

A tanácsadásban érintett épületek 
többsége 60–160 m2 közötti, önálló épü-
letek, amelyek 1960–1990 között épültek, 
és a 2000-es években valamilyen mértékű 
felújításon estek át. A felújítás színvonala 
jellemzően megegyezik a 20 évvel ezelőtti 
gyakorlattal.

Az épületek nagyobb részben szigete-
letlen homlokzattal (60%) és födémmel 

(61,5%) rendelkeznek. Amikor van szigete-
lés, a mértéke jellemzően elmarad az ener-
getikai szempontból napjainkban kívána-
tostól. Az érintett épületek homlokzatán 
jellemzően 4–8 cm a szigetelés vastagsá-
ga, míg a födémek esetében ez 5–10 cm kö-
rül alakul. Ez betudható annak is, hogy az 
épületek építésekor, illetve a 2000-es évek 
elején történt felújításukkor még ez volt az 
elterjedt és javasolt mérték. 

A regisztrált épületek mindössze 34%-a  
rendelkezik energetikai tanúsítvánnyal, 
amelynek besorolása jellemzően (több 
mint 60%-a) átlagos vagy az alatti szinten 
van (FF–JJ). 

A legtöbb vizsgált épület összesített 
fajlagos energiafelhasználása a 150–260 
kWh/m2/év tartományba esik.

A tanácsadás során bekértük a konk-
rét energiafogyasztási értékeket, hogy 
az adott háztartás a megelőző években, 
de legalább az utolsó évben mennyi vil-
lamos energiát, földgázt, tűzifát használt 
fel. Ezeknek az energiatartalmát egysé-
ges mértékegységre hozva összegezhetők 
a különböző energiafajták, így generálha-
tó egy szám, amely reprezentálja az ingat-
lan energetikai tulajdonságait. Meg kell 
jegyezni, hogy a fogyasztási magatartás 
is befolyásolja ezt, ugyanis ha az adott he-

Tanácsadás típusa szerinti megoszlás

lakossági

vállalkozói

Energetikai tanácsadások megyei eloszlása 2021

Kulcsfontosságú, hogy  
a tanácsadó érthetően 
tudja elmagyarázni az 
ügyfélnek, mi a legcél
szerűbb megoldás. 
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lyiség hőmérsékletét nem 20 °C-on, hanem 
21 °C-on tartják, az közel 6%-kal nagyobb 
energiafelhasználást eredményez.

Amennyiben rendelkezésre áll, a számí-
tások elkészítése során az elmúlt 3 év fo-
gyasztási adatait értékeljük, ezekből ké-
pezünk átlagot. A tanúsítványok esetében 
kWh/m2K dimenziójú mutatószámokat 
kapunk, ezért az adott energiahordozók 
energiatartalmát mind kWh-ra számít-
juk át. A földgáz esetében 1 m3 gázt 9,444 
kWh váltószámmal korrigálunk. Tűzifa ese-
tén a földgázhoz hasonló módon járunk el, 
itt 1 mázsa fát 400 kWh-val veszünk figye-
lembe. 

A teljes kWh-ra átszámolt energiafel-
használás alapján az alapterület függvé-
nyében kiszámítható egy fajlagos mutató. 
A tanúsítványban szereplő értékek primer 
energiafelhasználást számítanak, míg ez 
a módszer a tényleges végfelhasználást 
közelíti. Ezt az elméleti besorolás szerinti 
megoszlást szemlélteti a vizsgált épületek 
tekintetében az ábra. Az elméleti besorolás 
és a hiteles tanúsítványok szerinti besoro-
lás megoszlásában hozzávetőleg 10%-os 
eltérés mutatható ki a vizsgált épületek te-
kintetében.

A látókörünkbe került épületekről el-
mondható, hogy jellemzően kisebb alap-
területűek, 200 m2 alatti önálló épületek 
vagy társasházi lakások. Az alapterületre 
vetített fajlagos éves energiafelhasználási 
adataikban viszont jelentős eltérés mutat-
ható ki. Jól szemlélteti ezeket a különbsé-
geket a diagram. Habár a vizsgált épületek 
többsége az alacsony (<200 kWh/m2év) 
vagy közepes (<400 kWh/m2év) fajlagos 
energetikai mutatószámúak közé sorol-
ható, szép számmal akadt közöttük magas 
(>400 kWh/m2év) fajlagos energetikai mu-
tatószámú épület is. A közepes alapterü-

letű épületek többségükben alacsony faj-
lagos energetikai mutatószámmal voltak 
jellemezhetők. 

A szolgáltatás értékelése
A tanácsadással kapcsolatos elégedettség 
mérése érdekében kérdőívet állítottunk 
össze, amelyet az emlékeztető jegyző-
könyvvel egyszerre küldünk meg az ügy-
feleknek. A tanácsadásban részt vett kö-
zel 300 ügyfél mintegy 30%-a töltötte ki az 
ügyfél-elégedettségi kérdőívet. A válasz-
adók 90%-a lakossági és 10%-a vállalkozói 
tanácsadást vett igénybe. 

A tanácsadói hálózat egyik fontos eleme 
az ügyintézők munkája, akik az aktuálisan 
beérkező ügyfeleket az országos tanács-
adói hálózatban eligazítják a megfelelő 
tanácsadóhoz. Az igények felmérése alap-
ján a tanácsadókkal összhangban minden-
ki számára megfelelő időpontot egyeztet-
nek. A beérkező e-mailes vagy telefonos 
megkeresés kapcsán útba igazítják a poten-
ciális ügyfeleket, illetve a különböző admi-
nisztrációs munkákat végzik a tanácsadá-
sok kapcsán. Arra a kérdésre, hogy „Milyen 
mértékben elégedett a tanácsadás előké-
szítésével és ügyintézőinkkel?” (10: telje-
sen elégedett; 1: nem elégedett), az átlag-
érték 9,74 pont lett. A válaszadók többsége 
teljesen elégedett volt, 9 vagy 10 pontot 
adott. Egy-egy esetben 2, 5, illetve 8 pont-
ra értékelték a tanácsadás előkészítését és 
az ügyintézést.

A tanácsadás szempontjából kulcsfon-
tosságú, hogy a tanácsadó (akinek a felme-
rült kérdések mindennapi dolgokat jelen-
tenek) érthetően el tudja magyarázni az 
ügyfél számára, mi lehet a legcélszerűbb 
és jó megoldás. Arra a kérdésre, hogy „Ta-
nácsadónk mennyire közérthetően nyilat-
kozott a tanácsadáson felmerült kérdések-

kel kapcsolatban?” (10: nagyon hasznos; 1: 
nem hasznos), az átlagérték 9,8 pont lett. 
A válaszadók többsége teljesen elégedett 
volt, 9 vagy 10 pontot adott. Egy-egy eset-
ben 3, 7, illetve 8 pontra értékelték a ta-
nácsadás közérthetőségét.

Arra a kérdésre, hogy „A teljes tanács-
adást tekintve mennyire volt megeléged-
ve szolgáltatásunkkal?” (10: teljesen elé-
gedett; 1: nem elégedett), az átlagérték 
9,77 pont lett. A válaszadók többsége tel-
jesen elégedett volt, 9 vagy 10 pontot 
adott. Egy-egy esetben 1, illetve 6 pontra 
értékelték a szolgáltatásunkat. A visszajel-
zések alapján ügyfeleink meg voltak elé-
gedve a szolgáltatással. Többségük isme-
rőstől hallott rólunk, vagy online, illetve 
a közösségi média felületén találkozott a 
szolgáltatásunkkal. 

A tanácsadási szolgáltatás a 2021-es év 
elején indult, a 2020. novemberi, második 
koronavírus-hullám lecsengése után. Tevé-
kenységünket nagyban nehezítette a tava-
szi harmadik hullám, ami miatt kezdetben 
kizárólag online felületen tartottunk ta-
nácsadásokat. A videókonferencia jellegű 
tanácsadás a vártnál pozitívabb visszajel-
zést hozott. Az online kapcsolattartás mi-
att volt példa, hogy az éppen aktuálisan fo-
lyó szigetelési munkálatokat mutatta be az 
ügyfél a kijelölt tanácsadónak, és így sike-
rült az igényeihez igazodóan a legmegfele-
lőbb tanácsot adni.

Tanácsadó mérnökeink beszámolójából 
látható, hogy számos megkereséssel talál-
koztak hátrányos helyzetű ügyfelektől. Ar-
ra is volt példa, hogy az ügyfél energetikai 
korszerűsítésbe szeretett volna belekezde-
ni, de sajnos az épület annyira rossz állapo-
tú volt szerkezetileg, hogy a tanácsadó el-
sődlegesen a megfelelő vízelvezetés és a 
repedt falak rendbetételét adta tanácsul, 
és csak ez után javasolta a különböző ener-
getikai felújítások tervezését. A visszajel-
zések megerősítik, hogy nehéz megfelelő 
szakembert, illetve kivitelezőt találni a kü-
lönböző munkálatok elvégzésére. 

Az eddigi tapasztalatok alapján pozitív-
nak és hasznosnak ítélték meg ügyfeleink a 
tanácsadásokat, ezért biztatunk mindenkit, 
hogy az energetikához kapcsolódó bármi-
lyen kérdés esetén keressék a kamara ener-
getikai tanácsadói szolgáltatását (tanacsa-
das@mmk.hu), igyekszünk a lehető legjobb 
tanácsot adni az adott problémára. Kérjük, 
ajánlja ön is szolgáltatásunkat az energeti-
kai felújítás előtt álló ismerőseinek.

Tanácsadások státusza
2021-ben tanácsadáson részt vett épületek hiteles 

energetikai tanúsítványok besorolás szerinti eloszlása 
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Ötcsillagos szálloda, ötcsillagos szigeteléssel: 
SikaProof® A+ visszatapadó szigeteléssel készült a Hotel Dorothea

„Olasz belsőépítésziroda, a milánói Lissoni&Partners „Olasz belsőépítésziroda, a milánói Lissoni&Partners 
közreműködésével, a TSPC generáltervezésében közreműködésével, a TSPC generáltervezésében 
születik újjá a pesti belváros három értékes műem-születik újjá a pesti belváros három értékes műem-
léképülete: a tömbrehabilitáció keretében a három léképülete: a tömbrehabilitáció keretében a három 
épületből álló egységben nemzetközi standardnak épületből álló egységben nemzetközi standardnak 
megfelelő szálloda, dunai panorámás apartmanok, megfelelő szálloda, dunai panorámás apartmanok, 
exkluzív lakások, éttermek, üzlethelyiségek, vala-exkluzív lakások, éttermek, üzlethelyiségek, vala-
mint tetőterasz és skybar étterem kap majd helyet. mint tetőterasz és skybar étterem kap majd helyet. 
Az épülettömb belsejében egy látványos, növények-Az épülettömb belsejében egy látványos, növények-
kel beültetett, átriumos kávézó rejtőzik majd. A be-kel beültetett, átriumos kávézó rejtőzik majd. A be-
ruházás design&build konstrukcióban valósul meg, ruházás design&build konstrukcióban valósul meg, 
a BDPST Zrt. és a Cretum Kft. fejlesztésében és a a BDPST Zrt. és a Cretum Kft. fejlesztésében és a 
Market Építő Zrt. kivitelezésében, a lebonyolításért Market Építő Zrt. kivitelezésében, a lebonyolításért 
az ECO-TEC Kft. felel.”az ECO-TEC Kft. felel.”

forrás: www.tspc.hu/olasz-magyar-egyuttmukodesben-forrás: www.tspc.hu/olasz-magyar-egyuttmukodesben-
elegans-szallodakent-szuletik-ujja-a-budapesti-belvaros-elegans-szallodakent-szuletik-ujja-a-budapesti-belvaros-
ertekes-muemleki-tombje-ilyen-lesz-a-hotel-dorothea/ertekes-muemleki-tombje-ilyen-lesz-a-hotel-dorothea/

A három különböző időben épült épületből az A három különböző időben épült épületből az 
építészeti és gazdaságossági szempontokon túl építészeti és gazdaságossági szempontokon túl 
a műemléki előírásokat is szem előtt tartva bizo-a műemléki előírásokat is szem előtt tartva bizo-
nyos részek elbontásra kerültek. A megtartásra nyos részek elbontásra kerültek. A megtartásra 
kerülő épületrészek alatt a Weber és Mahart há-kerülő épületrészek alatt a Weber és Mahart há-
zakban pince padlósík mélyítés készül, így ezen zakban pince padlósík mélyítés készül, így ezen 
területek tartószerkezeti falai mentén jet-grouting területek tartószerkezeti falai mentén jet-grouting 
alapmegerősítés terveztek. A Mahart ház 3 szint alapmegerősítés terveztek. A Mahart ház 3 szint 
mélységű mélypincéjének kialakításához résfalas mélységű mélypincéjének kialakításához résfalas 
munkagödör határolás volt szükséges a talajvíz munkagödör határolás volt szükséges a talajvíz 
jelentős mennyisége és a közeli szomszédos épü-jelentős mennyisége és a közeli szomszédos épü-
letrészek okán. letrészek okán. 
A geotechnikai vizsgálatok és a talajvizsgálati jelen-A geotechnikai vizsgálatok és a talajvizsgálati jelen-
tés szerint az épület környezetében a Duna közelsé-tés szerint az épület környezetében a Duna közelsé-
ge miatt az építés és az üzemelés ideje alatt talajvíz ge miatt az építés és az üzemelés ideje alatt talajvíz 
meglétére kell számítani, a mértékadó talajvízszint meglétére kell számítani, a mértékadó talajvízszint 
+102,00 mBf (-2,42 m).+102,00 mBf (-2,42 m).

Viszonyításképpen említsük meg, hogy a tervezett Viszonyításképpen említsük meg, hogy a tervezett 
épület legalsó szintjének padlóvonala -13,75 m, a épület legalsó szintjének padlóvonala -13,75 m, a 
szigetelés síkja pedig a legalsó alaplemez alatt kö-szigetelés síkja pedig a legalsó alaplemez alatt kö-
zel 15 m mélységben helyezkedik el.zel 15 m mélységben helyezkedik el.
A belső téri használat szempontjából különböző A belső téri használat szempontjából különböző 
igényszinteket lehetett megkülönböztetni:igényszinteket lehetett megkülönböztetni:
• teljes szárazság („porszárazság”)• teljes szárazság („porszárazság”)
• viszonylagos szárazság• viszonylagos szárazság
Az épület funkciója és a pincében tervezett terek, Az épület funkciója és a pincében tervezett terek, 
helyiségek (pl. konyha, rendezvényterem, spa he-helyiségek (pl. konyha, rendezvényterem, spa he-
lyiségek, az épület egészének működését biztosító lyiségek, az épület egészének működését biztosító 
gépészeti berendezések… stb.) teljes szárazságot gépészeti berendezések… stb.) teljes szárazságot 
biztosító, vízhatlan szigetelés kialakítását tették biztosító, vízhatlan szigetelés kialakítását tették 
szükségessé az épület pinceszinti területein. szükségessé az épület pinceszinti területein. 
A vízhatlanság biztosítására – különös tekintettel A vízhatlanság biztosítására – különös tekintettel 
a mélyen a talajvízbe merülő szerkezetekre – a ta-a mélyen a talajvízbe merülő szerkezetekre – a ta-
lajban lévő szerkezetek és épületrészek külső/alsó lajban lévő szerkezetek és épületrészek külső/alsó 
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felületén, a Sika monolit vasbeton szerkezetekkel felületén, a Sika monolit vasbeton szerkezetekkel 
egységes szerkezetként viselkedő, teknőszerűen ki-egységes szerkezetként viselkedő, teknőszerűen ki-
alakítható ún. visszatapadó szigetelési rendszerét a alakítható ún. visszatapadó szigetelési rendszerét a 
SikaProofSikaProof®® A+ kettős tapadásmechanizmusú, teljes  A+ kettős tapadásmechanizmusú, teljes 
felületen tapadó, rugalmas poliolefin bázisú (FPO) felületen tapadó, rugalmas poliolefin bázisú (FPO) 
vízszigetelő lemezt alkalmazták.  vízszigetelő lemezt alkalmazták.  
Az új beépített vasbeton szerkezeteket úgy kellett Az új beépített vasbeton szerkezeteket úgy kellett 
kialakítani, hogy a talajvíznyomásban ellenszerke-kialakítani, hogy a talajvíznyomásban ellenszerke-
zeteként működjenek mind a vízszintes alaplemez zeteként működjenek mind a vízszintes alaplemez 
mind a függőleges falszerkezetek mentén. A talaj-mind a függőleges falszerkezetek mentén. A talaj-
víznyomás elleni teknőszigetelések (SikaProofvíznyomás elleni teknőszigetelések (SikaProof®® A+)  A+) 
a résfalon belül a bélésfal szivárgó felőli síkjára ke-a résfalon belül a bélésfal szivárgó felőli síkjára ke-
rültek beépítésre, és a fejgerendánál csatlakoznak a rültek beépítésre, és a fejgerendánál csatlakoznak a 
-1 szinti szigeteléshez és szerkezethez.  A szigetelés -1 szinti szigeteléshez és szerkezethez.  A szigetelés 
megválasztásánál figyelembe vették, hogy az így megválasztásánál figyelembe vették, hogy az így 
elkészült szigetelés takart helyzetbe kerül, későb-elkészült szigetelés takart helyzetbe kerül, későb-
biekben nagy bontással vagy egyáltalán nem hoz-biekben nagy bontással vagy egyáltalán nem hoz-
záférhető. Ezért választották a nagyobb biztonságot záférhető. Ezért választották a nagyobb biztonságot 
nyújtó, szerkezet és vízszigetelés között vízvándorlást nyújtó, szerkezet és vízszigetelés között vízvándorlást 
megakadályozó, a szerkezethez mechanikai és vegyi megakadályozó, a szerkezethez mechanikai és vegyi 
visszatapadást is biztosító SikaProofvisszatapadást is biztosító SikaProof®® A+ vízszigete- A+ vízszigete-

lő lemezt. Ha a szerkezet és a szigetelés között a lő lemezt. Ha a szerkezet és a szigetelés között a 
vízvándorlás akadályozott, a hibahely a nedvesség vízvándorlás akadályozott, a hibahely a nedvesség 
megjelenésének helyén van, injektálással javítható megjelenésének helyén van, injektálással javítható 
még a kivitelezés fázisában. További biztonságot még a kivitelezés fázisában. További biztonságot 
növelő műszaki intézkedés, hogy a belső vasbeton növelő műszaki intézkedés, hogy a belső vasbeton 
szerkezetek (alaplemez, pincei határoló falak) vízzáró szerkezetek (alaplemez, pincei határoló falak) vízzáró 
vasbetonból tervezték. vasbetonból tervezték. 
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Nem csak a gazdasági mutatókban, a területi kamara meg-
ítélésében is az élmezőnyben szerepel Komárom-Esztergom 
megye. A tatabányai székhelyű területi köztestület jól kiépített 
közéleti kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és évről évre erősíti 
szolgáltató, érdekérvényesítő szerepét. 

Dubnic zk y Miklós

Halló, itt a mérnöki kamara!
A területi kamara az MTESZ megyei szerve-
zetével 1996 óta működtet közös titkársá-
got Tatabányán, melyhez 2007-ben csat-
lakozott a helyi építészkamara is. Vinitor 
Ágnes titkár szerint ezzel sikerült a megyé-
ben olyan egyedülálló műszaki értelmi ségi 
szolgáltatóközpontot létrehozni, amely – 
költségtakarékosan és főként hatéko nyan 
– minden munkanapon a szakmagyakorlók 
és a lakosság szolgálatára áll, s egyúttal a 
megye gazdasági-társadalmi életének is 
aktív szereplője lehet. A titkárság telefonos 
vagy személyes megkeresésre tanácsadást, 
tájékoztatást is biztosít a tagoknak és a nyil-
vántartott szakmagyakorlóknak. 

– Egyfajta közvetítő szerepet is betöl-
tünk a mérnökök és a hatóságok között. 

Utóbbiakkal aktív, valós partneri viszonyt 
ápol a kamara, rendszeresen konzultálunk 
vezetőikkel és ügyintézőikkel, de ugyan-
ilyen közvetlen a kapcsolatunk például a 
NAV-val is, folyamatosan küldik figyelem-
felkeltő híradásaikat, melyeket közzéte-
szünk a honlapunkon. A lakossági ügyfelek  
száma is magas a kamara titkárságán.  
A legtöbb megkeresés jellemzően a szak-
magyakorlók keresése – tervezőt, szakértőt 
vagy építési műszaki ellenőrt szeretnének 
megbízni például egy vízbekötéshez vagy 
előtető megtervezéséhez –, ilyenkor segí-
tünk a közhiteles névjegyzékben eligazod-
ni. Kérésre természetesen listát is készítünk 
a megyei szakmagyakorlókról a névjegy-
zék publikus adataiból. Többször előfordul, 
hogy egy-egy vitás helyzetben is kamaránk-
hoz fordulnak az építtetők tanácsért – ez 
esetben tájékoztatást adunk az etikai eljá-
rás kezdeményezésének szabályairól, vagy 

segítünk, hogy mely hivatalos szerv felé ér-
demes még a problémával fordulni. Alap-
elvünk, hogy igyekszünk segíteni minden 
hozzánk fordulónak – mondja Vinitor Ágnes, 
aki tavaly vette át a titkári teendőket Takács 
Zsuzsától, a kamara Mikovinyi Sámuel-díjjal 
kitüntetett „alapító” titkár asszonyától.

– Szerencsés helyzetben vagyunk – foly-
tatja Bukovics László okl. építőmérnök, a 
területi kamara 2020 őszén megválasz-
tott elnöke –, mert azzal, hogy a szakmai 
kamarák közösen bérelnek székhelyet, kö-
zösen tartanak fenn titkárságot, egy kivá-
lóan működő ügyfélszolgálatunk lehet, 
erősíthetjük szakmai önkormányzatunk 
szolgáltató szerepét és szervezeteink tár-
sadalmi beágyazottságát. A kamara kép-
viselői részt vesznek a tervtanácsok mun-
kájában, kikérik véleményüket a rendezési 
tervekről, területfejlesztési koncepciókról, 
és rendszeres az együttműködés a megyei 
főépítésszel, az építési hatósággal, az épí-
tésfelügyelettel, a kormányhivatallal, il-
letve a megye önkormányzataival. 

– Élnek a kamara ezen hivatalos csator-
nái, megyei, településfejlesztési ügyekben 
rendszeresen kikérik a szakmai vélemé-
nyünket, csak kicsit azt érzem, a leterhelt-
ségünk, illetve a ráfordítható idő szűkös-
sége miatt ezekkel a kérdésekkel nem 
tudunk mindig érdemben, elmélyültebben 

Látogatás a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamaránál

Magas fordulatszámon 
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foglalkozni. Ez persze a mi hibánk is – fű-
zi hozzá Magyar Ákos okl. építőmérnök, a 
területi kamara alelnöke. – A mérnöki ka-
marát egyébként – már csak abból leszűr-
ve, hogy a rendezvényeinken rendszere-
sen részt vesznek a megyei és települési 
vezetők – nagyra értékelik, e tekintetben is 
rendben lévőnek látom a megyei köztestü-
let kapcsolatrendszerét.

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnö-
ki Kamara titkár asszonya azt mondja, a ta-
gok legtöbbször „a mindennapi szakma-
gyakorlási ügyek magas szintű intézését 
és a továbbképzések kitűnő szervezését 
dicsérik”, utóbbi szemléletes indikátora, 
hogy a képzéseiken megjelenő szakma-
gyakorlók mintegy harminc százaléka más 
megyékből érkezik. Az elmúlt esztendőben 
egyébként tizenöt szakmai továbbképzést 
(kontaktórás, online és hibrid képzéseket) 
bonyolítottak le összesen ezerháromszáz 
fő részvételével. Az ez idő szerint hétszáz 
tagot és mintegy négyszáz nyilvántartott 
kollégát számláló területi szervezet a ta-
goknak és a nyilvántartottaknak egyaránt 
kedvezményes áron kínálja képzési prog-
ramjait, a részvételi díj így mindössze évi 
hétezer forintos kiadást jelent. 

– Alapelv az is – húzza alá Vinitor Ágnes 
–, hogy tagjaink rendelkezésére kell áll-
ni: munkanapokon és munkaidőben min-
dig legyen valaki a titkárságon, aki felve-
szi a telefont, és kedvesen, készségesen 
fogadja a segítségért, információkért hoz-
zánk fordulókat. Igyekszünk profin és minél 
gyorsabban válaszolni a kérdésekre. Persze 
akadnak olyan kollégák is, akik csak azért 
járnak rendszeresen be hozzánk, hogy be-
szélgessenek és megigyanak egy jó kávét. 

Az élvonalban
Legkisebb területű megyénk a rendszervál-
tás óta az ország egészét messze felülmú-
ló dinamikával alkalmazkodott a megújult 
társadalmi, gazdasági, politikai környezet-
hez, és e lendületet az új évezredben is si-
került fenntartania. A hajdani szocialista 
nagyipar rendszerváltáskor kártyavárként 
összeomlott fellegvárából az ország egyik 
legkorszerűbb ipari, döntően a feldolgo-
zóiparból élő megyéjévé vált, mely a leg-
több gazdasági mutató tekintetében tar-
tósan az első három megye között teljesít. 
Legfontosabb „erőforrása” tulajdonkép-
pen az elhelyezkedése: a megyét átszelő 
európai közlekedési folyosók és a Bécs–Bu-
dapest–Pozsony–Győr négyszögben való 

fekvés igen kedvező makrotérségi feltéte-
leket biztosít a gazdaság számára, a meg-
újuló energia (szél-, biomassza és egyre 
inkább a napenergia) terén pedig húzósze-
repet tölt be az országban. Ám nem csak a 
gazdasági mutatókban, a kamara megíté-
lésében is az élmezőnyben szerepel Ko-
márom-Esztergom megye. Az országos 
kamara 2021 tavaszán készített kérdőíves 
felmérése szerint – melyben a tagság saját 
területi szervezetének tevékenységét is ér-
tékelhette – a KEM Mérnöki Kamara egyike a 
legjobban teljesítő köztestületeknek. A ta-
gok átlagon felülinek ítélték például az el-
nökség munkáját, az érdekérvényesítést, 
az általános és szakmai tájékoztatás szín-
vonalát, a képzések nívóját vagy a kamara 
székhelyének minőségét. 

– Megválasztásom óta az a törekvé-
sem, hogy a kötelező éves díjakért cseré-
be, és túl a szakmai továbbképzési progra-
mokon, pluszszolgáltatásokat nyújtson a 
kamara – emeli ki Bukovics László. – Olyan 
bemutatókra, kiscsoportos beszélgetések-
re gondolok, amelyek talán csak egy szűk 
rétegnek mondanak újat, de a mérnöke-
ink szakmai téren sokat profitálhatnak be-
lőlük. Azt látjuk ugyanis, hogy a kamarán 

belül országos szinten is probléma a tag-
ság átlagéletkora. Kevés a fiatal szakma-
gyakorló, ugyanakkor nagy szükség lenne 
arra, hogy az idősebb, nagy gyakorlattal 
rendelkező mérnökkollégák megosszák 
tudásukat, tapasztalataikat efféle kerek-
asztal-beszélgetések alkalmával,  például 
best practice példák közreadásával. Fá jóan 
hiányzik ez a fajta tapasztalatátadás a ge-
nerációk között, ráadásul nem könnyű a fia-
talokat megnyerni arra, hogy belépjenek a 
kamarába, egyáltalán elhiggyék: ez a szer-
vezet nyújt számukra annyit, amivel elő-
rébb léphetnek a szakmagyakorlásban és 
az önálló mérnöki praxis megteremtése fe-
lé vezető úton. 

– A fiatalok stratégiája jelenleg és álta-
lában az, hogy „bebújnak” a tervezői jogo-
sultságaink mögé, így dolgoznak és élnek 
a piacról – húzza alá Magyar Ákos –, de mu-
száj rávilágítanunk, hogy nekik is a jogo-
sultság jelenti a jövőt, hiszen e nélkül nem 
tudnak önállóan fellépni a tervezői piacon. 

– Alapvetően nem a nagybetűs mérnö-
köt értékeli a társadalom vagy a megren-
delő – emlékeztet Barabás Zsolt okl. építő-
mérnök, a megyei kamara elnökségi tagja. 
– Nem a személyeket ismerik el, hanem az 
általuk nyújtott szolgáltatásokat becsülik 
meg. És nem nagyon jelenik meg mögöt-
te, hogy az a terv, az a produktum vagy az 
az alkotás voltaképp magas szintű mérnö-
ki tudás eredménye. Ez a fajta társadalmi 
elismerés inkább a nagyobb szabású, nem 
hétköznapi mérnöki alkotások – példá-
ul egy Duna-híd – láttán jelenik meg. Mert 
ugyan kit érdekel, hogy ki tervezte az adott 
település valamelyik parkolóját, buszmeg-
állóját vagy csapadékvíz-elvezető rend-
szerét? A laikus átlagember azt sem tudja, 
hogy ezeket a létesítményeket, műtárgya-
kat is mérnökök tervezték és kivitelezték. 

Apropó, Duna-híd! A két éve átadott – 
egypilonos, ferdekábeles, ötnyílású – át-
kelő, a Monostori híd (terveit a budapesti 
Pont-TERV Zrt. és a pozsonyi Dopravopro-
jekt a.s. közösen készítette) 2021-ben Épí-
tőipari Nívódíjat nyert, az indoklás szerint 
„a befelé dőlő pilon, amely külpontosan 
támaszkodik a pillérre, a Magyarországon 
korábban még nem alkalmazott technoló-
giával épült műsziget, melyről az alapozás 
készült, és különleges volt ennek száraz és 
vízi úti kiszolgálása. Összességében ismét 
egy különleges híddal gazdagodott a ma-
gyar (és szlovák) hídállomány, amely mind 
tervezési, mind példamutató – országokon 

A tagok átlagon felülinek 
ítélték például az elnök
ség munkáját, az érdek
érvényesítést...
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átívelő – kivitelezési megoldásaival, kiváló 
partneri együttműködéssel valósult meg.” 

– A legtöbb kolléga mikrovállalkozásban 
próbál tervezési, műszaki ellenőri szolgálta-
tásokat nyújtani a piacon, és legyünk őszin-
ték, mindennapi tevékenységünk során el-
sősorban rutinfeladatokat végzünk, csak 
nagyritkán kerülünk szembe igazán inno-
vatív tudást igénylő munkákkal, mint ami-
lyen a Monostori híd tervezése – vélekedik 
Magyar Ákos. – A továbbképzési programok 
összeállításában is az a legnehezebb, hogy 
kitaláljuk, milyen plusztudást – és persze 
milyen mélységben – igényel a látókörünk-
ben lévő mintegy ezer szakmagyakorló. 

– Specifikusan kell megválasztani az ok-
tatási anyagokat, szerintem ez a lényeg, 
mert nagy különbségek vannak a tekintet-
ben is, hogy mennyire szerteágazó egy-egy 
mérnöki szakág – hangsúlyozza Barabás 
Zsolt. – Egy légi közlekedéssel foglalko-
zó mérnököt aligha érdekelnek a vasúti 
kitérők legújabb típusai, míg a statikuso-
kat nagy valószínűséggel bármilyen nívós 
tartószerkezeti előadás leköti. És ahogy 
a képzéseket, ugyanúgy „vándorló” éves 
tag gyűléseinket is megpróbáljuk szakmai 
többlettel színesíteni, mert emlékszem 
még olyan taggyűlésre, ahol az alacsony 
részvétel miatt valósággal vadászni kellett 
az emberekre, hogy egyáltalán határozat-
képesek legyünk. Ma már minden kamarai 
programunknak olyan helyszínt választunk, 
amely eleve érdekelheti a mérnökkollégá-
kat, legyen az egy nemrég átadott fejlesz-
tés helyszíni bejárása, vagy egy eredeti 
szépségében helyreállított műemléki épü-
letegyüttes, ilyen volt például a tatai Ester-
házy-kastélyban tartott taggyűlés. 

A terhelés meg a fordulatszám
– Mostanában nem lehet okunk a panasz-
ra sem a megbízások mennyisége, sem a 
mérnöki tervezői munka jövedelmező-
sége tekintetében. A tervezési díjak az el-
múlt években ha lassan is, de emelkedtek, 
tehát ilyen szempontból is jó úton járunk, 
melyek elsősorban az önerős beruházások 
esetében nyilvánulnak meg – mondja a ka-
mara elnöke, Bukovics László. 

– A munkaellátottság, a mérnökirodák 
terhelése és a határidők szorítása egyaránt 
a döbbenet kategóriájába tartozik – véleke-
dik Magyar Ákos. – Rengeteg a meló, és kis 
túlzással mindegyik tegnapra kell. Nemrég 
persze még azért sírtunk, hogy egyáltalán 
legyen végre munkánk, a kamara intézzen 

már valamit a mérnökségnek, ma pedig ka-
pacitáshiánnyal és idődeficittel küzdünk. 
Főleg pályázatos munkáknál kellenek azon-
nal a tervek, mert be kell adni a pályázatot, 
a projektek előkészítése pedig szinte a nul-
lával egyenlő. Sokszor tervezünk telepü-
léseknek pályázati forrásból, ahol a támo-
gatási intenzitás százszázalékos, vagyis a 
fejlesztés mögött nincs önerő. Bár elnök úr a 
tervezési díjak kedvező alakulásáról szá,olt 
be, amit én is megerősítek, viszont az emlí-
tett „pályázatos” munkák esetében a terve-
zési díj a projektösszeg – sajnos még mindig 
viszonylag alacsony –százalékos arányában 
számolható el, mely főleg egy kisebb pro-
jekt esetében irreálisan alacsony összeget 
jelent. Az így jelentkező különbözetet a pi-
aci árak és az elszámolható díjak között a 
pályázóknak – főként önkormányzatok – 
önerőből kellene pótolniuk, amit nem szí-
vesen tesznek, különösen, mert nem is biz-
tosak benne, hogy nyernek a pályázatok. 

– A beruházások tervezésre fordított 
költsége azért ma is közelebb van a három 
százalékhoz, mint a négyhez vagy négy és 
félhez, miközben a projektmenedzsment-
költségre simán beírják a nyolc-tíz százalé-
kot – folytatja Barabás Zsolt. – Hogy is van 
ez? Miért is fordítottunk kétszer annyit me-
nedzsmentre, mint műszaki tervezésre? 

– A projektmenedzseri feladatok egy 
részét is ránk tolják, mondván, nem tudjuk, 
hogyan kell engedélyeztetni, milyen mel-
lékletek kellenek az engedélykérelemhez, 
inkább oldja meg ezt is a mérnök – árnyal-
ja tovább a képet Magyar Ákos. – De kér-
dezem, ugyan mi közöm van nekem egy 
szolgalmijog-bejegyzéshez, területrende-
zéshez vagy környezetvédelmi hatástanul-
mányhoz? Én intézzem, adjak adatot, keres-
sek rá embert, és a tetejébe még nyeljem is 
be ezek költségeit? 

– Amikor nyakon öntik a mérnökirodá-
kat feladatokkal, kézenfekvő lépés lehet-

ne a vállalkozás létszámbővítése – fűzi 
tovább a gondolatot Barabás Zsolt. – Igen 
ám, csak nem nagyon van kit felvenni. Je-
lenleg azt látjuk, hogy szinte minden szak-
ágban mérnökhiány van. Lassan ott tartok, 
hogy szinte bármilyen írástudót felvennék 
a céghez, annyira nincsenek jelentkezők az 
álláshirdetéseinkre – vagy csak olyanok, 
akiknek halvány lila gőzük sincs a szakmá-
ról, vagy ha mégis, olyan magas a bérigé-
nyük, amit lehetetlen kigazdálkodni. 

– Huszonkét éve viszem a saját mér-
nökirodámat. Ha felveszek valakit, fele-
lős leszek érte, foglalkoztatnom, képez-
nem kell – emlékeztet a kamara alelnöke. 
– Egy olyan mikrovállalkozásban, mint az 
enyém, jelenleg arra sincs elég idő, hogy 
az e-mailjeimet tisztességesen megvála-
szoljam, nemhogy leüljek egy pályakezdő 
mellé, és elkezdjem mutogatni neki, na, ez 
itt a pályaszerkezet, és elmagyarázzam, 
hogyan kell méretezni a tervezési forga-
lom szerint. 

– Az elmúlt néhány évet végigtoltunk, 
és visszatekintve mindegyik jó volt – ösz-
szegez Bukovics László. – Ennek ellenére, 
látva a világpolitika és a világgazdaság 
eseményeit, folyamatait, most is bennem 
van, hogy megint, sőt ma még inkább ki-
számíthatatlannak tűnik a jövő. Belátha-
tatlan, mi lesz egy hét vagy egy év múlva, 
mi lesz az új valóság. Az biztos, hogy azon 
a fordulatszámon, ahogyan ma mindenki 
pörög, nem lehet tovább működni. Vissza 
kell venni, ki kell kicsit fújni, és egy normá-
lis fordulatszámon folytatni tovább a mér-
nöki tevékenységet, az életünket. 

– Két vírusévet követően remélhetőleg 
idén nyugalmasabb esztendőnk lesz – bi-
zakodik Vinitor Ágnes. – Készülünk a tag-
gyűlésre, folyamatosan szervezzük a to-
vábbképzéseket, az elmaradt mérnökbál 
helyett pedig egy nyárbúcsúztató, őszkö-
szöntő mérnökestet szeretnénk szervezni.
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Zsalutervezés hatékonyan, 3D-ben
A digitalizáció térhódításának eredményei a napi munkát könnyítő eszközök sorát kínálják minden iparágban.  
Az építőiparban is egyre több területen használják a látványos, pontos, akár zsaluzási tervek készítését támogató  
3D tervezés eszközeit. A MEVA Zsalurendszerek esetén például egyértelműen rendelkezésre áll ez a technológia.

Ami még inkább a technológia mellett szól, hogy Ami még inkább a technológia mellett szól, hogy 
nem csak látványtervként szolgál, hiszen segítségé-nem csak látványtervként szolgál, hiszen segítségé-
vel komoly mérnöki tudással alátámasztott, a leg-vel komoly mérnöki tudással alátámasztott, a leg-
apróbb technikai részletekre is odafigyelő tervezést apróbb technikai részletekre is odafigyelő tervezést 
végezhetünk, ami még pontosabbá teszi a végered-végezhetünk, ami még pontosabbá teszi a végered-
ményt. Az eszközt használó kivitelezők kivétel nélkül ményt. Az eszközt használó kivitelezők kivétel nélkül 
hasznos támogatásként értékelték, hiszen az újabb hasznos támogatásként értékelték, hiszen az újabb 
dimenzióval kiegészült tervek új szintre emelték a dimenzióval kiegészült tervek új szintre emelték a 
vasbeton szerkezetek BIM (Building Information Mo-vasbeton szerkezetek BIM (Building Information Mo-
delling) alapú terveit. Nemcsak pontos és látványos delling) alapú terveit. Nemcsak pontos és látványos 
tervek készülnek, de már a tervezés fázisában kiszűr-tervek készülnek, de már a tervezés fázisában kiszűr-
hetők a legapróbb hibák is, amelyek ily módon elhá-hetők a legapróbb hibák is, amelyek ily módon elhá-
rítva jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelentenek rítva jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelentenek 
a kivitelezés költségeiből.a kivitelezés költségeiből.

Különleges formák,  Különleges formák,  
egyedi tervezési igényekegyedi tervezési igények
A módszer segítségével a nem szokványos alakza-A módszer segítségével a nem szokványos alakza-
tok, formák, íves felületek tervezése és megvalósí-tok, formák, íves felületek tervezése és megvalósí-
tása is könnyen elvégezhető. További előny, hogy tása is könnyen elvégezhető. További előny, hogy 
a digitális 3D-s modellekről vízszintes, függőleges, a digitális 3D-s modellekről vízszintes, függőleges, 
vagy akár ferde síkú metszetek is generálhatók, így vagy akár ferde síkú metszetek is generálhatók, így 
akár az építkezés helyszínén is könnyedén lehet dol-akár az építkezés helyszínén is könnyedén lehet dol-
gozni velük. A látványtervek a zsaluzati előszerelő gozni velük. A látványtervek a zsaluzati előszerelő 
műhelyek munkáját is megkönnyítik, hiszen az ilyen műhelyek munkáját is megkönnyítik, hiszen az ilyen 
egyedi zsaluzatok többnyire műhelyi körülmények egyedi zsaluzatok többnyire műhelyi körülmények 
között készülnek, és formára vágva kerülnek a kivi-között készülnek, és formára vágva kerülnek a kivi-
telezési helyszínre.telezési helyszínre.

Pontosság, precizitás és gyorsaságPontosság, precizitás és gyorsaság
A pontos és hatékony tervek készítése mellett a A pontos és hatékony tervek készítése mellett a 
gyorsaság a harmadik, ami a technológiát jellemzi. gyorsaság a harmadik, ami a technológiát jellemzi. 
Ez főleg integrált programozási egységek haszná-Ez főleg integrált programozási egységek haszná-
latával érhető el: a zsaluzatkiosztások egy részét latával érhető el: a zsaluzatkiosztások egy részét 

automatizálták, így az egyszerűbb épületek zsalu-automatizálták, így az egyszerűbb épületek zsalu-
zatának tervezése minimális idő alatt elkészíthető. zatának tervezése minimális idő alatt elkészíthető. 
Tovább gyorsítja a folyamatot, hogy az olyan zsaluzati Tovább gyorsítja a folyamatot, hogy az olyan zsaluzati 
tartozékokat, mint például zsalukapcsok, tányéros tartozékokat, mint például zsalukapcsok, tányéros 
anya, tányéros orsó- és más összekötő elemek, a anya, tányéros orsó- és más összekötő elemek, a 
tervezőprogram automatikusan hozzárendeli az adott tervezőprogram automatikusan hozzárendeli az adott 

zsaluelemhez, így sok esetben akár a 2D tervezéshez zsaluelemhez, így sok esetben akár a 2D tervezéshez 
képest is lerövidül a tervezési idő. képest is lerövidül a tervezési idő. 

Hasznos, hogy a modellezés során a kivitelezési Hasznos, hogy a modellezés során a kivitelezési 
ütemezések jól elkülönítve bemutathatók, olyan ösz-ütemezések jól elkülönítve bemutathatók, olyan ösz-
szetett geometriák esetében is, ahol a 2D tervek szetett geometriák esetében is, ahol a 2D tervek 
csak pontatlanul, több metszettel tudják szemléltetni csak pontatlanul, több metszettel tudják szemléltetni 
a koncepciót.a koncepciót.

Könnyű hozzáférés,  Könnyű hozzáférés,  
akár a helyszínen isakár a helyszínen is
A kivitelezést végző szakemberek számára nagy A kivitelezést végző szakemberek számára nagy 
könnyebbség, hogy a kész 3D tervek akár okoste-könnyebbség, hogy a kész 3D tervek akár okoste-
lefonról vagy táblagépről is bármikor könnyen elér-lefonról vagy táblagépről is bármikor könnyen elér-
hetők, így akár a kivitelezés helyszínén is gyorsan hetők, így akár a kivitelezés helyszínén is gyorsan 
visszanézhetők online a terv részletei. Ezzel a mód-visszanézhetők online a terv részletei. Ezzel a mód-
szerrel akár egészben is láthatják, hogyan fog majd szerrel akár egészben is láthatják, hogyan fog majd 
összeállni a zsaluzat, sőt lehetőség van akár 360°-os összeállni a zsaluzat, sőt lehetőség van akár 360°-os 
panorámafelvétel készítésére is bármely tetszőleges panorámafelvétel készítésére is bármely tetszőleges 
pontból. Az utólagos módosítások, változtatások pontból. Az utólagos módosítások, változtatások 
pedig könnyen átvezethetők a modellbe úgy, hogy pedig könnyen átvezethetők a modellbe úgy, hogy 
a változtatások rögtön megjelennek a mértékadó a változtatások rögtön megjelennek a mértékadó 
elemjegyzékben is.elemjegyzékben is.

A kivitelezés gyorsítása mellett a megrendelt zsalu-A kivitelezés gyorsítása mellett a megrendelt zsalu-
elemek száma is optimalizálható, hiszen a tervben elemek száma is optimalizálható, hiszen a tervben 
a legkisebb részletek is jól láthatók, már a tervezési a legkisebb részletek is jól láthatók, már a tervezési 
fázisban, így nem kerülhetnek felesleges elemek a fázisban, így nem kerülhetnek felesleges elemek a 
zsalurendszerbe, ami egyben költséghatékonyságot zsalurendszerbe, ami egyben költséghatékonyságot 
is eredményez.is eredményez.

Az alábbi bárki számára elérhető QR- kódok segítsé-Az alábbi bárki számára elérhető QR- kódok segítsé-
gével betekintést is nyerhetünk az élménybe.gével betekintést is nyerhetünk az élménybe.

Bővebben a termékekről:  Bővebben a termékekről:  
www.shop.meva.hu www.shop.meva.hu 
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2022 januárjában az ÉVOSZ 
összeállította javaslatait az 
építési ágazat súlyponti prob-
lémáinak megoldására. A 35 
oldalas (plusz mellékletek) do-
kumentum az építőipari tevé-
kenység javításához szüksé-
ges minden aktuális tárgykört 
felölel. Ez év elején készült el, 
amikor még senki sem gon-
dolt arra, hogy a szomszé-
dunkban háború lesz, amely 
a korábbi időszak inflációját 
még inkább felgyorsíthatja.

Zsigmondi András

A szakszövetség évek óta készít javaslato-
kat a vállalkozók és a kormányzat számára, 
amelyeket folyamatosan értékelni és átér-
tékelni szükséges, a változó piaci jelensé-
gekhez igazítva. A jelen cikkünkben ismer-
tetett dokumentum letölthető az Építési 
Tagozat honlapjáról: https://mernokva-
gyok.hu/epitesi/partnerszervezetek/, köz-
lése meghaladná a Mérnök Újság terjedel-
mi lehetőségeit. Az igen alapos munka – az 
ÉVOSZ funkciójánál fogva – igyekszik meg-
felelni a vállalkozói kör napi, rövid távú ér-
dekeinek. A 78 szakmai javaslat a követke-
ző 8 témakörbe csoportosítható:
–  A befektetési-beruházási piac élénkítése, 

a közszféra megrendelései, 10 javaslattal.
–  Az építési vállalkozások tevékenységei-

nek finanszírozása, 11 javaslattal.

–  Közbeszerzés az építési beruházások te-
rületén, 9 javaslattal.

–  Lakásgazdálkodás, 8 javaslattal.
–  Oktatás, szakképzés az építőiparban, 10 

javaslattal.
–  Foglalkoztatás és munkaügy az építő-

iparban, 10 javaslattal.
–  Az építési, hatósági eljárások egyszerűsí-

tése, 7 javaslattal.
–  A szakmai színvonal és a hatékonyság nö-

velése, 13 javaslattal.
Ez a gördülő program jelenleg is aktua-

lizálás alatt áll, mert a szervezet megkezd-
te a szokásos tavaszi konjunktúra felméré-
sét, az ÉVOSZ folyamatos érdekképviseleti 
munkájának részeként. A felmérés a hábo-
rú következtében bizonyára módosítani 
fogja a súlypontok és prioritások megha-
tározását. 

Addig is érdemes áttekinteni a mérnök-
társadalom szempontjából elsődleges ja-
vaslatokat, amelyek kapcsán a mérnöki 
kamaráknak tennivalójuk lehet. A nagy-
számú javaslatból ki kell választani azokat 
a releváns tényezőket, amelyek a mérnöki 
kamara tagságában nagyobb érdeklődésre 
tarthatnak számot. A mellékletek az euró-
pai országok összesített adatait tartalmaz-
zák, ezért összehasonlításra nem igazán 
alkalmasak. Tudjuk, hogy a német piac na-
gyobb, mint például a dán, de ez bruttó ér-
téken semmit sem mond, valamiféle ará-
nyosítás segít az eligazodásban.

Sok információt kapunk arról, milyen 
mértékben növekszik az iparágunk, még-
sem tudjuk megállapítani, hogy túl nagy 
vagy kicsi a magyar építési piac, mi a sok 
és mi a kevés, beleilleszkedünk-e a nem-
zetközi trendbe, vagy hol lógunk ki belőle. 
Ha a piac méretét akarjuk érzékelni, akkor 
viszonyítani lehet az ország méretéhez, 
mondjuk a lakosság számához, a fejlettsé-
gi szinthez (GDP vagy GDP/fő), az építési pi-
ac méretéhez összehasonlító áron, az egy 
főre eső termelékenységhez stb. 

Az egyes országok építési piacának ará-
nyosítását az egyszerűbb áttekinthetőség 
érdekében a lakosság számára, illetve az 

egy főre eső GDP-re vetítve végeztem el, a 
Eurostat és a FIEC 2020. évi adataira támasz-
kodva.

Fontos lett volna a termelékenység 
vizsgálata, de sajnos a foglalkoztatottak 
számáról nem találtam megbízható, ke-
zelhető adatot, mert az egyes szervezetek 
adatai jelentős mértékben eltérnek. Pe-
dig éppen a termelékenység növelésében 
van a legtöbb tennivalója az iparnak. Jó 
lenne látni megbízható mérőszámokkal a 
magyar építési piac komplex hatékonysá-
gát nemzetközi összehasonlításban, de ez 
már alaposabb vizsgálatot igénylő feladat. 
Az ábrák alapadatai a Covid első évéből 
valók, amikor az ipari kibocsátás 9,8%-kal 
csökkent, de a grafikonokban megjelenő 
különbségek nem magyarázhatók a pan-
démiával, mert jóval jelentősebb, tenden-
ciára utaló differenciákat mutatnak.

Az európai országokban az építőipar 
részvétele az országok GDP-jében átlagosan 
13,8%, hazánkban 11,3%. Az ábrák jól mu-
tatják, hogy az építési piacunk nem kiemel-
kedően magas nemzetközi összevetésben, 
inkább átlag alattinak modható, mégis ne-
hezen álljuk a sarat – ennek okai határozhat-
ják meg a prioritásokat az ÉVOSZ javaslatai 
közül. A szakszövetség elnöke felhatalma-
zott arra, hogy a Mérnök Újság korlátozott 
terjedelmére tekintettel ismertessem a ja-
vaslataik általam kiválasztott, lényeges ele-
meit. Bizonyára nem tudom elkerülni, hogy 
a válogatásban a fenti tények mellett szub-
jektív szempontjaim is érvényesüljenek.

Helyzetértékelés
Jelenleg egészségtelenül magas a segéd-
munkások és a betanított munkások ará-
nya az összes építőipari foglalkoztatott 
létszámán belül. A minimálbér és a bér-
minimum jelentős emelkedése az építő-
iparban magával húzhatja a magasabb 
bérkategóriák emelését is, ami jelentős 
növekedést hozhat a rezsióradíjaknál.

A munkaellátottság gyors csökkené-
sével vállalkozások szűnnek meg, értékes 
szakmai műhelyek mehetnek tönkre, a hir-

Szerződéses (v)iszonyaink

Az építési ágazat súlyponti problémái



telen jött piaci lehetőség pedig erőforrás-
szűkében érheti a vállalkozásokat.

A termelés bővülését szakmunkás- és 
mérnökhiányos munkaerőpiaci környe-
zetben kell végrehajtani. Ez a hatékony-
ság növelésére készteti a piacon növeked-
ni szándékozó vállalkozásokat, másrészt a 
munkaerő magasabb anyagi elismerésére.

A recesszió elfedte, az élénkülés pedig 
felerősítette az ágazat régóta meglévő 

szakmunkaerő-problémáit. Valamennyi 
építőipari alapszakma hiányszakmának 
minősíthető az egész ország területén. 
Az építőipar legnagyobb nehézsége a szak-
emberhiány (mind a mérnöki, mind a szak-
munka terén), és a modern gépi eszközök, 
technológiák hiánya.

Kellő mértékben nem gyorsultak fel az 
állami és önkormányzati beruházások elő-
készítései, nem rövidültek a gazdasági pe-

rek, és nem valósult meg a piac erőtelje-
sebb ellenőrzése sem. 

Az építőipari üvegkapu bevezetésétől 
az ÉVOSZ a piac tisztulását, a legális foglal-
koztatás erősödését reméli. A szövetség 
részéről kiemelkedő az ágazati árprognó-
zisok közreadása, az éves minimális rezsi-
óradíj ajánlása, a munkavédelmi-munka-
egészségügyi programok végrehajtása, a 
beruházási folyamatok szabályozására tett 
szakmai javaslatok, az épületek kivitelezé-
sének szerződéskötésétől a megvalósítá-
sig terjedő ajánlások megfogalmazása, va-
lamint a költségtervezés rendszerének 
kidolgozása.

Javaslatok
Jelentős beruházási források lehetnek az 
európai uniós támogatások. Szükséges 
ezen források építési-beruházási célú fel-
használásánál az egyenletes költekezés. 
Szükséges a kormányzati építési-beruhá-
zási közbeszerzések alaposabb előkészí-
tése és az előkészítések felgyorsítása, az 
ajánlatkérések további meghirdetése és a 
projektmegvalósítások vállalkozásba adá-
sa. Határozottan érvényesülnie kellene a 

Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, and Revit are registered trademarks or trademarks of Autodesk, 
Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or 
trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and  
specifications and pricing at any time without notice, and is notresponsible for typographical or graphical errors that may 
appear in this document. ©2019 Autodesk, Inc. All rights reserved. 
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▸ A valóság rögzítése és komplex modellezés
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▸ Virtuális tervezés és kivitelezés
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kormányzat építési piaci keresletkiegyen-
lítő szerepének.

Határozott gazdaságpolitikai eszközök-
kel segíteni kell a mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások együttműködését és integ-
rációját, aminek eredményeként ezek tőke-
ereje, saját erőforrása, hatékonysága, vég-
ső soron a versenyképessége növelhető. 

A jelenleginél alacsonyabb szinten 
– összhangban a hatályos közbeszerzé-
si törvénnyel – indokolt maximálni a ma-
gánmegrendelői szerződésekben is a meg-
rendelő részéről kiköthető garancia felső 
mértékszámait. Javasoljuk a magánszek-
torban is a teljesítési garanciát, a jóteljesí-
tési (szavatossági) garanciát alacsonyabb 
értékben meghatározni.

Javasoljuk a köz- és magánberuházások-
nál egyaránt kötelezően bevezetni a meg-
rendelői fizetési garanciaadási kötelezett-
séget. A vállalkozók által adott teljesítési, 
jóteljesítési garanciákkal egyenértékű meg-
rendelői fizetési garanciát kérünk a megren-
delők részéről, valamint annak garantálá-
sát, igazolását, hogy a megrendelői forrás 
visszavonhatatlanul rendelkezésre áll.

Állami eszközökkel továbbra is segíteni 
kell az építőipari mikro-, kis- és középvál-
lalkozások működését pénzügyi garanciák 
és viszontgaranciák rendszerével. 

Szükséges volna, hogy a kormányzat az 
uniós forrást is igénylő beruházásokat ké-
szítse elő olyan mértékben, hogy a támo-
gatások elnyerésekor az ajánlatkéréskor 
kiviteli terv mélységében pontosított fel-
adatra lehessen pályázni.

A 2022 végéig behatárolt lakásfelújítási 
állami támogatási lehetőséget határozat-
lan időre indokolt meghosszabbítani.

A családi otthonteremtési támogatási 
programok, tágabb értelemben pedig a la-
kásépítés, lakásfelújítás lendületben tar-
tását az szolgálná mind a keresleti, mind a 
kivitelezői kapacitás szempontjából, ha a 
támogatási és kedvezményes áfa-előírá-
sok feltételrendszere hosszabb távon sta-
bilan kiszámítható lenne.

Az állami oktatási rendszer szétapró-
zott és műszaki állaga fejlesztést igényel. 
A jelenleg működő felnőttoktatás és fel-
nőttképzés nem kínál kellően rugalmas 
lehetőségeket, továbbra sem elegendő a 
vállalkozások felnőttképzéshez való csat-
lakozása, részvétele. Elfogadottá kell vál-
nia, hogy az építőipar tudásigényes ágazat.

A pályaorientációs foglalkozásokon, tá-
jékoztatókon az építőipari hiányszakmák-
ra a bennük rejlő képzési lehetőségekre 
(ösztöndíj, gyakorlati képzés, munkalehe-
tőség) kiemelten kell felhívni a szülők és a 
tanulók figyelmét.

Az építőipari szakmáktól uniós szin-
ten elvárt követelmények, műszaki meg-
oldások és minőség megismerésére a ha-
zai oktatásuk érdekében sokkal nagyobb 
figyelmet kell fordítani, aminek a szak-
képző tanárok felkészítésében, tovább-
képzésében meg kell jelennie. Ennek finan-
szírozási hátterét kormányzati, pályázati 
eszközökkel mindenképp segíteni kell.

Szükséges a munkaerő hatékonyabb és 
magasabb bérszinten való foglalkoztatá-
sa, erkölcsi megbecsülése és folyamatos 
képzése. Az építőipar nemzetközi trendjei 
alapján látható, hogy az ágazatra az Euró-
pai Unióban jellemző munkaerőhiány mi-
att a munkaadóknak tartósan versenyez-
niük kell más országok vállalataival is. 

Az építőipari havi átlagbér a verseny-
szféra 82%-át éri csak el, így az ágazatban a 
munkavállalás presztízse továbbra sem ki-
elégítő. Rövid távon a munkabérek emel-
kedése árfelhajtó hatású is lehet, hosszabb 
távon azonban javíthatja a ma sok kíván-
nivalót hagyó minőségi munkavégzést, a 
stabil szakmunkásgárda kialakulását és a 
legális foglalkoztatást.

A szakmai marketing erősítéséhez az 
ÉVOSZ, a közszolgálati média, a képzőhe-
lyek és a szakma gyakorlóinak összefogása 
elengedhetetlen.

Az építésügy területén az egységes 
szakmai szóhasználat érdekében szükség 
van teljes körű fogalomtár kialakítására és 
közzétételére.

Szükséges a nagy értékű, összetett lé-
tesítmények megvalósítását leíró beruhá-
zási folyamatok rendszerének közreadá-
sa. A közreműködők feladatmegosztása, 
a felelősségi és hatáskörök teljes körű át-
tekintése jogszabályilag is indokolt. Külö-
nös jelentőségű a megrendelői, a projekt-
irányítói és a lebonyolítói feladat- és 
felelősségi kör további korszerűsítése, ak-
tualizálása. Elemezni, értékelni kell az ál-
lami beruházásoknál bevezetett centrali-
zációk hatékonyságát. 

A dereguláció jegyében szűnjön meg 
az építési vállalkozások kétszeres keres-
kedelmi iparkamarai regisztrációs kötele-
zettsége.

A nagy értékű építési-beruházási célú 
közbeszerzéseknél továbbra is jelentős szá-
múak azok a létesítmények, amelyek előké-
szítésére az ajánlatkérő nem szánt elegen-
dő időt.

Az építési vállalkozásoknak aktívan 
részt kell venni a felnőttképzési progra-
mokban a szakmai készség fejlesztése, 
naprakészsége érdekében.

A mikro- és kisvállalkozások jogsze-
rű működését megalapozó mintaszerző-
dések szélesebb körű ismertté tételére és 
a szerződéskötésekre felkészítő szakmai 
konzultációk szervezésére van szükség.

Az ágazat hatékonyságnöveléséhez nél-
külözhetetlen építési-szerelési technológi-
ák, szervezési és menedzsmentmódszerek, 
informatikai megoldások oktatásának lé-
nyegesen nagyobb szerepet kell kapnia a 
mérnökképzésben és -továbbképzésben.

A generációváltást és a mikrovállalko-
zások fúzióját ösztönző, segítő pályázati 
program kidolgozása és meghirdetése in-
dokolt.
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Március 2-án mutatta be  
a Solaris cég Budapesten 
az „Urbino 12 Hydrogen” 
autóbuszát. Ebből az alka-
lomból érdemes áttekinte-
nünk az elektromos meg-
hajtások eddigi tapasztala-
tait és jelenlegi helyzetét.

Dr. Bánó Imre

Kevesen tudják, hogy az első világháború 
előtt több elektromos meghajtású autó fu-
tott a világon, mint robbanómotoros. A rob-
banómotoroknak az akkumulátorban tárolt 
energiával szemben az a nagy előnyük, 

hogy a felhasznált üzemanyagok energia-
sűrűsége két nagyságrenddel nagyobb, 
mint a legkorszerűbb akkumulátoroké.  
A kötöttpályás közlekedés esetén ilyen 
probléma nincsen, így ezeknél az elektro-
mos meghajtás ma már általános. A problé-
ma tehát az, hogyan tudjuk az elektromos 
energiát megfelelő sűrűséggel tárolni, és 
visszaalakítani elektromos energiává. Egy 
lehetséges megoldás az üzemanyagcellák 
használata, ahol az energiát a leggyakoribb 
megoldások szerint hidrogénben, illetve 
metanolban tároljuk. Konstrukciós megol-
dások szerint a legegyszerűbb a metanol 
lenne, mivel ez szobahőmérsékleten folya-
dék, azonban a metanolt csak igen bonyo-
lultan tudnánk teljesen „zöld” módon elő-
állítani. Ebből a szempontból a hidrogén 
ideális megoldás, csak az a baj, hogy a hid-
rogén gáz, ezért tárolása vagy igen ala-
csony hőmérsékleten, vagy viszonylag 
magas nyomáson gazdaságos. Ma már el-
terjedt a 350 atmoszférás megoldás, de 
személyautóknál már a 700 atmoszférát is 
alkalmazzák. 

Milyen előnyei vannak  
a hidrogénhajtásnak? 

Teljesen emissziómentes vezetés, széles kí-
nálat a hagyományos meghajtásokhoz ha-
sonlóan, rendkívül csendes működés, nem 
generál rezgéseket, gyors tankolás (körül-
belül 10 perc), csökkentett CO2-kibocsátás, 
a hidrogéntüzelőanyag-cellában lejátszódó 
kémiai reakció mellékterméke a víz. A Sola-
ris cég Magyarországon elsősorban az önjá-
ró trolibuszok kapcsán ismert, Budapesten, 
Debrecenben és Szegeden futnak ilyen tro-
libuszok. Kézenfekvő megoldás volt, hogy a 
gyártmánypalettát kiegészítsék hidrogén-
üzemanyagcellás változattal is. 

Az új technológián alapuló 
tartályok előnyei 

20%-kal kisebb súly, mint az előző gene-
rációs tartályoké, teljesen kompozit anya-
gokból készült tartályok, epoxigyantával 
impregnált tartályok végtelenített szálból, 
nincs fémbélés.

A hidrogén energiatároló rendszer-
ként történő felhasználása új dolog, nin-

Hidrogénhajtás: a közeljövő közlekedése

Amikor a kék zöldebb

A BEMUTATOTT TÍPUS ADATAI
– Akkumulátor: 1 x Solaris High Power.
– Hidrogéntüzelőanyag-cella: Ballard 70 kW.
– Hidrogéntároló tartályok: 4. típus, 37,5 kg.
– Elektromos tengely: ZF AxTrax (2 x 125 kW).
– CO2-klímaberendezés hőszivattyús fűtési funkcióval.
– 33 ülőhely 3 ajtós változatban.
– 37 ülőhely 2 ajtós változatban.
– 89 férőhely.

PIAC
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csenek megfelelő üzemi tapasztalataink, 
ezért különösen fontos, hogy fokozott biz-
tonsági követelményeket támasszunk. Le-
het, hogy évekkel később ezek egy részé-
re már nem lesz szükség, jelenleg azonban 

jobb az óvatosság. Az azért megnyugtató, 
hogy a hidrogén – legkönnyebb anyag lé-
vén –, amennyiben nem tud egy zárt térben  
felhalmozódni, azonnal eltávozik oda, aho-
vá való, azaz a világűrbe. Ezért figyelem - 

re méltóak a Solaris „Urbino 12 Hydrogen” 
autóbusz biztonságtechnikai megoldásai: 
egy nyomáscsökkentő szelep, amely elzár-
ja a gázáramlást, ha a rendszerben szivárgás 
keletkezik; 4 db hidrogénérzékelő ellen-
őrzi a rendszer tömítettségét a hidrogén-
rendszer főalkatrészeinél és az utastérben 
elhelyezve; többfunkciós szelep minden 
tartályban (mágnesszelep, hőmérséklet-
érzékelő); 3 db TPRD szelep minden tartá-
lyon, magas hőmérséklet esetén biztonsá-
gosan eltávolítja a hidrogént a rendszerből 
a veszélyes nyomásfelhalmozódás elkerü-
lése érdekében. Az üzemanyagtöltő csatla-
kozó további biztonsági jellemzőkkel ren-
delkezik.

Nagyon érdekes az energiarendszer. Fel-
tűnő a fő energiaellátó üzemanyagcella lát-
szólag kis teljesítménye. Egy 98 férőhelyes 
autóbusznál ez igazán nem tűnik elégnek. 
Azonban az autóbusz közvetlen energia-
ellátása a pufferakkumulátorból történik, 
az üzemanyagcellák feladata, hogy folya-
matosan utántöltsék ezeket az akkumulá-
torokat. Egy ilyen nagyságrendű autóbusz 
kilométerenként mintegy 1 kWh energiát 
fogyaszt. Ha az átlagsebesség nem halad-
ja meg a 70 km/h-t, akkor ez a teljesítmény, 
függetlenül a pillanatnyi energiaigénytől, 
elegendőnek tűnik. Vegyük figyelembe, 
hogy ezek a járművek „városi” buszok, ahol 
a megengedett sebesség általában csak 50 
km/h. Egyébként a maximális sebességet 
korlátozni lehet (és kell is), ez az érték álta-
lában 50–70 km/h.

Honnan veszünk hidrogént 
az üzemeltetéshez? 

Jelenleg hazánkban egy hidrogénkút van, 
amelyet a Linde tart fenn Budapesten, az 
Illatos úton. Európában több mint kétszáz 
működik, a legtöbb Németországban. Ha 
városi flottát akarunk üzemeltetni, a leg-
célszerűbb saját, zöldenergián alapuló hid-
rogén-előállító egységet létrehozni. A So-
laris cég ilyen hidrogénbuszokat telepített 
eddig Rigában, Hamburgban és Kölnben, 
Bolsanóban, Geldriában és Sandvikenben. 

A hidrogénbuszok  
hátrányai

Jelenleg még igen magasak a beruházás 
költségei, alacsony a hidrogénkutak szá-
ma, és nagyon kevés az üzemeltetési ta-
pasztalat. Ugyanakkor kétségtelen, hogy 
ez a közeljövő, és az előnyök már most is 
összevethetők a hátrányokkal.

AZ ALKALMAZOTT LEGÚJABB BALLARD FC-MOVE HIDROGÉNTÜZELŐANYAG-CELLA
– Névleges teljesítmény: 70 kW.
– Maximális hatékonyság 57%.
– A termék becsült élettartama >30 000 üzemóra.
– Tárolás –40 °C-ig.

– Hidegindítás –25 °C-ról  
   (nincs szükség előkondicionálásra vagy külső tápegységre).
– 60 és 80 °C közötti hőmérsékleten való működés.
– Nincs szükség külső tápegységre.

A 4. TÍPUSÚ HIDROGÉNTARTÁLY
– 5 tartály, típus 4.
– A tartályok víztérfogata: 1560 l (5×312).
– A hidrogén teljes tárolható mennyisége: 37,5 kg.

– Hasznos hidrogénmennyiség: 34,2 kg.
– Maximális munkanyomás (15 °C-nál): 350 bar.
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A tervezés során –  szorosan 
együttműködve az építész 
tervezővel – igyekeztünk a 
már ismert példáktól eltérő, 
egyedi esztétikai megjelené-
sű stadionépületet és feszített 
kábelszerkezetű tetőszerke-
zetet kialakítani. Az alapelvek 
szerint egy tartószerkezeti-
leg feszes, kis szerkezeti ma-
gasságú, korongszerű megje-
lenésű kábeltető létrehozása 
volt a cél, amely a koronaként 
körbefutó, merev homlokzati 
acélszerkezethez kapcsolódik.

Szántó L ászló 
tar tószerkezeti 
ter vező  
(E XON 2000 Kf t.)

A tetőszerkezet tartó- 
szerkezeti bemutatása

A kábelszerkezetű tetők sajátja, hogy vi-
szonylag kevés alátámasztással, ideális 
tartószerkezeti magassággal, egyszerű 
statikai működésű kábelszerkezettel ké-
szülnek, és bekerülési költségben és meg-
építési időben is jelentős előnyöket jelen-
tenek. A sűrű kiosztású, páronként eltérő 
síkban döntött homlokzati alátámasztá-
si rendszer és a kábelkialakítás az egyedi 
megjelenés érdekében lett megválasztva, 
mely méltán emeli a szerkezetet a nem-
zetközi élmezőnybe. A statikailag szüksé-
gesnél lényegesen nagyobb számú alátá-
masztás a szerkezetet érzékennyé tette a 

gyártási pontatlanságokra és eltérő süly-
lyedésekre, míg az átmetsző vonalvezeté-
sű, szétváló kábelezésű dupla nyomott és 
húzott gyűrűs szerkezet összetett erőjáté-
kot eredményezett. Az épület külső meg-
jelenését meghatározó homlokzati merev 
acélszerkezetet két, egymáshoz ferde sík-
ban, rácsostartó-szerűen kapcsolódó, nyo-
mott gyűrűvel és a gyűrűket megtámasztó 
„ ” lábak sorozatával alakítottuk ki. A bel-
ső-alsó nyomott gyűrűt megtámasztó láb-
párok függőleges síkúak, míg a külső-felső 
nyomott gyűrűt megtámasztó lábpárok ki-
felé dőlő síkúak. A nyomott gyűrűkhöz kap-
csolódó feszített kábelszerkezetes fedés 48 
db konvex-konkáv vonalvezetésű, egymást 
függőlegesen átmetsző, sugárirányú, két 
húzott gyűrűhöz kapcsolódó kábelrend-
szerből áll. A felső nyomott gyűrűtől az al-
só húzott gyűrűig vezetett tartókábel a ká-
belátmetszésnél szétváló vonalvezetést 
követ, igazodva a nyomott gyűrűk rácso-
zásának geometriájához. Az alsó nyomott 
gyűrűtől a felső húzott gyűrűhöz vezetett 
feszítőkábel a tartókábelhez a kábelek át-
metszésénél az ún. átmeneti csomópont-
tal kapcsolódik. A gyűrűirányban körbefutó 
szelemenezés az átmeneti csomópontokba 
és a felső kábel nyomórudaknál lévő cso-
mópontjaiba fut be. Az esztétikai-műsza-

ki elvárásoknak megfelelően a homlokza-
ti oszlopokban rejtették el az elektromos 
kábeleket, valamint a csapadékvíz-leve-
zetéseket. Ez a megoldás a szerelést segítő 
kiablakozást, valamint a mon. vb. szerke-
zeten az oszlopkeresztmetszeten belül eső 
átvezetést (födém- és gerendaáttörés, alá-
támasztó oszlopkönnyítés) is szükségessé 
tette. Az elektromos kábeleket a 48 sugá-
rirányú raszteren egységesen osztották 
el, elkerülve a dedikált helyeken történő 
bevezetések kábelerdőit. Az esővízgyűjtő 
csatornák alulról nem látszó konzolokkal 
kapcsolódnak az alsó nyomott gyűrűhöz. 
A felső és alsó kezelőjárdák megközelít-
hetősége érdekében két leengedhető híd-
szerkezet betervezésére is sor került.

A stadion és a tetőszerkezet igazodik az 
atlétikai pálya méreteihez és vonalvezeté-
séhez, amelynek megfelelően került sor a 
három eltérő, egymáshoz érintővel csat-
lakozó körívre szerkesztett, kétszeresen 
tengelyesen szimmetrikus alaprajz meg-
határozására. A külső nyomott gyűrűk tá-
volsága 233,25–293,66 m, míg a húzott 
gyűrűké 135,80–196,05 m. A homlokza-
ti acélszerkezet a +5,95 m-es szintről in-
dul, amelyhez képest a felső nyomott gyű-
rű magassága +33,71 m, míg a felső húzott 
gyűrűé +30,83 és +32,17 m között változik. 

Új Budapesti Atlétikai Stadion – feszített kábelszerkezetes tetőszerkezet szerelése

A Big Lift technológia 

Tetőszerkezet statikai váza és 
befoglaló méretei – számítási 
modellnézet
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A kábelszerkezetű tető az alaprajzi ki-
alakításból eredően a hossz- és a rövid ol-
dalak mentén eltérően viselkedik, a sugá-
rirányú kábelekben eltérő igénybevételek 
ébrednek, a tetőszerkezet eltérő alakvál-
tozással reagál a terhelésekre.

A technológiai és gyártmánytervezés 
eredményeként az alkalmazott membrán-
fedés a sugárirányú felső feszítőkábelekhez 
és ezek utolsó – az alsó nyomott gyűrűhöz 
bekötő – húzott-nyomott eleméhez, három 
íves szelemengyűrűhöz, valamint a felső 
húzott és alsó nyomott gyűrűhöz kapcso-
lódik. A húzott gyűrűk alaprajzilag egymás 
fölé rendezve helyezkednek el, egy közép-
síkhoz igazodva felfelé és lefelé változó tá-
volságban futnak egymáshoz képest. Az al-
só kezelőjárdát közvetlenül az alsó húzott 
gyűrű felett, míg a felsőt egy konzolos me-
rev acélszerkezetre ültetve helyeztük el.

Gyártási-szerelési  
pontosság

A feszített kábelszerkezetes tetőszerke-
zetek méretezése, gyártása és szerelése 
geometriai szempontból meghatározott 

folyamat. A számítási modellezés során 
alakkeresési feladatokat kell végrehajta-
ni, melyek eredményeként meghatároz-
ható a kábelszerkezet beállt alakja, az ösz-
szetartozó előfeszítő erőkkel. A gyártáshoz 
a beállt alakból kell több lépéssel megha-
tározni a szerelt és a gyártott alakot, elem-
hosszakat. A tervezett erőjáték a tervezett 
elemhosszakkal legyártott elemek megfe-
lelő szerelésével alakul ki. Ennek megfe-
lelően a megvalósítás során is nagy gon-
dot kell fordítani a gyártási méretekre és a 
pontos szerelési alakra. 

A tervezés során természetesen figye-
lembe kell venni a lehetséges gyártási-sze-
relési geometriai hibákat és eltéréseket, 
illetve az egyes szerkezeti elemek viselke-
déséből eredő hatásokat. A kábelek eseté-
ben figyelembe vettük az előfeszítő erők 
eltérését, a nyomott gyűrű esetében a ter-
vezettől eltérő geometriát, illetve a merev 
acélelemeknél az eltérő gyártási  hosszt.  
A kábelelemek rugalmatlan nyúlását és 
kúszását a gyártó által megadott kezde-
ti értékkel, majd a legyártott kábelek tar-
tós idejű tesztelésével pontosított értékkel 

vettük figyelembe. Mindezen vizsgálatok 
mellett meghatároztuk a merev acélszer-
kezetek kapcsán előírt gyártási-szerelési 
pontossági tűréseket.
–  Sugárirányú eltérés az egyes nyomott-

gyűrű-csomópontoknál: ±100 mm.
–  Átlagos sugárirányú eltérés az összes nyo-

mottgyűrű-csomópont esetén: ±10 mm.
–  Kerületi gyűrűirányú eltérés: ±10 mm (a 

szomszédos csomópontok eltérésének 
külön meghatározásával, amely ±5 mm).

–  Bármely csomópont függőleges eltéré-
se ±20 mm (a szomszédos csomópontok 
relatív eltérése ne legyen nagyobb, mint 
±5 mm).

–  A nyomott gyűrűkhöz kapcsolódó oszlo-
pok és nyomott elemek hosszeltérése: 
±3 mm (az egy csomópontba becsatlako-
zó elemek esetében a teljes eltérés max. 
3 mm).

A fenti szigorú előírásoknak megfele-
lően a gyártás során minden elem század-
milliméteres pontosságú 3D felmérése 
megtörtént, a 15 °C hőmérsékleten meg-
határozott méret hőmérséklet-kompenzá-
lásával. Az elemek egy részénél a végleges 

Tetőszerkezet kialakítása – 
3D rajzi modellrészlet
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hegesztés előtti felmérés eredményének 
megfelelően hosszkompenzálásra ke-
rült sor, míg más elemek pontos méretét a 
gyártást követő forgácsolással alakították 
ki. A szigorú gyártástechnológiai fegyelem 
betartásával a gyártási eltérések a terve-
zetthez képest 3 mm-en belül voltak, ami 
ilyen méretű építőipari elemek esetében 
kiemelkedő teljesítménynek számít.

A merev acélszerkezetek szerelése két-
két külső és belső oszlopból, egy belső nyo-
mott gyűrű elemből és a külső nyomott 
gyűrű oszlopokhoz kapcsolódó betétele-
méből álló előszerelt egységek (ún. gyé-

mánt) beszerelésének sorolásával történt. 
Ezek az egységek egyszerre négycsapos 
kapcsolattal csatlakoztak a bebetonozott 
menetes szárakhoz rögzített két-két talp-
szerelvényhez, ami a függőlegestől eltérő 
dőlésű oszlopok miatt kiemelkedő pontos-
ságot igénylő szerelési feladat volt. Az elhe-
lyezett szerelési egységeket a mon. vasbe-
ton födémekhez kötötték ki, ill. a kikötések 
hosszállításával kerültek a tervezett pozí-
cióba. A szerelési pontosságot jól mutatta, 
hogy a kb. 840 m kerületi hossz mentén az 
utolsó szerelési egység csatlakozó homlok-
lemezes kapcsolatai közötti hosszeltérés 

nem haladta meg a 20 mm-t. A legnagyobb 
sugárirányú csomóponti eltérés 42 mm volt.

Big Lift szerkezetemelési 
technológia

A feszített kábelszerkezetek építésére, fel-
húzására ún. Big Lift eljárással kerül sor. 
Ez a szerkezetemelés speciális változata, 
ahol a feszített kábelszerkezetű tetők ká-
belrendszerét segédállványzatra kiterít-
ve előszerelik, a sugárirányú kábeleket 
a felhúzási rendszer típusától függően a 
húzott vagy a nyomott gyűrűhöz rögzítik. 
Ezt követően a húzott vagy nyomott gyű-
rűt/gyűrűket és a sugárirányú kábelrend-
szert segédkábelekkel kötik össze, majd a 
segédkábelek hidraulikus sajtóval törté-
nő meghúzásával a húzott gyűrűket a su-
gárirányú kábelrendszer csapos kapcsola-
tának folyamatos közelítésével felemelik. 
A sugárirányú kábelek és a húzott/nyomott 
gyűrűcsomópontok kapcsolatának folya-
matos beépítésével nyeri el a tető az ideig-
lenes, majd a véglegesen elvárt helyzetét 
és alakját, a kábelszerkezet kialakításának 
megfelelően.

A tervezett tető felhúzására a követke-
ző főbb lépcsőkben került sor:
–  Az átmeneti csomópont és a nyomott 

gyűrűk közötti szétváló tartókábelpárok 
és a feszítőkábel húzott-nyomott elemei 
hagyományos daruzott technológiával 
történő szerelése.

–  Az átmeneti csomópont és a húzott gyű-
rűk közötti tartó- és feszítőkábel-elemek 
átmeneti elhelyezése a csomóponthoz 
való végleges csapos kapcsolatának ki-
alakításával. A kábelek húzott gyűrűkhöz 
kapcsolódó villás végeit a felső födémek-
re (illetve részben ezek elé) felállított, a 
pálya felé lejtő állványzatra fektették.

–  A húzott gyűrűket részben a pályán, rész-
ben a lelátórendszeren kiépített vízszin-
tes síkú állványzatokon terítették ki, és a 
kábelkapcsolatok szerelésével folytono-
sították.

–  A feszítő- és tartókábelek belső villás vé-
geihez kapcsolódóan építették be a fel-
húzást lehetővé tevő segédgerendákat, 
kábelenkénti sajtópárokkal, a ferde áll-
ványzatra fektetve.

–  A felső húzott gyűrűk felhúzása a felső fe-
szítőkábelek többlépcsős behúzásával, és 
a csapos kapcsolatok kialakításával. Eb-
ben a fázisban a felső húzott gyűrű még 
lényegesen a tervezett magassági pozíci-
ója alatt helyezkedik el.

Oszloptalpcsomópont és „gyémánt” szerelési egység – tervrészlet

A felső húzott gyűrű és felső kábelrendszer felhúzása
Az alsó húzott gyűrű és az alsó kábelrendszer 
felhúzása, a tető végleges pozícióba emelése
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–  A felső húzott gyűrű ideiglenes pozícióba 
emelését követően került sor a nyomó-
rudak felső kábelrendszerre függesztett 
szerelésére. 

–  Az alsó húzott gyűrűk felhúzása az alsó 
tartókábelek többlépcsős behúzásával, a 
nyomórudak folyamatos bekötésével és 
végül a húzott gyűrűhöz való csapos kap-
csolatok kialakításával kerül sor a felső 
húzott gyűrű és a felső feszítőkábel terhe-
letlen állapotra tervezett felemelésére.

Az emelés egy minden ideiglenes eme-
lési állapotot vizsgáló emelési terv alap-
ján történt. A felső húzott gyűrű felhúzása 
133 db, míg az alsó húzott gyűrű felhúzá-
sa 140 db, alapvetően elmozdulásvezérelt 
sajtófázis alkalmazásával valósult meg, a 
csapolási fázisokat is beleértve. Az egyes 
sajtófázisokban változó számú sajtó mű-
ködtetésére került sor, az egyes sajtók el-
térő lökethosszának meghatározásával. 

Az emelési terv feladata az állványrend-
szer minden sugárirányú raszteren lévő 
alaprajzi és magassági helyzetének meg-
határozása. A dúcolási, állványozási lehe-
tőségek nem tették lehetővé a tervezett 
alaprajzzal párhuzamos alaprajzi gyűrűge-
ometria alkalmazását a kiindulási helyzet-
ben. Ennek megfelelően az emelés meg-
kezdésére a tervezetthez képest kevésbé 
„ovális” kiindulási alaprajzi geometriából 

került sor. A hosszoldalakon a gyűrűket 
alátámasztó állványok felfutottak a lelá-
tószerkezetekre, míg a rövid oldalakon az 
állványozás a pálya területén épült fel. 

A tervezett tetőszerkezet „ovális” alap-
rajzi kialakítása miatt a hosszoldali és rövid 
oldali, illetve az átmeneti zónák kábeleiben 
eltérő igénybevételek alakulnak ki a végál-
lapotban. Az ideiglenes állapotokban ez fo-
kozottan igaz volt, hiszen az emelés indulá-
sakor a hosszoldalakon a gyűrűk alaprajzilag 
lényegesen közelebb voltak a tervezett po-
zícióhoz, mint a rövid oldalakon. Az emelési 
terv mind a felső, mind az alsó húzott gyű-
rű emelésére sajtófázisonként meghatároz-
ta az egyes sugárirányú kábelekben fellépő 
erőszintet, illetve a csapos kapcsolattól va-
ló távolságot. Itt további feladat volt a sugá-
rirányú kábelek és a nyomórudak csapolási 
sorrendjének meghatározása. 

A húzott gyűrűk tervezettől eltérő alap-
rajzi elrendezésből való felhúzásából, ill. a 
tető viselkedéséből eredően az egyes hú-
zott gyűrű szelvények eltérő időben emel-
kedtek fel az állványzatról. A hosszoldali 
sugárirányú kábelek csapos kapcsolata ért 
be először a gyűrűk csapvilláihoz, ill. ezek-
nél a tartókábeleknél kerültek először be-
kötésre a nyomórudak. A húzott gyűrű cso-
mópontjai a hosszoldalak középvonalától 
kifelé haladva folyamatosan közelítették 

és érték el a kábel és a nyomórúd elemek 
bekötéséhez szükséges alaprajzi és magas-
sági pozíciójukat.

A 48 db felső és alsó sugárirányú kábel 
behúzása és az ezzel egyidejű húzott gyűrű 
emelése kábelenként 2-2 db sajtó alkalma-
zásával történt. Mivel az egyes sugárirányú 
kábelek jelentősen eltérő mértékű behú-
zására került sor, ezért a sajtók páronkén-
ti szabályozására mindenképpen szükség 
volt. A sajtók emelés közbeni számítógépes 
vezérléséhez az emelési terv adatait VSL-
szoftverkörnyezetbe kellett bedolgozni. 
Az emelés vezérlése alapvetően a kapcso-
lódó csapvillák középponti távolságának 
folyamatos mérésével (VSL-fejlesztés) és el-
lenőrzésével valósult meg. Természetesen 
a távolságmérés mellett az erőszintek is fo-
lyamatos ellenőrzés alatt álltak. A sajtók pá-
ronkénti számítógépes vezérlése mellett a 
sajtópárokban eltérő erőszint kiegyenlítés-
re manuális beavatkozás mellett történt. 
A sajtók alkalmasak voltak a segédpászmák 
terhelési szintjének kiegyenlítésére, vala-
mint a tető emelésére és visszaengedésére.

Az emelés során végzett és az ezt követő 
ellenőrző mérések visszaigazolták az eme-
lési tervben foglalt számított adatokat, kis 
eltéréssel. Ebben a precíz emelési terv mel-
lett az elvárt gyártási-szerelési pontosság 
betartása is nagy szerepet játszott.

Emelési terv erő- és távolsági adatokkal, illetve a csapolási sorrend táblázatos összefoglalása

A projekt ütemezése, további feladatok 
Jelenleg a tetőszerkezet szelemenezésének, kiegészítő acélszerkezeti elemeinek, felhúzható hídjainak, kivetítőtartóinak, kezelőjárdái nak 
gyártása és beszerelése van folyamatban, ezt követően kerülhet sor a fedés megvalósítására. Az eddigi tapasztalatok szerint a stadion-
épület megvalósítására a terv szerinti ütemezés betartásával, sőt több esetben az ütemezést megelőző részteljesítésekkel került sor.  
Munkaterület átvétele: 2020. 11. 05.      
Cölöpözési munkák időtartama: 2020. 11. 11.–2021. 10. 09 
Mon. és egy. vb. szerkezetépítés időtartama: 2021. 01. 12.–2022. 12. 11. 
Acélszerkezetű homlokzat szerelési időtartama: 2021. 07. 12.–2021. 12. 15. 
A kábelszerkezetű tető emelésének időtartama: 2022. 02. 08.–2022. 03. 13. 
A fenti megvalósult kivitelezési időtartamok jól mutatják, hogy a munkamenetek átfedéses végrehajtásával jól tarthatóvá vált a kivite-
lezés időzítése, valamint a kábelszerkezetű tető emelési-szerelési időtartamának gyors átfutása. A tetőszerkezet kivitelezési üteme-
zése jelenleg megelőzi az előzetes ütemezést. 

A résztvevők listája
Építészet, generáltervezés:  
Napur Architect Építésziroda Kft. 
Ferencz Marcel DLA, Détári György DLA  
Generál tartószerkezeti tervezés: 
EXON 2000 Kft., Szántó László, Pataki Bottyán,  
Nagy Ábel 
Acél tartószerkezet tervezése:  
BIM Group Kft., Kocsis András Balázs, Juhász Márton 
István, Nagy Gergely 
Kábelszerkezet-tervezés:  
Buro Happold Ltd, Rob Amphlett, Tim Finlay,  
Johanna Isaksson 
Kábelszerkezet emelési tervezése:  
Schaligch Bergemann Partner 
Stefan Justiz, Knut Göppert, Kovács András 
Tetőszerkezet-szakkivitelező: 
KÉSZ Metaltech Kft.-KÉSZ Ipari Gyártó Kft. 
Kábelszerkezetek gyártása, szerelése: 
Readelli Tecna S.p.A. 
Kábelszerkezetek emelése:  VSL Ltd.
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A veszprémi fejlesztési pro-
jekt az Európa Kulturális  
Fővárosa 2023 részeként va-
lósul meg, begyógyítva egy 
csúnya sebhelyet a város  
szövetében. Megvalósításával 
reméljük, hogy a több mint 
száz éve épült egykori gyer-
mekmenhely mozgásköz-
pontként újjászületve a 
környék központjává válik.

Zal avári Is t ván

A Belső és Külső Püspökkert kialakítását 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök-
nek köszönhetjük, aki a XVIII. század köze-
pén kitartó munkával és nagy ráfordítással 
pompás kertet hozott létre Veszprém déli 
részén. A kert várostól távolabbi része vete-
ményeskert, kaszáló és munkaterület volt. 

Történeti előzmények –  
állami gyermekmenhelyek 

1898-ban törvény született az elhagyott 
gyerekek állami gondozásba vételéről. 
Az 1901. évi VIII. törvénycikk állami gyer-
mekmenhelyek felállításáról határozott, 
és ehhez kapcsolódva Szeglethy György 
veszprémi polgármester már 1901. febru-
ár 10-én kérvényt nyújtott be Széll Kálmán 
miniszterelnökhöz, amelyben a veszprémi 
jó levegőre, a város vasúti összeköttetésé-
re hivatkozva gyermekmenhely létesítését 
kérte. A törvény alapján először 12, majd a 
belügyminiszter javaslatára még 6 vidéki 
városban jött létre „gyermekmenház”. 

1904 őszén készült el a veszprémi gyer-
mekmenhely. A Plosszer sétány (ma Erzsé-

bet sétány) végén álló épület egy év alatt 
épült fel Ybl Lajos tervei alapján, helyi vál-
lalkozók, Csomay Kálmán és Horváth Sán-
dor kivitelezésében, 117 678 K főösszeggel. 
Az új egyemeletes veszprémi menhely tel-
két 1903 tavaszán választotta ki Ruffy Pál, 
a gyermekmenházak főfelügyelője és dr. 
Frank Ödön egészségügyi felügyelő. A helyi 
sajtó pedig „modern palotaként” üdvözöl-
te. 1904 októberében a főépület, valamint 
a két földszintes pavilon és a főkapu készült 
el. Átadáskor a dunántúli megyékből (Fejér, 
Veszprém, Moson és Somogy) fogadott be 
árván maradt gyermekeket, csecsemőkor-
tól tizenöt éves korukig. Az első évben 1174 
gyermek sorsáról döntöttek. 

Cseresnyés József orvos-igazgató majd’ 
három évtizedes munkájával szakmailag is 
továbbfejlesztette az intézményt. A törté-
nelmi események, az első világháború és 
a trianoni békeszerződés viszonylag gyor-
san bővítést követeltek. A gyermeklétszám 
megnégyszereződött, ezért a főépületet 
nyugati irányban bővítették, az emeleti 
szinten fedett tornáccal. Feltehetően 1935 

Százéves épületegyüttes hasznosítása Európa kulturális fővárosában

A mozgásközpont

A tervezett összekötő híd látványterve
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előtt, még 1928 körül további átalakítá-
sok, a fedett tornác beépítése, új kert, fő-
homlokzati erkély megépítése volt soron, 
majd 1938-ban a konyhapavilon bővítését 
végezték el. 

A főépület bal oldalán lévő egykori „be-
tegpavilont”, amely volt csecsemőotthon 
is, többszörösen átalakították. Az erede-
ti magasföldszintes, manzárdtetős épü-
let földszinti falai fennmaradtak, azonban 
a pavilon az átépítések során teljesen el-
vesztette eredeti jellegét. 

A második világháborúban 28 bombát 
kapott a gyermekmenhely területe, az épü-
let tető és ablak nélkül maradt, a gyerekek és 
ápolók óvóhelyre menekültek. A belső kór-
termi felszerelés azonban nagyrészt épség-
ben maradt. A városi kórház gyermekosz-
tálya viszont a bombázások során teljesen 
megsemmisült, így a menhely épületében 
létesítettek gyermekosztályt. Az eredeti 
bejárati kapu kovácsoltvas elemei fennma-
radtak, azonban maga az épített szerkezet, 
a boltozatok megsemmisültek. 

1945 után a veszprémi intézmény státu-
sa fokozatosan megváltozott. 1945 júniu-
sától ide került a kórházból a tízágyas gyer-
mekosztály. Új nevét – Állami Gyermekvédő 
Intézet – azonban nem sokáig viselte, mert 
1950-ben gyermekkórháznak nyilvánítot-
ták. Heim Pál nevét 1955. szeptember 3-án 
vette fel az intézmény, önállósága 1977. ja-
nuár 1-jéig tartott, ekkor csatolták a megyei 
kórházintézethez, és a kórház gyermekosz-
tályaként működött tovább.

Az 1970-es évek végén a főépület jobb 
oldalán lévő „konyhapavilont” lebontották, 

helyére épült a 80-as évek elejére a jóval na-
gyobb ipari mosoda, a teljes kórházi együt-
tes kiszolgálására. Az intézmény 1995. július 
12-én költözött át a Csolnoky Ferenc megyei 
kórház új szárnyába. Azóta üresen, haszná-
laton kívül, elhagyottan állt az épület.

A gyermekmenház
A háromrizalitos, eredeti állapotában kö-
zéptengely-szimmetrikus,  háromszintes 
főépület visszafogott neoreneszánsz 
stílusban készült. Az alaprajzi szerkesz-
tés tiszta, a főbejárathoz csatlakozóan 
a főtraktusban díszlépcsőház található.  
A hátsó homlokzaton, a két oldalrizalit kö-
zötti szakaszon széles közlekedőfolyo-
sót alakítottak ki, amelyet a lépcsőháztól 
mindkét oldalon igényes kialakítású, üve-
gezett, kétszárnyas ajtó és üvegfal választ 
le. Az épület magasföldszintes, így a főbe-
járat fél szinttel lejjebb van, mint a föld-
szint. A hátsó homlokzaton a beforduló 
oldalszárnyak (rizalitok) a mellék- és ki-
szolgálóhelyiségeket tartalmazzák. A tető-
szerkezet födémtől különálló, emelt térd-
falra főállásos rendszerben szerkesztett, 
összetett fedélidomú nyeregtető. A ház 
pinceszintje kőfalakkal és tégla dongabol-
tozatokkal épült, a pincefödém felett tég-
lafalakat és poroszsüvegfödémeket tártak 
fel. Az 1893-ban szabadalmaztatott Mát-
rai-féle födémszerkezetet hazánkban kb. 
az első világháború végéig elterjedten al-
kalmazták. Ezzel a vasalt salakbeton szer-
kezettel épült a padlásfödém.

A mosoda
A Középület Tervező Vállalat 1980-ban ké-
szített kiviteli terve alapján épült a moso-
da, amely 3,6 m-es raszterre szerkesztett, 
előregyártott vasbeton vázas épület. A te-
herhordó váz a pinceszinti monolit fogadó-
szintből – 40×40 pillérekkel, monolit falak-
kal, monolit födémmel – és a földszinttől 
induló előregyártott vasbeton vázból áll. 
Az előregyártott Univáz rendszerű felszer-
kezet 30×30 cm-es pillérekkel, 3,3 m-es 
szintmagassággal készült. A födémeket 
UF-MV körüreges födémpanelek alkotják. 
A homlokzatra előregyártott vasbeton 
szendvicspanelek kerültek, fekvő elrende-
zésben. 

A belső térben a tömör falmezőket kifa-
lazták. A szélső raszterekben szintközi fö-
dém készült, míg a mosodatérbe két szint 
magas, középen toldott pillérek kerültek, 
amelyek a tetőfödémet tartó harántge-

rendákat fogadják. A galériás mosodától 
vasbeton fallal elválasztva gázkazánházat 
alakítottak ki, amelynek keleti térelhatáro-
lása a homlokzati sík elé kiugró üvegszer-
kezet, fedése acélgerendákkal, trapézle-
mez burkolattal készült.

Az újjászületés
2020-ban civil kezdeményezésre merült fel 
és lett a EKF 2023 program része az intéz-
mény megújítása Acticity kódnéven, a kul-
turális főváros profiljába illesztetten civil 
szervezeteknek, kezdeményezéseknek ott-
hont adó létesítményként. 2018 decembe-
rében, amikor Veszprém és a Bakony–Bala-
ton régió közösen és sikeresen pályázott az 
Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselé-
sére, a volt Heim Pál gyermekkórház épüle-
tei és ingatlanjai már 23 éve álltak üresen, 
kihasználatlanul, elhanyagoltan. A terület 
tulajdonosa ekkor még a magyar állam volt, 
és a város több sikertelen fejlesztési kísérle-
tet tudhatott maga mögött. A 23 évnyi gaz-
dátlanság rányomta bélyegét a házra. 

Az EKF 2023 cím elnyerésével lehetőség 
nyílt az épületegyüttes hasznosításának 
programba illesztésére, megújítására. Bé-
lafi László – a veszprémi Hangvilla megál-
modója – Anthony Gall építésszel közösen 
egy komplex, koncepcionális fejlesztési ja-
vaslatot dolgozott ki a terület hasznosításá-
ra. Az épületek megmentése mellett fontos 
célkitűzés volt, hogy a városban elszórtan 
működő, mozgásművészetekkel foglalko-
zó egyesületeket, számukra méltó körül-
ményeket biztosítva egy helyre, egy házba 
terelje, hogy létrejöhessen a mozgás háza.

A program
A szándékkal együtt a tervezési program 
is megszületett. A koncepció alappillérei: 
a főépület megmentése eredeti formában 
és bővítése északi irányba; új, akadály-
mentes bejáratok létrehozása; az egykori 
mosodaépület felújítása és a két ház ösz-
szekapcsolása; továbbá a terület környe-
zetének rendezése, a növényzet és a zöld-
felületek megtartása, az angol stílusú park 
megőrzése. A teljes komplexumhoz par-
kolóház létesül, és programszinten a volt 
konyhaépület helyet biztosít egy gyer-
mekrehabilitációs központnak. A „moso-
dában” pedig a város néptáncegyüttesei 
kapnak új terepet a működésükhöz. Mel-
lettük az egykori kazánházban az eddig 
mostoha körülmények között működő fal-
mászók elhelyezésére nyílik lehetőség.  

A LÉTESÍTMÉNY TERVEZŐI
Generáltervező: Gall és Társai Kft.
Építész tervező: Anthony Gall
Építész munkatársak: Gall Eszter, Vass Lili
Tartószerkezetek: i-quadrat építész- és mérnöki iroda kft.
Vezető tervező: Zalavári István
Statikus munkatársak: Szentes Vera, Sipőcz József
Épületgépész tervező: Petrika László
Épületvillamossági tervező: Peták András
Tűzvédelem: Farkas Norbert
Akadálymentességi szakértő: Ruttkay Miklián Ágota
Környezetvédelem: Knór Tímea
Közlekedéstervező: Lantai Gyula
Kert- és tájépítészet: Morgan Viktória
Víziközmű-tervező: Petrovai Péter
Geodézia: Király Tamás
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A „menhely” átépítve, bővítve a város ba-
lettoktatásának otthonaként és a civil kez-
deményezéseknek hátországot biztosító 
multifunkcionális használatot megcélozva 
lesz felújítva, s híd köti össze a volt moso-
daépülettel. Megújulhat a kert is, a zöldfe-
lületek megtartása mellett az északi olda-
lon többcélú rendezvénytérrel bővítve. 

A tervezés
Az elsődleges lépések: felmérések, diag-
nosztikai vizsgálatok, részletes építéstör-
téneti kutatások birtokában az egyre bővü-
lő tervezői csapat megalapozottan tudott 
dönteni a megtartható szerkezeti elemek-
ről, a szükséges és lehetséges beavatkozá-
sok módjáról, a terület növényállományá-
nak megőrzéséről, átalakításáról. Nagy 
felbontású lézerszkennelt állományok 
felvételével lerövidítették és egyszerűsí-
tették a tervezés, előkészítés folyamatát. 

A térbeli modell részletezettségét jól mu-
tatja, hogy a lépcsőházban eldobott üres 
üdítődoboz is bemérhető volt.

2020 végén a fejlesztő Veszprém ön-
kormányzata beadta, s az érintett ellen-
őrző szervek és az illetékes építésügyi 
hatóság hatékony, gyors munkájának kö-
szönhetően megkapta az építési enge-
délyt. A beruházó múlt év áprilisában nyílt 
közbeszerzési eljárást indított, európai 
szinten keresve a kivitelezőket. Az eljá-
rás 6 hónapot vett igénybe, a szerződések 
megkötését követően, 2021. november 
3-án a munkaterületre fel tudott vonul-
ni a nyertes ajánlattevő, a két veszprémi 
építőipari vállalkozásból álló konzorcium 
(Vemévszer Kft., Veszprémber Kft.). A vál-
lalkozásba adás az ún. design and build 
formában történt, amely szerint a nyertes 
vállalkozó feladatának fontos eleme a ki-
viteli tervek elkészítése. 

Az építés 
A tervezés hivatalosan az év végével, a ki-
viteli tervek szállításával elérte a szüksé-
ges készültséget, és megkezdődhetett a 
házak szétszedése, a bontás. A terület vá-
rosszövetbe illesztése, megnyitása az Er-
zsébet sétány és az Egyetem utca irányába 
koncepcionális elképzelésből tervi tény-
nyé szilárdult. A mozgásközpont létrejöt-
te katalizátorként kelti életre a belváros-
ban kialakuló „zöld kulturális folyosót”, 
amely egy sétálózóna lesz a kulturális ne-
gyed intézményei (Pannon Egyetem, Eöt-
vös Károly Megyei Könyvtár, Petőfi Színház, 
Hangvilla, Csermák Antal Zeneiskola, Lacz-
kó Dezső Múzeum) között. A beruházás ter-
vezett vége: 2023. április. A teljes terület 
nagysága: 13 657 m2. 

A tervezett épületek alapterületének 
nagysága megközelítőleg:

A épület – 2150 m2 (pince – 1 terem; 
földszint – 4 terem; emelet – 1 balettinté-
zet, 3 balett-terem, 3 terem).

B épület – 2880 m2 (földszint – 1 rendez-
vénytér, 2 falmászóterem; emelet – 1 Ba-
kony Táncegyüttes terme, 1 próbaterem).

Parkolóház – 4628,40 m2 – az 5045 hely-
rajzi számú ingatlanon belül létrejövő épü-
letek funkciójának kiszolgálásához a ter-
vezett parkolóházban 154 parkolóhelyet 
alakítanak ki (144 normál, 6 db mozgás-
korlátozottaknak és 4 db elektromos töltő-
állomáshoz kapcsolódó).

Bontás a főépületen és a mosodánA bejárati kapu az építőmesterekkel – a jobb oldali  
oszlopnál Csomay Kálmán

A főhomlokzat előtti park látványterve
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A mérnöki mindennapok kihívásaival és küzdelmeivel már jó néhány 
írásunkban foglalkoztunk, de a munkánk nemcsak a keserves küzde-
lemről, a beruházó-generáltervező-kivitelező szentháromságban való 
őrlődésről és a határidők szorításáról szól. Van úgy, hogy egy jó me-
leg tea mellett, a fejhallgatót felvéve kizárjuk a külvilágot, és önfeled-
ten csak „fát vágunk”. Van, aki az otthoni teendők között is szeretet-
tel sorolja a többi házimunka elé ezt a tevékenységet nyugodt kiszá-
míthatósága, a bevált praktikák hatékony alkalmazása miatt. Igen,  
az egyik kedvencünkről, a vasalásról van szó.

Csáki Tibor, 
s tatikus vezető 
ter vező

Szeretünk konstruálni, egyeztetni és új 
dolgokat kitalálni. A feladatok sokszínűsé-
ge, a tervezés során megismert különféle 
szempontok miatt nincs két egyforma fel-
adat, legyen szó kőről, betonról, fáról vagy 
acélról. A tartószerkezetek közül a vasbe-
ton szerkezetnek pedig külön helye van a 

szívünkben, mert nemcsak alaposan körül-
járt a témája és nagy a szakirodalma, de a 
modellezésének is megvannak a maga sa-
játosságai és szépségei, s egy kellően fel-
készült és gyakorlott kivitelező csapat szin-
te bármit képes belőle megépíteni.

Ebben az írásban most kifejezetten a 
monolit vasbeton szerkezetekről lesz szó, 
és a vasalást említve nem a hegesztetthá-
ló-leszabásokra gondolunk. Megvan per-
sze a létjogosultságuk azoknak is, de egy 
körszimmetrikus szerkezet tervezésekor 
nem biztos, hogy ezzel futnánk neki a su-
gár- és gyűrűirányú vasalásnak, pláne, ha 
az átmérő miatt már a sűrítésekkel és a 
vaselhagyásokkal is foglalkozni kell.

A vasbeton szerkezetek előzetes méret-
felvételét, modellezését és számítását, va-
lamint vasalását nagyon sokféleképpen le-
het művelni. Ha az ember már kellően sok 
feladaton van túl, és a helyszíni tervezői 
művezetés közben is van szerencséje követ-
ni az általa tervezett szerkezet utóéletét, 
akkor a saját kárán is rengeteget tanulhat 
ebből a munkafázisból, amit a következő 
tervezéskor mind fel tud használni.

Most olyan tartószerkezetekről beszé-
lünk, mint egy soklakásos társasház fal-
pillér-síklemez szerkezete, amelynél nem 
kell magával a vasbeton szerkezettel és a 
vasalással cukrászkodni, hanem viszony-
lag nagy felületeket kell egyben kezelni. 
Hozzáteszem, hogy a cukrászkodással sincs 
semmi baj, ezzel is szeretünk foglalkoz-

„Örömteli, magányos munka”

Így vasalunk mi



49

 PRAXIS

ni, és meggyőződésünk, hogy egy feladat 
nem attól lesz szép, hogy nagy, hanem a rá 
fordított szellemi erőfeszítéstől.

De nézzük is, mi történik onnantól, hogy 
az egyeztetések eredményeképp tisztázó-
dott a geometria, helyükre kerültek a ter-
hek, lukak és áttörési igények. 

A geometria véglegesítése
Általában ez a fázis igazi csapatmunka, 
sokszereplős társasjáték. Az igények fel-
mérése mellett a funkcióknak, gépésze-
ti és elektromos igényeknek, tűzvédelmi 
követelményeknek mind-mind meg kell 
felelni, miközben tartani kell a tervezett 
büdzsét, figyelembe venni a kivitelezés 
közben alkalmazott technológiát.

Mielőtt nagyon belekezdünk a vasalás-
ba, már a geometria felvételénél szüksé-
ges tudni, hogy az adott geometria beva-
salható-e? Szerencsére az egyes vasbeton 
szerkezeti típusokra vannak olyan jól be-
vált ökölszabályok, amelyek alapján jó kö-
zelítéssel fel tudjuk venni a véglegesnek 
szánt méreteket. Bár a műszaki leírásból és 
annak számítási mellékletéből nem feltét-
lenül derül ki, de a számolás és a konstruá-
lás oroszlánrészét ekkor kell elvégezni. 

Ebben a tervfázisban a felvett kereszt-
metszeteket, födémvastagságot és pil-
lérméreteket már tartani kell, hiszen egy 
tucatnyi szakág igazodik ahhoz a geomet-
riához, amit az ember ilyenkor „kőbe vés”. 
De nemcsak a keresztmetszetekről van szó 
ebben a fázisban, hanem az alapozás mód-
járól, a szerkezet merevítőrendszeréről és 
merevségéről is ekkor kell dönteni. És eb-
ben a fázisban esetleg úgy tűnhet, hogy a 
szerkezeteket éktelenül túlméretezzük, de 
az itt felhalmozott tartalékokat a kivitele-
zési tervezés fázisában rendszerint ilyen-
olyan okokból mind fel is éljük.

Nagy segítség, ha a beruházónak van 
már akkora tapasztalata, hogy meg tud-
ja mondani azt is, a vasbeton szerkezetek 
szerelvényeiből – mint a hőhídmegszakí-
tó és az átszúródási csapok – milyen típust 
vagy gyártmányt részesít előnyben.

Ha ezek megvannak, egy mosolygós 
kövér pipa után nincs más tennivaló, mint 
az elkészült modellt ifc-formátumban el-
küldeni minden érintett szakágnak jó-
váhagyásra. Ha mindenki bólintott, el-
kezdődhet a bezárkózás és az örömteli, 
magányos munka azzal a bizonyos beké-
szített teával. 

A vasalási eredmények 
feldolgozása

Ebben a fázisban az ember legjobb barát-
ja a csend és a nyugalom, mert nagyon sok 
eredményt és adatot kell összenézni. Aki 
próbálta ezt már otthon, gyerekek mel-
lett művelni, átérzi, hogy mire is gondolok 
pontosan. Az AxisVM-modellben számtalan 
módon kérdezhetjük le a minket érdeklő 
eredményeket. Ha a rugalmassági modulu-
sokat, megtámasztási viszonyokat, vala-
mint a terheket és hatásokat megfelelően 
vettük fel, akkor az alakváltozások ellen-
őrzése után bele is csaphatunk a vasalásba. 

Ilyenkor a végeselemes szoftver mellett 
a leghasznosabb a vasmennyiség-táblázat, 
amiből az átmérő és az osztás alapján a faj-
lagos vasmennyiséget könnyűszerrel meg 
tudja határozni. Az átmérőket és az osztá-
sokat – ha jól modelleztünk – viszonylag 
könnyen sorolhatjuk rendszerbe.

Az alaplemez vasalását – kiváltképp, ha 
anyagában vízzáró szerkezetként méretez-
zük – a hasznos terhekre és a magas talaj-
vízre, a teljes szerkezetet pedig felúszásra 
kell ellenőriznünk, amikor még csak a tér-
szín alatti szerkezetek készültek el. A pillér- 
és faltüskézéseket, azok kiosztását igazít-

Olasz trónkövetelő a SZINTETIKUS KAUCSUK  
szigetelőanyag-szegmensben

Az Evocell IT flex szintetikus kaucsuk a 2021-es nagy projekteken is bizonyított, amelynek kiemelkedő  
minőségét tovább növeli, hogy 2021-től antibakteriális adalékkal gyártják.

A magyar piacon egyedüli alternatívája A magyar piacon egyedüli alternatívája 
lett a forgalomban lévő antibakteriális lett a forgalomban lévő antibakteriális 
kaucsuknak, hiszen prémium minősé-kaucsuknak, hiszen prémium minősé-
ge, kedvező ára a tervezők, kivitelezők ge, kedvező ára a tervezők, kivitelezők 
részére elismerést vált ki.részére elismerést vált ki.
Felhasználható ipari hűtés, klimatizá-Felhasználható ipari hűtés, klimatizá-
lás, légtechnika, pluvia, páradiffúzió el-lás, légtechnika, pluvia, páradiffúzió el-
len, illetve alkalmazható hőszivattyú rendszerek, tűzi vízvezetékek, használati len, illetve alkalmazható hőszivattyú rendszerek, tűzi vízvezetékek, használati 
hideg- meleg vízvezetékek hőszigetelésére. Felhasználható -45-től +110 fok hideg- meleg vízvezetékek hőszigetelésére. Felhasználható -45-től +110 fok 
közötti rendszereken.közötti rendszereken.
Tűzállósága, füstképződése BL –s2 d0 a szintetikus kaucsuk szigetelőanyagok Tűzállósága, füstképződése BL –s2 d0 a szintetikus kaucsuk szigetelőanyagok 
között nagyon kedvező. Magas hő hatására zsugorodik, nem csepeg, önkioltó. között nagyon kedvező. Magas hő hatására zsugorodik, nem csepeg, önkioltó. 
Az Evocell csőhéj hidegben rugalmas marad, nem keményedik, nem reped Az Evocell csőhéj hidegben rugalmas marad, nem keményedik, nem reped 
meg, így a présidomokra könnyen felhúzható. 6, 9, 13, 19, 25, 32 mm meg, így a présidomokra könnyen felhúzható. 6, 9, 13, 19, 25, 32 mm 
falvastagsággal készletről, 40 és 50 mm falvastagsággal kizárólag megrende-falvastagsággal készletről, 40 és 50 mm falvastagsággal kizárólag megrende-
lésre tudjuk leszállítani. A termék 6 mm – 160 mm-es átmérővel rendelhető. lésre tudjuk leszállítani. A termék 6 mm – 160 mm-es átmérővel rendelhető. 
A lapok 6, 9, 13, 19, 25, 32 mm vastagsággal készletről, 40, 50 mm vas-A lapok 6, 9, 13, 19, 25, 32 mm vastagsággal készletről, 40, 50 mm vas-

tagságnál megrendelésre tudjuk leszál-tagságnál megrendelésre tudjuk leszál-
lítani. Az öntapadós, üvegszálas alus, lítani. Az öntapadós, üvegszálas alus, 
petfóliás alus rétegű lapokat beltérre petfóliás alus rétegű lapokat beltérre 
készletről szállítjuk. UV és madárcsip-készletről szállítjuk. UV és madárcsip-
kedés álló Cover fóliával külső térre kedés álló Cover fóliával külső térre 
készletről elérhető.készletről elérhető.

2022-ben új Evocell kaucsuk lapot helyezünk forgalomba,2022-ben új Evocell kaucsuk lapot helyezünk forgalomba, amely alkalmas  amely alkalmas 
lesz a pluvia esővíz rendszerek kültéri szigetelésére sima és öntapadós válto-lesz a pluvia esővíz rendszerek kültéri szigetelésére sima és öntapadós válto-
zattal, saját anyagából ragasztószalaggal. Próbagyártás január elején kezdődik. zattal, saját anyagából ragasztószalaggal. Próbagyártás január elején kezdődik.   

Tervezők részére kalkulátort biztosítunk.Tervezők részére kalkulátort biztosítunk.
Az Evocell & Mobius hazai forgalmazója, az Isoflex Kft. folyamatosan jelentős Az Evocell & Mobius hazai forgalmazója, az Isoflex Kft. folyamatosan jelentős 
raktárkészletet tart fenn mind csőhéjakból, mind pedig tekercses lapokból, raktárkészletet tart fenn mind csőhéjakból, mind pedig tekercses lapokból, 
így a legnagyobb hazai projektekre is azonnali szállítást biztosít.így a legnagyobb hazai projektekre is azonnali szállítást biztosít.
Email: contact@isoflex-europe.euEmail: contact@isoflex-europe.eu
Telefon: +3670 389 7757Telefon: +3670 389 7757
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juk a fal fővasaihoz, aztán pedig a födémek 
alsó és felső vasalásához. 20-as osztásnál 
nincs vízzáróság, 20-as tüskét 15-ös vassal 
párosítani durva ízléstelenség, de a vastor-
lódást is kerülni kell, hogy egyáltalán be-
betonozható legyen a szerkezet. 

Sok-sok, egymásnak ellentmondó 
szempont, mégis ez az egyik legizgalma-
sabb és legérdekesebb része a vasalás ki-
alakításának. Ha a rendszer már összeállt, 
esetleg több körben sikerült összefésülni 
ezeket a szempontokat, akkor jöhet a kö-
vetkező lépés.

Az eredmények fóliázása 
és a vasalás

Ha az előző fázisban a vasalás rendszerét 
alaposan végiggondoltuk, akkor az Axis-
VM-modellünkben ezeket a vasalásokat 
mind be tudjuk állítani, és el tudjuk men-
teni. A vasaláshoz szükséges mennyisége-
ket többféleképpen is le tudjuk kérdezni, 
és ezek gondos beállítására már csak azért 
sem szoktuk sajnálni az időt és az energi-
át, mert a későbbiekben sokszorosan meg-
térül: nemcsak a konkrét szerkezeti elem 
vasalásakor, hanem később is, amikor bár-
milyen okból hozzá kell nyúlni, le kell ellen-
őrizni, át kell alakítani.

Mielőtt az alsó és felső vasmennyisé-
gekre rátérünk, gondolatban emlékezzünk 
meg a trajektóriákról is. Elvben ez lenne a 
vasalások leggazdaságosabb iránya, de te-
gye fel a kezét, aki lenne a vasszerelő hely-
ében, amikor ilyen betonacél-elhelyezést 
kell leraknia. Bár a háború utáni időszak-
ban a spórolás jegyében próbálkoztak 
ilyennel, nem nagyon jött divatba. Ám a 
kényszer néha nagy úr, láttunk már lószőr-
szál-megerősítésű betonszerkezetet, hal-
szálkagerendát, és konkrétan trajektória 
irányú vasalást is.

De vissza a vasmennyiségekhez. Ha az 
AxisVM-ben az alsó és felső vasmennyi-
ségek skáláját a kitalált osztás alapján je-

lenítjük meg, akkor a szükséges vasalást 
mint rétegeket könnyen egymás fölé tud-
juk rakosgatni.

Tulajdonképpen egy tortaformába kell a 
hozzávalókat – piskótalapokat és gyümöl-
csöket – a megfelelő sorrendben elhelyez-
ni. Ha ezeket a skálákat ügyesen állítottuk 
be, akkor az alkalmazott vasalást is hozzá 
tudjuk párosítani, így az átszúródásokat és 
a szükséges erősítéseket meghatározni. 

Innen már csak egy lépésre vagyunk at-
tól, hogy ezeket az ábrákat kimentsük, és 
a vasalásnál ki-be kapcsolható fóliaként 
használjuk. A színek az egyes átmérőkiosz-
tás-párosokat mutatják, már csak a lehor-
gonyzási és toldási hosszakat kell hozzá-
képzelni, és uccu neki, vasalhatunk is. 

Ha a modellépítést és az eredménykiér-
tékelést elég alaposan végeztük el, akkor 
az Allplan vasalási fázisában csak ezekkel 
az ábrákkal és fóliákkal kell foglalkoznunk. 

A tervre rendezés
Ha idáig eljutottunk, akkor már látjuk a cél-
szalagot, csupán tervre kell rendezni a va-
salásokat, és készen is vagyunk. Nagyon 
fontos, hogy a végtermék, a vasalási terv 
rendezett és szép legyen. Amin mi magunk 
sem tudunk kiigazodni, azt más még any-

nyira sem fogja érteni. A tervek közül az 
alsó vasalási tervre kerülhetnek az alsó 
X és Y irányú vasak, a szegők, a távtartók, 
az alsó erősítők, a gerenda- és bordarész-
letek. Mindig gondolnunk kell arra is, hogy 
a szerelés sorrendje szempontjából szortí-
roztuk-e a terveket. Ha nem, akkor olyan 
vasalások, tüskézések és erősítések ma-
radhatnak ki, amik később nagyon fognak 
hiányozni.

Érdemes abból a szempontból is végig-
szaladni a terveken, hogy a kötelező ele-
mek, amiket egy éles szemű kivitelező elő-
ször keres, rajtuk vannak-e:
–  A vasalások fő- és mellékirányai a számí-

tásnak megfelelően szerepelnek?
–  Nem keverednek az irányok (a főirányok 

váltása egy szerkezeti elemen belül)?
–  A betontakarások és szegők passzolnak?
–  A távtartók méretei (az alsó háló alsó va-

sától a felső háló alsó vasáig) jók?
–  Az erősítések, toldások elférnek?
–  Szerepel a továbbmenő és a kapcsolódó 

szerkezetek tüskézése?
–  Mindenhol betonozható az armatúra?
–  Mindenhol szerepelnek az átszúródások, 

áttörések erősítései?
Ha elég nagy szerkezeteket vasalunk, 

egy idő után nem fogjuk átlátni, hogy min-
dent rátettünk-e a tervlapokra, ami egyéb-
ként a fejünkben van. Ilyenkor nagyon 
hasznos tud lenni, ha valaki friss szemmel, 
külsősként rá tud nézni a tervlapokra, és 
esetleg olyan részleteket is kiszúr, amiket 
mi a szerzői vakság miatt már nem.

A puding próbája az evés, a tervlapoké 
pedig az építkezés. Ha a kivitelezés fázisá-
ban gond nélkül megépítik a szerkezete-
ket, és nem kell kutyafuttában módosít-
gatni azokat, akkor valószínűleg jó munkát 
végeztünk. Ha pedig valami mégsem stim-
mel, fogjuk fel a helyzetet tanulási és fej-
lődési lehetőségnek! A hibázással nincs 
gond, csak tanuljunk belőle, és ne köves-
sük el többször ugyanazt a hibát.
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A jogosultságok megítélésének módja, rendszere és a  mérnöki 
piacon ezzel összefüggésben tapasztalható jelenségek óhatatla-
nul kérdéseket vetnek fel. A mai helyzet összességében és már 
rövid távon is kedvezőtlen. Ezért e kérdések megválaszolása nem 
egy-egy kamarai tag feladata, és sok vonatkozásban akár a mér-
nök- és építészkamarán is túlmutathat, azonban Zielinski Szilárd, 
Ybl Miklós és sok-sok kiváló magyar mérnök és építész szellemi-
ségének jegyében szükséges és nem halogatható feladat.

Takács Ákos 
vezérigazgató- 
helyettes, kreatív 
tervezési iroda-
igazgató, Céh Zr t.

A mérnöki jogosultságok körét, feltétel-
rendszerét, nyilvántartását érintő jogsza-
bályok számos alkalommal változtak. A vál-
tozásokat jellemzően a törvényalkotói 
szándékok határozták meg, a Magyar Mér-
nök Kamara és a Magyar Építész Kamara je-
lentős taglétszáma, a mérnököknek és épí-
tészeknek az ország fejlődésben betöltött 
fontos szerepe ellenére a döntéshozók és a 
két műszaki kamara közötti érdemi párbe-
széd korlátozott volt. A kamarai tevékeny-
ség e tekintetben alapvetően a változások 
követésére korlátozódott. A jogosultságok 
szabályozása egyre bonyolultabbá vált, 
ami már rövid távon is kedvezőtlen hatással 
van a mérnökök piaci jelenlétére. A jogo-
sultságok rendszere a rendeletekben fog-
lalt szabályozáson alapul, azonban számos 
egyéb tényező is befolyásolja, s ezek közve-
tett vagy közvetlen kapcsolatban vannak a 
mérnöki piac jelenségeivel. 

Tekintettel arra, hogy a mérnöki kamara 
kiváló lapjában van lehetőségem gondola-
taim megosztására, az MMK-t példának vá-
lasztva térek vissza a bennem a jogosultsá-
gok terén felvetődött kérdésekre.

A cikk írására készülve igyekeztem ala-
posan feltárni a kamara honlapján elér-
hető névjegyzék alapján, hogy valójában 
hányféle „jogosultság” szerezhető, a jogo-
sultságot kissé tágabban értelmezve. 

Első kérdés
Az alapítás idején a Mérnökegylet, vagy az 
első mérnöki kamara jórészt a Műegyetem 
karait, képzési irányait követte a felvéte-
lek és a működés felosztá-
sa tekintetében. A kezde-
tekkor a „mérnök” szinte 
minden volt és mindent „is” 
csinált, amihez tégla, fa, 
csavar, acéllemez volt szük-
séges. Így több mint másfél 
száz évvel később az akko-

ri mérnököket igazi polihisztornak nevez-
hetjük. Vajon e gondolkodásukban minden 
bizonnyal széles kört felölelő, ugyanakkor 
mai szemmel – talán bántás nélkül – korlá-
tozottnak mondható tudásmélységgel bí-
ró elődeink miként ítélnék meg az alábbi 
statisztikai adatokat? Mára a mérnöki ka-
marának 21 tagozata van, és ha helyesen 
számoltam, 209 szakterületen ad ki jogo-
sultságokat, valamint 446-féle szakmai te-
rületen tanúsítványt. Miközben a BME 8 kart 
működtet, és ezek közül kettő nem mérnöki 
diploma kiadására összpontosít.

A tagozatok, a jogosultságok és a tanú-
sítványok első olvasatra a számuk mellett 
nem tűnnek „egyenlő súlyúnak” sem, még 
az egyes kategóriákon belül sem. Hang-
súlyozni kívánom, minden tisztelet meg-
illet minden tagozatot, minden tagot, aki 
bármely tagozatban részt vesz, adott te-
rületen jogosultságot vagy tanúsítványt 
szerzett. Kérdés azonban, hogy ilyen szét-
aprózott rendszer működtetése gazda-
ságos-e, és főként a jogosultságok és ta-

Milyen tanúsítvány megszerzésére lenne esélye Gábor Dénesnek?

A mérnök, a jogosultságok, a piac és a jövő
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núsítványok ilyen nagy száma tudja-e a 
fejlődést szolgálni, és pártatlanul, „igazsá-
gosan” működni? 

Kétségtelen, hogy az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakor-
lási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 
11.) Korm.-rendelet főként a közbeszerzé-
si eljárások esetében mellékleteiben meg-
határozza a kategóriákat, melyek alapján 
az ajánlattételi felhívásokban műszaki-al-
kalmassági feltételek határozhatók meg. 
Ugyanakkor ebben a rendeletben olyan 
jogosultságok is érvényesen szerepelnek 
a mai napig, melyeket a két kamara nem 
feltétlenül használ, vagy az adott kate-
góriában nem végez minősítést. Itt tehát 
a kamarák és a jogalkotók részéről szük-
ségesnek tűnik a minősítések mint jogo-
sultságok és mint közbeszerzési feltételek 
egységessé tétele.

A jogosultsági vagy tanúsítvány iránti 
kérelem nem kellő mértékben megalapo-
zott elutasítása az érintett személyes sorsát 
befolyásolhatja, emellett több jogosultsági 
és tanúsítványi területen az elutasítások-
nak piacszűkítő hatásuk van. Az ismert szó-
lásra utalva az „eszkimók” számát korlátoz-
zák, amivel ugyan a fókák jól járhatnak, ám 
az „élővilág” egyensúlya megborul. 

A nagyszámú jogosultsági/tanúsítási 
kategória fenntartására vonatkozó kérdé-
sem megalapozottságát egy rövid vizsgá-
lat eredményével támasztom alá. Külön-
böző források eltérő számot adnak meg, 
ha arra vagyunk kíváncsiak, hány magyar 
vonatkozású Nobel-díj született. Az biztos, 
hogy ketten, Szent-Györgyi Albert és Ker-
tész Imre a díjat is „hazahozta”, nyolc kivá-
lóság pedig, noha itt született, világraszó-
ló eredményeit külföldön érte el. További 
hét személynek vannak magyar felmenői, 
de ők már nem hazánkban születtek. Élet-
rajzuk alapján kiválasztottam három olyan 
Nobel-díjast, akiknek a kutatási területe, 
végzettsége alapján a mérnöki kamará-
ban lehetne a helyük, ha még életben vol-
nának. Megvizsgáltam, hogy Szent-Györ-
gyi Albert (1937), Gábor Dénes (1971) vagy 
Oláh György (1994) milyen tagozat tagja le-
hetne, milyen jogosultságot tudna szerez-
ni, és milyen tanúsítvány megszerzésére 
volna esélyük. 

Szent-Györgyi Albert orvosi diplomája 
mellett biokémikus is volt, így e diplomá-
jával jogosult lehetne a Vegyészmérnö-
ki vagy az Egészségügyi-műszaki Tago-
zat tagja lenni. Szakterületi jogosultságot 

nem tudna szerezni, legfeljebb – vélhető-
en az ítészek némi rugalmasságával – az 
Mb17-SZ Növénytermesztés technológiája 
és eszközeinek biztonsága címűt. Tanúsít-
ványok közül kettő állhatna közel a szívé-
hez: a BIO-M-BFT Bioipari folyamatterve-
zési, vagy a VGY-M-ÉLI Élelmiszeripari és 
tartósítóipari  kémiai-vegyipari-biokémiai 
gyártmányok és gyártástechnológiájuk. 
Szerencse, hogy 1917-ben a Budapesti Tu-
dományegyetemen megszerzett első dip-
lomája után sem Németországban, Hollan-
diában, sem később Szegeden nem kértek 
tőle jogosultságot. Ha kértek volna, ma 
nem biztos, hogy lenne C-vitaminunk.

Gábor Dénes 1918 novemberében a Ma-
gyar Királyi József Nádor Műszaki Egyete-
men a gépészmérnöki osztályban kezdte 
tanulmányait, majd 1920-tól Berlinben, a 
Technische Hochschule Elektromérnöki Ka-
rán folytatta, első szigorlatát Budapesten 
tette le, és 1924-ben végül a berlini Hum-
boldt Egyetemen szerezte meg. Ő végzett-
sége alapján az Elektrotechnikai vagy a Gé-
pészeti Tagozat tagja lehetne, munkássága 
alapján talán joggal kérhetné felvételét a 
Hírközlési és Informatikai Tagozatba is. Sa-
játos módon – fő szakmai területe a holog-

ráfia, az oszcillográfok érzékenysége és az 
elektronfizika volt – a szakterületek közül 
talán kérelmezhetné a G-korlátozott Épü-
letgépész mérnöki, vagy a HI-VN Vezeték 
nélküli hírközlési létesítmények tervezése 
tervezési jogosultságot. A tanúsítványok 
közül talán a G-G-10 Mikrohullámú mérnök 
vagy az IPF Informatikai projektfelügye-
lő minősítést kérelmezhetné. Nem lenne 
egyszerű dolga a választásban.

Oláh György kémiából doktorált a BME-n. 
Bár alapvetően szerves kémiával foglalko-
zott, az általa kifejlesztett direkt metano-
los tüzelőanyag-cella egy igazi mérnöki 
alkotás. Ő szerencsésebb helyzetben van, 
alapvetően három szakmai tagozatba is 
beleillene: az Energetikai, a Gáz- és Olaj-
ipari, valamint a Gépészeti Tagozat is be-
fogadója lehetne, sőt a Vegyészmérnöki 
Tagozatban is helye volna. Szakterületi jo-
gosultságra nem nagyon tehetne szert, és 
egy tanúsítvány iránti kérelemmel is meg-
gyűlne a baja, ha ilyet szeretne. 

E három példát – kétségtelenül talán 
kicsit ironikusan és sarkosan fogalmazva 
– azért tartottam fontosnak felvetni, mert 
rámutat arra: a szakterületi jogosultságok 
és a tanúsítványok széles köre nem biztos, 
hogy megkönnyíti a fiatalok, a határterü-
leteken megjelenő, a „dobozba” nehezen 
sorolható mérnökök előrehaladását. És ez 
semmiképp sem kedvező irány.

Második kérdés
Épp a járványügyi veszélyhelyzet időszaká-
ban jelentős változások következtek be a 
hazai felsőoktatásban. Egyetemek, karok, 
szakok, szervezeti és működési rendszerek 
változtak és változnak, fejlődnek. Vannak, 
lesznek olyan tudások, melyek rövidebb-
hosszabb idő alatt kikopnak, megjelennek 
azonban olyan új tudások, melyekről akár 
csak néhány éve végzett ifjú mérnökök 
sem tanultak.

Mit kezd a kamara az új tudásokkal, új 
szakterületekkel? Egyre több jogosultság 
és tanúsítvány szükséges, vagy a mérnök 
jogosultsága a diplomára és a szakmai ta-
pasztalatok bemutatására alapozott tago-
zati minősítőbizottság részéről kerül vizs-
gálatra és odaítélésre? 

Véleményem szerint a szakma akkor lép 
helyes irányba, ha utóbbi rendszert vezeti 
be, amely szélesebben nyitja meg az egyes 
mérnökök részére a piaci fellépés lehetősé-
gét. Azt, hogy ki mit vállal, magának kell fe-
lelősen eldönteni, nem arra kell hagyatkoz-

Szükségesnek tűnik  
a minősítések – mint 
jogosultságok és mint 
közbeszerzési feltételek  
– egységessé tétele.
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ni, hogy néhány papírlap alapján ki lehessen 
mondani egy kollégáról, hogy erre vagy ar-
ra nem alkalmas. A személyes szakmai tevé-
kenység és a működési terület indokolatlan 
beszűkítése a komplex mérnöki gondolko-
dás képességét, a szakma iránti széles körű 
érdeklődést, nyitottságot korlátozza.

Helyes fejlődési pálya-e, ha újabb és 
újabb szakterületek kerülnek be újabb és 
újabb jogosultságokkal és tanúsítványok-
kal a kamara kebelébe? A megfelelő fejlő-
dési út véleményem szerint az, melyben a 
fő „karok” képzési körébe – szükség esetén 
új, virtuális „kart” létrehozva – besorolha-
tók a fiatal mérnökök, sőt, már az egyete-
mi hallgatók negyedéves kortól. Ezek len-
nének csak a tagozatok. 

Egy ilyen rendszer ösztönözni képes a 
kamara tagjává válni mielőbb – ezt akár 
életkorhoz is kötve, induláskor „diáktag-
díjjal”, és kamarán belüli tanulási lehető-
ségeket is kínálva. Elősegíti, hogy a klasz-
szikus értelemben vett mérnöki tudás 
elsajátítása legyen a követendő példa, és 
nem egy rész-rész területen megszerzett 
speciális tudás. Ha kell, a felkészült és in-
telligens mérnök – amennyiben általa ko-
rábban kevésbé gyakorolt területre kerül, 
a speciális tudást is pillanatok alatt el tudja 
sajátítani. Már csak azért is, mert a speciá-
lis tudás területe is egyre gyorsulva válto-
zik, így nem egyfajta lexikális tapasztalati 
tudás lesz az elsődleges érték a közeli jö-
vőben, hanem a komplex gondolkodás ké-
pessége, az új elsajátítása iránti élethosz-
szig tartó nyitottság. 

Harmadik kérdés
Vajon a tagozatok, jogosultságok és ta-
núsítványok egyre növekvő száma össz-

hangban tud-e maradni azzal, hogy a mér-
nöki tudomány és a működése tárgyát 
képező technika, technológia egyre gyor-
suló ütemben fejlődik, és így egyre több 
és egyre korlátozottabb részszakterületen 
lesz jogosult egy mérnök működni?

Ha egy kórház felelős építésztervező-
jeként irányítom a tervezést, „elengedhe-
tem-e” a meneküléssel kapcsolatos mun-
karészeket csak azért, mert van jogosult 
tűzvédelmi tervező, sprinklertervező, gáz-
zaloltó-tervező, vagy épp panelműtő-ter-
vező? Természetesen szükségesek a kiváló 
szakemberek, akik e területeket mélyeb-
ben ismerik, de miért záródik ki „jogosult-
ságilag” például az építész abból, hogy egy 
egyszerűbb esetben a tűzvédelemmel, a 
munkavédelemmel vagy épp az akusztiká-
val kapcsolatos feladatot megtervezzen a 
szükséges jogi és műszaki előírásokra ala-
pozva. A felelősség a felelős tervezőé. Ezt a 
felelősséget tapasztalatom szerint elvon-
ják a szétaprózott jogosultsági és tanúsít-
ványbirtoklási követelmények.

Negyedik kérdés
Érezzük-e, tudatosul-e bennünk, hogy egy 
új mérnöki gyakorlat kapujában állunk, sőt 
már benne vagyunk, ráadásul a mérnöki 
tudományok fejlődési „sebessége” egyre 
nő? Tudatosul-e bennünk a napi gyakorlat: 
a BIM 3D, 4D, 5D tervezésnél az egyre fej-
lődő szoftveralkalmazások egyre kevés-
bé kívánják meg – a hatékonyságot és gaz-
daságosságot is szem előtt tartva –, hogy 
minden tervezési feladatot MSc-s mérnök 
végezzen? Egyre inkább nő a tervezéseknél 
közreműködő – nyilván felkészült, felkészí-
tett, gyakorlott, tiszteletet érdemlő – szer-
kesztők száma és aránya. A tapasztalatok 

alapján a BME harmad- és ötödéves építé-
szei ezekkel a fejlett szoftverekkel, avatott 
vezető tervező koordinálásával és irányítá-
sával kiváló épületeket tudnak megtervez-
ni, mert a „gép” a hibákat megmutatja, ki-
küszöbölendővé teszi. 

Egy egyébként kiválónak minősített, 
akár tervellenőr által akkreditált tervcso-
mag esetében is több száz ütközést tár 
fel egy ütközésvizsgálat. Ez alapján a csö-
vek és gerendák ütközésének, vagy a ká-
beltálcák és a szellőzővezeték ütközésé-
nek ellentmondása a szoftverekkel ebben 
gyakorlott szerkesztőkkel rövid úton kikü-
szöbölhető. Már itt van a napi gyakorlatban 
a paraméteres tervezés, és a mesterséges 
intelligenciával történő tervezés is. Vajon 
ezekhez az eddigi irányunk szerinti, rész-
területeken mélybe menő tudással ren-
delkező jogosultság lesz a szükséges, vagy 
a komplex, kreatív gondolkodásra képes 
alkotó mérnökök teszik lehetővé a maga-
sabb „hozzáadott érték” termelését, lesz-
nek képesek a mesterséges intelligenciá-
val alkotás „bemenő adatszolgáltatását” 
biztosítani?

Az új tervezési módszerek alkalmazása 
várhatóan kevesebb mérnököt tesz majd 
szükségessé, viszont az ő gondolkodásuk 
nem a szétaprózott szakterületekben el-
merülő kell hogy legyen. 

Példaként említhető számos nemzet-
közileg kiemelkedő építész alkotó. A leg-
több kiemelkedő alkotás az ő egy-egy szó 
szerint papírra vetett skiccükből születik. 
Ezt öntik formába a tervezőtársak. Belát-
ható időn belül a társak egy részének sze-
repét a mesterséges intelligencia, a számí-
tógépek veszik át. Teszik-e ez nekünk vagy 
sem, a technika megy előre, egyre gyorsu-

SMART-BC MŰSZER BESZERZÉSHEZ  
árajánlatot adunk. Pályázat www.palyazat.gov.hu/ 
node/74451

DDM (dynamic deflection measure) universum  
jogvédett műszere lakóutak pályaszerkezeti 
méretezéséhez, betanítással, okostelefonos appliká-
cióval. Adatbankhoz, tervhez. Magyarországi forgalmazó 
ANDREAS Kft 0670/381-4554

Célgép, készülék, terméktervezés, felületmo-
dellezés, szimuláció széles körű szolgáltatását 
kínálja a tervezéstől az üzembe helyezésen ke-
resztül dokumentációk összeállításáig,  
illetve mechanikus és villamos kivitelezésig. 
Tervezői részlegek munkájába való bekapcsolódás,  
kapacitásproblémák enyhítése, mérnökszolgálat,  

munkaerő-biztosítás, kölcsönzés. PLANWORK KFT.,  
E-mail: office@planwork.hu, planwork@t-online.hu,  
Tel: +36-70/362-68-88, +36-1/270-0968  

1996 óta működő tervezőirodánk engedélye-
zési, kiviteli, bontási, felmérési, vasbeton és 
acélszerkezeti tervek műszaki rajzolását,  
szerkesztését, tervezését vállalja ArchiCad,  
AutoCad, Nemetschek, VB-Experess és egyéb  
szoftverekkel. PLANWORK KFT., office@planwork.hu,  
planwork@t-online.hu, telefon: +36-70/362-68-88,  
+36-1/270-0968  

A TERC Kft. építész munkatársat keres a kizá-
rólagos tulajdonát képező költségvetés-készítő program-
rendszerek alapjául szolgáló ÖN Adattár fejlesztésére,  
karbantartására. Részletes információ: www.terc.hu/allas

Nyugdíjas mérnököket keresünk!
Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
E-mail: Info@vizfolyam.hu, https://www.vizfolyam.hu 
A vízügyi ágazatban, települési és regionális vízművek ré-
szére végzett műszaki tervezői, tervellenőri, szakértői, mű-
szaki ellenőri feladatok nem rendszeres, alkalmi ellátása.

Eladó mérnöki irodának kiváló lakás  
a Déli pályaudvarnál, XII., Alkotás utcában. DNY-i,  
I. emeleti, kb. 149 m2, 4+1 külön bejáratú szoba, nagy re-
cepciópultos váró, mosdó, teakonyha, dupla WC és folyo-
sóból áll, gázcirkó fűtéses. Riasztó van. Vételár 155 millió 
Ft. Képeket tudok küldeni. Telefon: +36-20/376-3966
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ló ütemben. A jogosultságok szétaprózása 
mintha ezt nem venné figyelembe. A szűk 
szakterületekre összpontosítás kényszere 
épp a jövő szempontjából leginkább szük-
séges gondolkodású fiatal mérnököket in-
díthatja tévesnek bizonyuló irányba. 

A felvetett elvi kérdések, és ezekhez 
kapcsolt példák és kiegészítő gondolatok 
bizonnyal vitára ösztönzők lehetnek – so-
kan még azt is vitathatják, hogy a szakmá-
inknak pillanatnyilag ezek-e a legfonto-
sabb kérdései. Tőlük azt kérem, gondolják 
át a felvetéseket, próbáljanak a kérdések-
re maguk is válaszokat keresni. Úgy vé-
lem, ha ez végül egy közös gondolkodássá 
alakulhat a szakmán belül, jobban tudunk 
alkalmazkodni már a közeljövő igényei-
hez is. Ha ezt nem tesszük meg, lovas ko-
csival próbáljuk utolérni az űrhajót. Nem 
emeltem az elvi kérdések közé, mégis 
szükséges kitérni befejezésül – mintegy 
levezetésként – a piac és a jogosultságok 
összefüggésére is. 

Az elmúlt esztendőkben a gyors jogsza-
bályi változások sajátos helyzetet terem-
tettek a mérnöki szakma egyes területein. 
Van egy meglehetősen részletesen szabá-
lyozott közbeszerzési törvény. Erre hivat-
kozva az adott feladatokhoz – a gazdasági 

és pénzügyi feltételek mellett – szinte min-
den lényeges beruházás esetében a köz-
reműködni szándékozókkal szemben mű-
szaki-személyi feltételeket is támasztanak 
a kiírók. Sajnálatos módon a napi piaci gya-
korlatban számos alkalommal keletkezhet 
a külső szemlélőnek az az érzése, hogy a ki-
írás épp a feltételek, ezeken belül a műsza-
ki-személyi feltételek „szűkre szabásával” 
igyekszik a potenciális versenytársak szá-
mát korlátozni. 

Ha olyan jogosultság szerepel a kiírás tel-
jesítésében közreműködni/bevonni köteles 
szakemberek között, akikből az országban 
összesen négy van, akik közül egy fő mond-
juk a minisztériumban dolgozik, egy fő az 
engedélyező hatóságnál, akkor bizony ko-
moly verseny alakul ki a potenciális aján-
lattevők között, hogy kinek lesz partnere a 
specialista. És látható, érezhető, tapasztal-
ható, hogy ez árfelhajtó hatású. Aminek kö-
vetkezményét végül a munka odaítélésével 
épp a megrendelőnek kell viselnie. 

Ennél még nehezebb helyzetet je-
lent, ha a speciális szakterületre vonatko-
zó jogosultság megszerzéséhez szükséges 
képzés(ek) megszűnt(ek), aminek eredmé-
nyeként a korlátozott létszámú jogosulti 
csoportokban egyeztetve „dönthet” arról, 

kinek ad ajánlatot, kinek nem, és milyen ár-
szinten. Ha ez a speciális jogosultság egy-
szerre több számottevő fejlesztésen párhu-
zamosan szükséges, az árfelhajtó és a piacot 
szűkítő/befolyásoló hatás egyértelmű. 

Ezek a kedvezőtlen jelenségek is idősze-
rűvé, célszerűvé és szükségessé teszik a jo-
gosultsági és tanúsítási rendszer felülvizs-
gálatát, valamint különösen az említett 
„kevés szereplős” területeken a jogosult-
sághoz hozzáférés világos, egyértelmű, át-
látható szabályozását. 

Az elvi kérdések átgondolásánál és a 
felülvizsgálatnál megfontolásra érdemes 
volna a feltétlenül jogosultsághoz kötött 
területek meghatározása, más területe-
ken pedig a mérnöki diploma és a megfe-
lelő gyakorlati idő birtokában a tervezés 
jogának szélesebb szabályozása.

A Magyar Mérnöki Kamara új vezetősé-
ge érzékelhető lendülettel, új szemlélettel 
kezdte meg munkáját. Bízom benne, hogy 
a felvetett kérdések az ő érdeklődésüket 
is felkeltik, ezáltal a kamara elődeink által 
szándékolt „önszerveződése” egy újabb te-
rületen tud kiteljesedni.

(Szerkesztőségünk az írást véleménycik-
ként teszi közzé, és a témában várja az olvasók 
hozzászólásait. – A szerk.)

Részletes információ: Dulka Ágnes hirdetési vezető  •  Telefon: +36-30/628-8843 • e-mail: dulka.agnes@mmk.hu

A részletes médiaajánlat, anyagleadási paraméterek és az általános szerződési feltételek megtalálhatók az mmk.hu weboldalon.
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„Magyarország kisvízfolyásai-
nak árvizei” címmel jelent 
meg a hazai vízügyes szakmá-
ban egy hiánypótló, átfogó 
szakmai mű, amely egyszer-
re segédlet, árvízi adatgyűjte-
mény és a kisvízfolyások ár-
vizeinek történelmi körképe.  
A kötet vezető szerzőjével,  
dr. Koris Kálmánnal,  
a BME Építőmérnöki Kar 
Vízépítési és Vízgazdálkodási 
Tanszék címzetes docensével  
beszélgettünk.

Dubnic zk y Miklós

– Miért volt szükség a hazai kisvízfo-
lyások árvizeinek ilyen részletes és át-
fogó elemzésére, kvázi kataszterére? 

– A kisvízfolyásoknak érdekes árvíztörténe-
te van. 1920-tól, amikortól megváltozott az 
országhatár, a közepes és annál nagyobb fo-
lyóink – amelyek egyébként vízgazdálkodá-
si, vízerő-hasznosítási szempontból lénye-
gesek voltak – külföldre kerültek. Az ország 
területe radikálisan csökkent, és a vízigé-
nyek – a Dunán, a Tiszán és néhány közepes 
folyón kívül – értelemszerűen a kisvízfolyá-
sokra mint hasznosítható felszíni vízkészle-
tekre terelődtek. A hegy- és dombvidéki kis-
vízfolyások heves vízjárása miatt azonban a 
környező települések árvízi veszélyezte-
tettsége is fokozott – rendkívül gyorsan ke-
letkező árvizek alakulhatnak ki rajtuk. Van 
egy kiszáradt patakmeder, érkezik a nagy 
mennyiségű, intenzív csapadék, és hidro-
lógiai következményként a patakban ad-
dig alig észlelhető vízfolyam százszorosá-
ra, extrém esetekben akár ezerszeresére 
nőhet. A feladat az, hogy ezeket a vizeket 
megfogjuk és hasznosítsuk.

– Felteszem, tározással… 
– Igen, hiszen gyorsan keletkező árvizek 
esetében nem lehet előrejelzéssel szösz-
mötölni, és a homokzsákpakolás sem meg-
oldás, mert mire elkészülne az ideiglenes 

gát, már le is vonult az árhullám. Adódott 
a mérnöki, kutatói feladat, hogy a kisvíz-
folyások árvízi hidrológiájával foglalkoz-
ni kell. A munka már a múlt század hú-
szas-harmincas évtizedeiben elkezdődött. 
A hazai kutatók akkoriban különféle mód-
szereket fejlesztettek ki arra, hogyan lehet 
az árvizeket meghatározni olyan területe-
ken, ahol egyébként nincsenek hidrológiai 
mérések. A második világháborút követő-
en, illetve az ötvenes évek elején készítet-
ték az első segédleteket. Az a kötet, amiről 
most beszélgetünk, tulajdonképpen – sok 
más mellett – egy árvízszámítási segédle-
tet tartalmaz. Az ötvenes években Csermák 
Béla készítette az első komoly segédletet – 
ő mért és becsült nagyvízhozamadatokat 
használt eljárásához, amely akkor úttörő 
módszernek számított –, majd ahogyan az 
adatok szaporodtak, a kutatók úgy ponto-
sították a segédleteket. Az empirikus árvíz-
számítási segédletek egyébként száz éve 
még csapadékadatokból indultak ki, és a 
csapadékmaximum-függvények és a csa-
padéklefolyás-kapcsolatok alkalmazásá-
val adták meg a mértékadó árvízhozam ér-
tékét. 1998-ban kért fel az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság egyik főosztálya arra, hogy 

Amikor nem lehet előrejelzéssel szöszmötölni

Patakok és villámárvizek

DR. KORIS KÁLMÁN 
1969-ben vette át mérnöki diplomáját a BME-n,  
és ugyanazon év augusztusától kezdett dolgozni 
a Vízgazdálkodási Tanszéken, ahol a mai napig 
is oktat. 1972-ben szerezte második diplomáját 
matematika–számítástechnika szakon. 1975-
ben műszaki doktori címet szerzett (témája: 
Kisvízgyűjtő területek lefolyási viszonyainak 
vizsgálata). Vendégoktató volt az Ybl Miklós 
Műszaki Főiskolán, a Bajai Vízügyi Főiskolán 
és az ELTE hidrológus szakán. Több tucat hazai 
és külföldi szakcikk és tanulmány szerzője, az 
 egyetemen számos nappali és szakmérnöki jegy-
zetet, szakkönyvet írt. 1970-ben, 1974-ben és 
2006-ban Árvízvédelemért érdemérmet kapott. 
2014-től címzetes egyetemi docens. 2019-ben 
az OVF Vízügyi Tudományos Tanácsának tagjává 
nevezték ki.
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a Csermák-féle segédleteket meg kellene 
újítani. Nagy, átfogó munka indult – me-
lyet volt szerencsém irányítani – a hegy- és 
dombvidéki vízgyűjtőkön, a vízügyi igaz-
gatóságok szakembereivel közösen össze-
gyűjtöttük az adatokat, és 2001-re elkészült 
az első olyan segédlet, amely hatezer árví-
zi esemény adatát tartalmazta, illetve több 
mint száz vízgyűjtőről, vízfolyásról nyújtott 
részletes hidrológiai információkat. 

– Azóta eltelt két évtized, és felme-
rült a gondolat, hogy ehhez még hoz-
zá kellene tenni húsz esztendő adat-
anyagát?
– Igen, minthogy ez már statisztikailag is ko-
moly időtáv. Belenéztem a tükörbe, és úgy 
láttam, annyi egészség és erő még van ben-
nem, hogy nekifogjak. Elkezdődött ismét a 
nagy gyűjtőmunka, az árvízhozamok sta-
tisztikai feldolgozása, és a végén elkészült 
az az árvízszámítási segédlet, ami a hidro-
lógiailag feltáratlan hazai hegy- és domb-
vidéki kisvízgyűjtők különböző előfordulási 
valószínűségű árvízhozamainak meghatá-
rozására, számítására használható.

– Mit jelent pontosan az, hogy hidro-
lógiailag feltáratlan terület? 
– A magyar vízrajz nagyon alaposan, sok 
energiabefektetéssel észleli a kisvízgyűj-
tőket: ebben a 93 ezer négyzetkilométe-
res országban összesen 210 kisvízfolyáson 
gyűjtünk adatokat, ami tudomásom sze-
rint páratlan a világon. Ugyanakkor még 
mindig létezik egy csomó nem feltárt víz-
folyásunk – patakunk –, amikre azonban 
adaptálni lehet az ismertek hidrológiai 
adatanyagát. Ezt nevezzük a szakmai zsar-
gonban hidrológiai analógiának. 

– Kik használhatják segédletként a 
kötetet? Az árvízvédelmi műtárgya-
kat méretező tervezők és a védeke-
zésben érdekelt vízügyes kollégák? 
– Az árvízhozamok ismeretében a mérnök 
megtervezheti a szükséges patakmedret, 
a hídnyílást, a csőátereszt, vagy akár a tá-
rozó műtárgyat. A segédlet tehát kifeje-
zetten egy tervezői mankó, de használni 
tudják az önkormányzatoknál ezzel foglal-
kozók, a tározók és vízfolyások üzemelte-
tői, hogy meghatározzák, milyen árvizek 
fordulhatnak elő az adott patakszakaszu-
kon, és ennek megfelelően tudnak tervez-
tetni mederbővítést, medertisztítást, ré-
zsűkarbantartást vagy felújítást. 

– A kisvízfolyásoknál fokozottan 
igaz, hogy a legolcsóbb védekezés a 
megelőzés és a felkészülés?
– Az árvizek ismerete alapot ad a felkészü-
lésre. A klasszikus árvízi felkészülés azon-
ban patakok esetében nem működik. Na-
gyobb folyóinknál, ahol külföldről érkezhet 
a nagy víz, meghatározható a vízhozam, 
mérhető, miként nő a vízállás, az alsó szel-
vényre előrejelzés készíthető, hogy ha hol-
nap, holnapután ekkora lesz a vízállás, ak-
kor ilyen vagy olyan magasra kell elhelyezni 
a homokzsákokat. Egy pataknál – amely ál-
talában pár tíz négyzetkilométeres vízgyűj-
tő lehet – leesik az eső, és mire az előjelzést 
készítő hidrológus megfőzné és meginná 
a kávéját, aztán riasztaná az önkormány-
zatot, hogy védekezzetek, levonul az ár-
hullám és elpusztítja a községet, elmossa 
a hidakat és a partvonalat. A villámárvizek, 
ahogy a nevük is mutatja, gyors lefolyású-
ak, hiányzik az úgynevezett időelőny, ez 
egyben azt is jelenti, hogy korlátozottak a 
védekezés lehetőségei. A hirtelen megje-
lenő árvíz nem hagy időt a gondolkodásra. 

– Mit lehet tenni?
– Az egyetlen komoly lehetőség a védeke-
zésre a tározás. Ez persze a „sötétzöldek” 
szemében ma is szitokszó, holott a csapa-
dékvíz összegyűjtése és hasznosítása az 
ókori civilizációk óta ismert, több ezer éve 
alkalmazott eljárás. A kisvízfolyások ese-
tében használatos árvízi tározók ráadásul 
automata működésűek, roppant prakti-
kusak, mindenki nyugodtan aludhat a kör-
nyezetükben. Készítettünk egy feltárást, 
hogy miként alakul Magyarország hegy- és 
dombvidéki területein az árvizek helyzete, 
statisztikája, és ennek alapján veszélytér-
képezéssel megnéztük azokat a helyeket, 
ahol az árvizek élet- és vagyonbiztonságot 
fenyegetnek. Jelenleg tíz új árvízcsökkentő 
tározó tervezése van folyamatban. Vélemé-
nyem szerint nem csupán árvízcsökkentésre 
kellene felhasználni a patakok vízkészletét, 
hanem értelemszerűen vízhasznosítás-
ra is. Maga a tározóépítés – a tervezés és az 
üzemeltetés szempontjából – az egyik leg-
komplexebb vízgazdálkodási beruházás. 
Forrásigényes infrastrukturális fejleszté-
sekről van szó, és bár kétségkívül nagyon 
hasznosak, elkészültük után nem hoznak 
azonnal forintban kifejezhető profitot. 

– Az év nagy részében a laikusok eb-
ből annyit észlelnek, hogy a patak ki-

száradt medrében alig csörgedezik 
valami, aztán bumm, jön a villámár-
víz és elmossa az egész környéket…
– Jártam az ország hegy- és dombvidéki te-
rületein, és láttam kis tározókat a hozzá-
juk tartozó, túlméretezett árvízcsökkentő 
vasbeton műtárgyakkal. Nyilvánvaló, hogy 
a tervezők az adott kor színvonalán, az ak-
koriban elérhető segédletekkel próbáltak 
dolgozni, és a rendelkezésükre álló csekély 
bázisanyag ismeretében még nem tudtak 
olyan pontos értékeket adni, amikre való-
ban szükség lett volna. Ha kevés adat van, a 
tervezést megalapozó számításokra, nincs 
más lehetőség, mint túlbiztosítani, túlmé-
retezni minden mérnöki szerkezetet. Ha 
viszont pontosabb értékeket tudok a ter-
vezők számára adni, nyilvánvalóan költség-
hatékonyabb megoldások születhetnek.  
A kiszáradt patak versus villámárvíz való-
ban komoly ellentmondás, amit a vízügy 
úgy próbált megoldani, hogy komplex tá-
rozókat terveztetett: ahol ezt a patak vízjá-
rása lehetővé teszi, a tározókban állandó a 
vízkészlet, hasznosítják is – horgásztóként 
vagy más rekreációs célokra –, és az e fö-
lötti térfogat szolgál az árvízcsökkentésre.  
Az önkormányzatok pedig – amelyek több-
nyire az árvízvédekezésért is felelősek – 
akkor járnak el helyesen, ha elkészítik a 
maguk cselekvési tervét a villámárvizek 
okozta szélsőséges helyzetek kezelésére.

A KÖTET
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság gondozásában 
megjelent „Magyarország kisvízfolyásainak  
árvizei” című kötet első része összefoglalja  
a hazai empirikus árvízszámítások történetét és 
fejlődését. A második rész áttekinti a hidrológiai-
lag észlelt hazai kisvízgyűjtőket, azok területi 
elhelyezkedését, főbb geográfiai adatait, valamint 
árvízi észlelési anyagát, a nagyvizek adatsorait. 
Ugyanezen rész elemzi a nagyvízi adatsorok sta-
tisztikai tulajdonságait. A statisztikai előkészítő 
vizsgálatok után a kötetben az adatsorok eloszlás-
függvényei következnek. Mindezek alapját képez-
ték az új hazai árvízszámítási segédletnek, amely 
a kötet harmadik részében szerepel. Tanulságos a 
negyedik részben található árvíztörténeti gyűjte-
mény, amely a hazai kisvízfolyások legjelentősebb 
árvizeit írja le 1875 és 2020 között. A kötet végén 
a szerző kisvízfolyások hidrológiai vizsgálataival 
foglalkozó tanulmányainak jegyzéke szerepel.



Józsa István
1934–2022

A Műegyetem Gépészmérnöki Karán 1958-ban szerzett diplomát. 
Első munkahelye a Ganz-Mávag szivattyútervezési osztálya volt. 
1960-tól két éven keresztül a pécsi Hőerőmű Vállalatnál a Mo-
hács–Pécs Távvezeték és Vízmű üzemvezetője és az indítás átvé-
teli méréseinek irányítója volt. 1962–75 között már a Ganz-Mávag 
szivattyúkonstruktőre, 1965-től pedig az egyedi és nagyszivaty-
tyú-tervezési osztály csoportvezetője. Irányítása alatt erre az idő-
re esett a nagyberuházások vízrendszereinek és a nagy vízellátó 
közművek szivattyúinak, valamint a mezőgazdasági vízrendezés 
mobil aggregátjainak tervezése és üzembe helyezése. Ezek között 
voltak a hőerőművek vízkivételi gépei, a Százhalombattai Erőmű 
és a Paksi Atomerőmű tápszivattyúi és a – BNV-díjas – mezőgazda-
sági AGRO szivattyúcsalád. Ebben az időszakban fejlesztették ki a 
gyár szivattyúprofilját, kiegészítve új típuscsaládokkal, mint a D 
kettős beömlésű csigaházas, az EDH és a TFH többfokozatú szivaty-
tyúk, valamint az MTO, MTB félaxiális csőszivattyúk. Az általa ter-
vezett szivattyúk ma is működnek, hazánkon kívül Egyiptomban, 
Törökországban és még számos helyen.

1975–76 között az Országos Vízügyi Hivatal műszaki fejlesztési 
osztályán, főelőadóként tevékenykedett. 1976-tól nyugdíjazásáig 
a Fővárosi Vízművek víztermelési osztályán volt elismert mérnök. 
Vízműveknél szivattyúzási kérdésekkel, vízműüzemtannal, hid-
raulikus lengésekkel, illetve csapágyak rezgésével foglalkozott. 
Többször hívták külföldre szakértőként, ahova a Ganz-Mávag szi-
vattyút szállított.

Nyugdíjazása után több vízmű kérte a tanácsait, a Vízügyi Mú-
zeum szivattyús anyagát rendezte, közben több előadást tartott a 
Hidrológiai Társaság, a GTE és az Elektrotechnikai Egyesület kere-
tében. 

Élete során 40 szakcikket, tanulmányt jelentetett meg. Társ-
szerzője volt a Máttyus Sándor nyomán – Vízellátás (1986, 2003, 
2008) című, a Fővárosi Vízművek legendás üzemeltetői ismeret-
anyagának.

Több szivattyúzási szakkönyvet írt: Örvényszivattyúk  (2003), 
A hazai belvízvédelem muzeális szivattyúi – Budapest vízellátásá-
nak szivattyúzás-technikai fejlődése a XIX. és a XX. században (2010), 
A hazai szivattyúgyártás története a XX. században (2013), Örvény-
szivattyúk a gyakorlatban – Konstrukció-üzemeltetés-karbantar-
tás (2013). 

Tudományos és szakmai tevékenységéért többször is kitüntet-
ték: 1994-ben megkapta a „Pro Aqua” érmet, 2005-ben Lampl Hu-
gó-, 2011-ben Bogdánfy Ödön-, 2018-ban Schafarzik Ferenc-díjban 
részesült.

Pap László
1937–2022

1961-ben szerzett építőmérnöki oklevelet. 1961–1966 között a fő-
város XV. kerületi tanácsánál dolgozott különböző mérnöki be-
osztásokban. 1966–1991 között az UVATERV autópálya-irodájá-
nak irányító tervezője. 1981–86 között algériai külszolgálatban 
volt az oráni tervezőirodánál, mérnök-tanácsadói beosztásban. 
Tervezői munkája során több mint 40 vállalati és 20-nál több or-
szágos szakmai tervpályázaton nyert díjakat. 1991–1995 között a 
RODEN Mérnöki Iroda alapítója és ügyvezető igazgatója. 1995-ben 
közgazdász fiával együtt megalapította a TETTHELY Mérnöki Iroda 
Kft.-t, amelynek 2007-ig ügyvezető igazgatója volt. Ötven éven 
keresztül irányító tervezőként, majd saját fővállalkozói tevékeny-
ségében út- és autópálya-tervezési munkákban vett részt. Minden 
tervezési fázisban dolgozott (koncepció, tanulmány, engedélye-
zési és kiviteli tervek). Ezek közül a legfontosabbak: az M1 autópá-
lya Törökbálint–Bicske, Tatabánya–Tata, Győr elkerülő útszakasza 
(az UVATERV-nél), az M7 autópálya Siófok–Balatonföldvár szaka-
szának tanulmány- és engedélyezési terve (RODEN Iroda), az M6 
autópálya Budapest–országhatár koncepció- és megvalósítható-
sági tervei, az M60 autópálya pécsi bekötőszakaszának engedé-
lyezési és kiviteli tervei, a 21. főút Salgótarjánt elkerülő szakasza, 
a 3. főút mátravidéki bányákat elkerülő szakaszának engedélye-
zési és kiviteli terve.

A BME szenátusa 2011-ben aranydiploma-, 2021-ben gyémánt-
diploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékeny-
ségét. A gyémántdiplomát 2021. október 6-án, a BME aulájában 
személyesen nem vette át, ezért az ünnepség után telefonon fel-
hívtam és érdeklődtem, mi volt ennek az oka. A hangja nagyon vi-
dám volt, de csak annyit jegyzett meg, hogy majd öt év múlva, a 
vasdiploma átadásán feltétlenül ott lesz.

Rege Béla

BÚCSÚZUNK
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Új közgazdaságtan – A minőség társadalma
A Pallas Athéné Könyvkiadó révén vehetjük kezünkbe Kopátsy 
Sándor Új közgazdaságtan – A minőség társadalma című művét. Ha-
zánk egyik legismertebb közgazdászának több mint ötvenéves 
pályája a gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltás priva-
tizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szem-
léletének megalkotásáig ívelt. A Kádár-korszakban fekete bárány-
nak tartott, műszaki és közgazdasági képzettségű szerző mind a 
közgazdaság, mind a történelem kutatásához újszerű módszerekhez nyúlt, ennek kö-
vetkeztében az eredményei is váratlanok és innovatívak voltak. A kötetben számos 
előremutató gondolat körvonalazódik: a látszólag kis dolgok történelemformáló 
ereje, az osztálytársadalmak funkciója, a népesedés mérföldkövei, a tudás evolúció-
ja, a foglalkoztatottság nagysága, és mindenekelőtt, legfőbb hívószóként a tehetség 
felkutatása a társadalom összes rétegében mint a túlélés és a fejlődés záloga.

Vágyálom vagy reális lehetőség a minőség társadalma? Milyen feltételek mellett 
valósult már meg néhány államban? 

Ha megvalósulna, új közgazdaságtanra is szükség lesz, mert a liberális közgazda-
ság-tudomány sarokpontjai, módszerei már nem adaptálhatók teljes egészében az új 
viszonyokra: máshogy kell mérni a munkanélküliséget, érdemes lenne újragondol-
ni a nyugdíjrendszert és a családtámogatást, fokozni a foglalkoztatottságot. Kopátsy 
Sándor modern érvekkel támasztja alá gróf Széchenyi István igazságát: a gazdaság 
legfontosabb értéke a kiművelt emberfő. Szerinte „az arisztokraták és a tőkések után 
most a tehetségek uralma következik”. 

Hogyan dolgozzunk ott-
honról (és maradjunk 
mégis normálisak)?

A koronavírus-válság 
alatt megismerked-
tünk egy új szakkifeje-
zéssel. A reziliencia ál-
talános értelemben 
rugalmas ellenállási 
képesség, azaz vala-
mely egyénnek azon 
reaktív képessége, 
hogy erőteljes vagy 
akár sokkszerű kül-

ső hatásokhoz sikeresen alkalmaz-
kodjék. Azt a képességet jelöli, hogy 
az ember gyorsan vissza tudja nyerni 
eredeti állapotát a nehéz élethelyze-
tek átélése után is. A pandémia kez-
dete óta egyre többen és egyre több 
időt dolgozunk otthonról. Valljuk be, 
a home office a korábban megszo-
kottakhoz képest mindennapos kihí-
vást jelent. Számtalan buktatóval kell 
megküzdenünk az időbeosztás és a 
megfelelő munkakörnyezet kialakí-
tása, a kapcsolattartás terén. Önma-

gunk motiválása, valamint a szokatlan 
magányosság érzése is gondot okozhat. 

Miért teljesen más az otthoni, mint az 
irodai munkavégzés? Hogyan dolgoz-
zunk otthonról, és hogyan tanuljunk 
meg szüneteket tartani? Miként válha-
tunk hatékonyabbá a megfelelő napi-
rend segítségével? Hogyan őrizzük meg 
a mentális egészségünket ebben a fel-
fordult helyzetben? E nyomasztó kér-
désekre igyekezett választ adni Rebec-
ca Seal szabadúszó újságíró, televíziós 
személyiség, magazinszerkesztő leg-
újabb, Solo – How to Work Alone (and Not 
Lose Your Mind) című műve. E jól megírt 
home office-kézikönyvet a HVG Kiadó 
révén, magyar nyelven is olvashatjuk.  
A humoros és olvasmányos kötetben 
tudományos kutatások és rutinos egye-
dül dolgozók beszámolói alapján kör-
bejárja, hogyan hat agyunkra, munka-
végzésünkre és jóllétünkre, hogy nem 
irodai keretek között és nem mások 
társaságában dolgozunk. Tanácsai ré-
vén fejleszthetjük a rugalmasságun-
kat, hatékonyabbak lehetünk, valamint 
megőrizhetjük a munka és a magánéle-
tünk egyensúlyát.

Zsugorodó városok
„A jövő váratlan változásainak felismeré-
se érdekében a városi rendszerek egészét 
tekintve kell nyitottnak lennünk ahhoz, 
hogy fel tudjunk készülni egy jövendő-
re. A város az embereké, sokrétűségük-
kel, különös, egyedi, magukkal hordo-
zott, végeérhetetlen történetükkel, a 
város egy hely, ahol történeteik egymás-
hoz kapcsolódnak” – vallja prof. dr. Al-
földi György DLA építész, vezetőtervező.  
A Nemzeti Kulturális Alap, a BME Építész-
mérnöki Kar Urbanisztikai Tanszék és az 
Urban Future Laboratory támogatásá-
val, a TERC Könyvkiadó gondozásában je-
lent meg a Zsugorodó városok – Stratégiák 
és módszerek a zsugorodó városok vonzás-
képességének növelésére című szakkönyv. 
A kötet korunk egyik gondjáról, a zsugo-
rodás jeleit mutató hazai kis- és közép-
városokról szól. Arról a fontos kérdésről, 
hogy mit lehet vagy kell tenni, amikor 
egy város csak magára számíthat, és így 
a meglévő erőforrásaiból kell építkeznie 
egy folyton változó helyi társadalmi kö-
zegben. 

Városaink önszerveződő egységek, de 
a világjárvány rámutatott a sérülékeny-
ségükre. Új megoldásokat kell találnunk, 
hogy segítsük a városokat egy új egyen-
súly megtalálásában, valamint jól fel-
használható eszközöket és jó példákat 
kell adnunk a jövő befolyásolására. Al-
földi György, Balázs Bálint, Balizs Dániel 
és Kurucz Olívia szerzők a hazai és külföl-
di városok példáit mutatják be, amelyek 
már megélték vagy most élik meg e hely-
zetet. Kiemelik azokat a lehetőségeket 
és eszközöket, amelyek a nemzetközi 
gyakorlatban segítettek a zsugorodás-
sal való együttélésben és erőt adtak a 
kilábaláshoz is. Persze figyelmeztetnek 
bennünket arra is, hogy a helyi társada-
lom és az adott településen élő embe-
rek boldogulásához az épített környezet 
alakításának eszközei mellett sok egyéb 
szempontot és megoldási lehetőséget is 
számításba kell venniük.
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