
 * A ren de let mel lék let tel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi 62. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk (is ko lák) ké rés nél kül,
az  elõ fizetõk  kérésre meg kap nak (telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).

** A Ma gyar Köz löny a ren de let mel lék le tét ké pe zõ ere de ti M=1:2000 mé ret ará nyú terv la pok ki csi nyí tett pél dá nya it tar tal maz za. A ren de let mel lék le té nek
M=1:2000 mé ret ará nyú ere de ti terv lap ja it a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal ki adott CD tar tal maz za, ame lyet az elõ fi ze tõk ké rés re meg kap nak [te le fon:
36 (1) 266-9290/237 és 238 mel lék, fax: 338-4746;  postacím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357]. A ren de let mel lék le tét ké pe zõ terv lapok ere de ti mé ret ará nyú pél dá -
nya i ról ké szült má so la tok a sok szo ro sí tás költ sé ge i nek té rí té sé vel meg ren del he tõk a VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa -
ság tól [1016 Bu da pest, Gel lért hegy u. 30–32. Te le fon: 36 (1) 224-3100].
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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

40/2006. (V. 24. ) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján
a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási

támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet

módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
150/2004. (X. 12.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2.  §
p) pont já nak he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„p) nit rát ér zé keny te rü let: a vi zek me zõ gaz da sá gi ere -

de tû nit rát szennye zés sel szem be ni vé del mé rõl  szóló
27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let mel lék le té ben fel so rolt te -
le pü lé sek köz igaz ga tá si ha tá ra alap ján ki je lölt te rü le tek;”

2.  §

(1) Az R. 11.  § (1) be kez désének a) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[(1) A tá mo ga tá si idõ szak alatt]
„a) egy adott cél prog ram ba be vitt tel jes föld te rü let mé -

re te csök kent he tõ az zal, hogy a te rü let csök ken tést min den
eset ben be kell je len te ni az MVH-nak. A tá mo ga tá si ha tá -

ro zat ban fel tün te tett te rü le tek csök ken té sé re irá nyu ló ké -
rel met leg ké sõbb az adott gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó ki -
fi ze té si ké re lem be adá si ha tár ide jé ig le het be nyúj ta ni,
amely egy ide jû leg a tá mo ga tá si ha tá ro zat mó do sí tá sát
von ja maga után,”

(2) Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(2) A 817/2004/EK ren de let 21. cikk 1. pont já nak
meg fele lõen az adott cél prog ram ba be vitt föld te rü le tet a 
tá mo ga tá si idõ szak alatt ki zá ró lag ak kor le het má sik,
2004. év ben meg hir de tett cél prog ram ba át vin ni, ha az új 
cél prog ram szi go rúbb gaz dál ko dá si elõ írásokat ha tá roz
meg – ki vé ve a (11) be kez dés ben fog lalt ren del ke zést –
és ugyan olyan hasz no sí tá si irány hoz tar to zik az 1. szá -
mú mel lék let ben fog lal tak alap ján, to váb bá az új cél -
prog ram jo go sult sá gi fel té te le i nek meg fe lel. Eb ben az
eset ben a tá mo ga tott nak a ko ráb bi ag rár-kör nye zet gaz -
dál ko dá si tá mo ga tás ra való jo go sult sá ga az új cél prog -
ram ke re té ben tá mo ga tott te rü let vo nat ko zá sá ban meg -
szû nik, a tá mo ga tot tat azon ban a ko ráb bi ag rár-kör nye -
zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás vo nat ko zá sá ban tá mo ga -
tás-vissza fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li. Cél prog ram 
vál tás ese tén az ere de ti vál la lá si tá mo ga tá si idõ szak
nem sza kad meg, az a már tel je sí tett kö te le zett ség vál la -
lá si idõ tar tam figye lembe véte lével foly ta tó dik az új cél -
prog ram ke re té ben.”

(3) Az R. 11.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(8) A tá mo ga tá si idõ szak alatt a tá mo ga tá si ké rel met
jó vá ha gyó ha tá ro zat ban sze rep lõ ál lat ál lo mány nagy sá ga
csök kent he tõ. Az ál lat ál lo mány csök ken tést – ide nem ért -
ve a ter mé sze tes ál lo mány cse re idõ sza kát – min den eset -
ben be kell je len te ni az MVH-nak. A tá mo ga tá si ha tá ro zat -
ban fel tün te tett ál lat ál lo mány csök ken té sé re irá nyu ló ké -
rel met leg ké sõbb az adott gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó ki -
fi ze té si ké re lem be adá si ha tár ide jé ig le het be nyúj ta ni,
amely egy ide jû leg a tá mo ga tá si ha tá ro zat mó do sí tá sát
von ja maga után.”

(4) Az R. 11.  §-a új (10) és (11) be kez dé sek kel egé szül
ki:

„(10) A (2) be kez dés ben fog lalt új cél prog ram ba tör té nõ 
át je lent ke zés rõl  szóló ké rel met a ké re lem re vo nat ko zó
gaz dál ko dá si év meg kez dé se elõtt, de leg ké sõbb jú ni us
30-ig le het be nyúj ta ni az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon. A cél prog ram vál tá si ké rel me ket az MVH 
a be nyúj tá si ha tár idõ le jár ta után, a ren del ke zés re álló
pénz ügyi ke ret ter hé ig – rang sor fel ál lí tá sát köve tõen – bí -
rál ja el. A cél prog ram vál tá si ké rel mek rész le tes pon to zá si
szem pont rend sze rét a 9. szá mú mel lék let tar tal maz za.
Pont egye zõ ség ese tén a cél prog ram vál tá si ké re lem be ér -
ke zé sé nek idõ pont ja a meg ha tá ro zó. Amennyi ben a pénz -
ügyi ke ret ki me rül, úgy a cél prog ram vál tá si ké re lem be -
nyúj tó já nak a ko ráb ban vál lalt cél prog ram ra vo nat ko zó tá -
mo ga tá si jo go sult sá ga fenn ma rad.
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(11) A tá mo ga tá si idõ szak alatt egy al ka lom mal le he tõ -
ség van az Ér zé keny Ter mé sze ti Te rü le te ken al kal maz ha tó 
szán tó föl di nö vény ter mesz té si cél prog ra mok kö zül a
 Lucernatermesztés tú zok élõ hely-fej lesz té si elõ írásokkal
cél prog ram ból a Szán tó föl di nö vény ter mesz tés tú zok élõ -
hely-fej lesz té si elõ írásokkal cél prog ram ba tör té nõ cél -
prog ram vál tás ra.”

3.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(7) A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló ál la tok lét szá má nak
meg ha tá ro zá sá nál, il let ve az igé nyelt, va la mint az el len õr -
zés alap ján meg ál la pí tott va lós ál lat lét szám ból adó dó el té -
ré sek ese tén, a szar vas mar ha, juh, kecs ke, ser tés és ló ál lat -
fa jok ese té ben ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a
2419/2001/EK ren de let 36., 38. és 40. cik ke lyé ben fog lal -
ta kat.”

(2) Az R. 17.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(10) A 11.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a te rü -
let csök ke nés sel érin tett te rü let nagy sá gá hoz, va la mint a
11.  § (8) be kez dé se alap ján a csök ken tés sel érin tett ál lat -
lét szám nagy sá gá hoz kap cso ló dó ko ráb ban igény be vett
tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi -
nõ sül, amely az adott gaz dál ko dá si év tá mo ga tá si össze gé -
bõl tör té nõ le vo nás sal is tel je sít he tõ.”

4.  §

Az R. ki egé szül e ren de let mel lék le té ben fog lalt 9. szá -
mú mel lék let tel.

5.  §

(1) E ren de let – a 3.  § (1) be kez dé sé nek  ki vé te lé vel –
a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba.

(2) A 3.  § (1) be kez dé se 2006. szep tem ber 1-jén lép ha -
tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Nem ze ti
Vi dék fej lesz té si Terv ki hir de té sé rõl, va la mint az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan -
dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok kal össze füg gés ben a ked -
ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz tar to zó te le pü -
lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: KAT meg ál la pí tó R.) 2.  § (1) be kez -
dé sé nek he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról, va la -
mint egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról, il let ve ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl  szóló 1257/1999/EK ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: R.) 19. cik ké nek ha tá lya alá tar to zó te rü -
le te i nek fi zi kai blokk azo no sí tó és te le pü lé si szin ten meg -
ha tá ro zott lis tá ját, valamint az R. 20. cik ké nek ha tá lya alá
tar to zó fi zi kai blokk azo no sí tó és te le pü lé si szin ten meg ha -
tá ro zott lis tá ját az MVH min den év má jus 1-jé ig köz le -
mény ben je len te ti meg.”

(4) A KAT meg ál la pí tó R. 2. szá mú és 3. szá mú mel lék -
le te 2006. má jus 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Nem ze ti
Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va -
la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia 
Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló -
su ló ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek kom pen zá ci ós tá mo -
ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
151/2004. (X. 13.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: KAT
R.) 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[E ren de let alap ján – a (3) be kez dés ben fog lal tak ra is
fi gye lem mel – tá mo gat ha tó az az egy hek tárt el érõ vagy
meg ha la dó te rü let:]

„a) amely a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ki hir de té sé -
rõl, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és
Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
sok kal össze füg gés ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek
és az azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
137/2004. (IX. 18.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: KAT
meg ál la pí tó R.) 2.  § (1) be kez dé se alap ján meg ha tá ro zott,
az MVH köz le mé nyé ben fel so rolt fi zi kai blokk ban lévõ
0,3 hek tárt el érõ, vagy azt meg ha la dó me zõ gaz da sá gi par -
cel lá ból vagy par cel lák ból áll, és”

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg KAT R.
6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(1) A tá mo ga tás mér té ke, a (2) be kez dés ben fog lal tak -
ra is fi gye lem mel:

a) 85,9 euró/ha/év, amennyi ben a tá mo gat ha tó me zõ -
gaz da sá gi par cel la az 1257/99/EK ta ná csi ren de let 19. cik -
ké nek ha tá lya alá tar to zó, a KAT meg ál la pí tó R. 2.  §
(1) be kez dé se alap ján meg je len te tett MVH köz le mény ben
sze rep lõ fi zi kai blokk ban ta lál ha tó;

b) 10,94 euró/ha/év, amennyi ben a tá mo gat ha tó me zõ -
gaz da sá gi par cel la az 1257/99/EK ta ná csi ren de let 20. cik -
ké nek ha tá lya alá tar to zó, a KAT meg ál la pí tó R. 2.  §
(1) be kez dé se alap ján meg je len te tett MVH köz le mény ben
sze rep lõ fi zi kai blokk ban ta lál ha tó.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 40/2006. (V. 24.) FVM rendelethez

[9. szá mú mel lék let a 150/2004. (X. 12.) FVM ren de let hez]

Célprogram váltási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

Je len leg vál lalt cél prog ram A vá lasz tott új cél prog ram

hasz no sí tá si
irány

1. szá mú mel lék let alap ján a szi go rú ság foka
és a cél prog ram szint je

szin tek

alap szin tû
gaz dál ko dás

in teg rált
nö vény ter mesz tés

öko ló gi ai
gaz dál ko dás

kör nye zet- és 
ter mé szet vé del mi
prog ra mok (ÉTT)

szán tó föl di
cél prog ram-
cso port

1 alap szin tû gaz dál ko dás X 1 3 6
2 in teg rált nö vény ter mesz tés X X 2 5
3 öko ló gi ai gaz dál ko dás X X X 4
4 kör nye zet- és ter mé szet vé del mi

prog ra mok (ÉTT)
X X X 7*

gyep gaz dál -
ko dá si
cél prog ram-
cso port

1 alap szin tû gaz dál ko dás X nincs 3 6
X in teg rált gaz dál ko dás nincs nincs nincs nincs
2 öko ló gi ai gaz dál ko dás X nincs X 4
3 kör nye zet- és ter mé szet vé del mi

prog ra mok (ÉTT)
X nincs X X

ültet vé nyek -
re vo nat ko zó
cél prog ram-
cso port

X alap szin tû nincs nincs nincs nincs
1 in teg rált gaz dál ko dás nincs X 3 6
2 öko ló gi ai gaz dál ko dás nincs X X 5
3 kör nye zet- és ter mé szet vé del mi

prog ra mok (rit ka ül tet vény faj ták)
nincs X X 4

* A 11.  § (11) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen le het sé ges csak a cél prog ram váltás.
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Az oktatási miniszter
23/2006. (V. 24.) OM

rendelete

az alapfokú mûvészetoktatás követelményei
és tantervi programjának bevezetésérõl

és kiadásáról  szóló 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról*

A köz ok ta tás ról  szóló – több ször mó do sí tott – 1993. évi
LXXIX. tör vény 93.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a 9.  § (7) be kez dé sé nek
figye lembe véte lével – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel mé nyei és tan ter vi
prog ram já nak be ve ze té sé rõl és ki adá sá ról  szóló 27/1998.
(VI. 10.) MKM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek és tan ter vi
prog ram alap ján – a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 48.  §-ának 
(8) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – el ké szí tik és be ve ze tik 
pe da gó gi ai prog ram ju kat.”

* A ren de let mel lék let tel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
62. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk (is ko lák)
 kérés nél kül, az  elõ fizetõk  kérésre meg kap nak (telefon : 266-9290/237
és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).

2.  §

(1) Az R. mel lék le té nek I. Rész „ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK” „A kö ve tel mény sze re pe a mû vé -
szet ok ta tás tar tal mi sza bá lyo zá sá ban” címû rész 2. pont -
jának elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 8/B.  § (5) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek -
ben fo lyó ne ve lõ és ok ta tó mun ka, il let ve a he lyi tan terv a
mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter ál tal – mû vé sze ti ágan -
ként – ki adott alap fo kú mû vé szet ok ta tás  követelményei és
tan ter vi prog ram já ra épül.”
 (2) Az R. mel lék le té nek I. Rész „ÁLTALÁNOS REN -
DELKEZÉSEK” „Az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel -
mény rend sze ré nek ér tel me zé se” címû rész 3–4. pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„3. A kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá nak cél ja az, hogy a
kü lön bö zõ in téz mé nyek ben azo no san ér vé nye sül je nek az
el vá rá sok. A kö ve tel mé nyek jel zik azo kat a fel ada to kat és
fel té te le ket, ame lye ket min den alap fo kú mûvészetok tatási
in téz mény nek tel je sí te nie, biz to sí ta nia kell.

4. A kö ve tel mé nyek az egyes tan sza ko kon az adott
 szakaszokban (alap fok, to vább kép zõ) a ta nu lók el éren dõ
tu dá sát, kész ség szint jét ha tá roz zák meg.”

3.  §

Az R. mel lék le té nek II–V. Ré szei he lyé be az e ren de let
mel lék le té vel ki adott II–V. Ré szek lép nek.



4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

A tárca nélküli miniszter
6/2006. (V. 24.) TNM

rendelete

Zánka vízpart-rehabilitációs szabályozási
követelményekkel érintett területének

lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervének elfogadásáról*

A Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter -
vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si Sza -
bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény
58. § (2) be kez dé se a) és b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás, va la mint a ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zás
kö ve tel mé nye i rõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. ren de -
let (a to váb bi ak ban: kor mány ren de let) elõ írá sa i val össz -
hang ban a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Zán ka víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány ter vét e ren de let
mel lék le té vel ki adom.

2. §

(1) A kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott víz part-re ha -
bi li tá ci ós sza bá lyo zá si kö ve tel mé nyek Zán ka köz igaz ga -
tá si te rü le tén a víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány terv

M=1:2000 mé ret ará nyú terv lap ján le ha tá rolt te rü let re ter -
jed nek ki.

(2) A kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyo zá si
kö ve tel mé nye ket az (1) be kez dés sze rint le ha tá rolt ta nul -
mány terv ál tal meg ha tá ro zott te rü let fel hasz ná lá si egy sé -
gek re kell al kal maz ni.

3. §

(1) A he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a zöld te rü -
le ten lévõ par ti sé tány te rü le té nek meg ál la pí tá sa so rán el tér -
het ezen te rü let nek a mel lék let sze rin ti víz part-re ha bi li tá ci ós
ta nul mány terv ben meg ha tá ro zott, új on nan ki ala kí tan dó
zöld te rü le ten tör té nõ tel jes vagy rész le ges ki je lö lé sé tõl, ha a
mel lék let ben meg ál la pí tott, zöld te rü le ten lévõ par ti sé tány
he lyet te sí té sé re olyan te rü le ten ke rül sor, amely

a) a he lyi ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz te rü let,
to váb bá

b) a víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány terv sze rint zöld -
te rü le tek ki je lö lé sé re al kal mas nak és rész le ge sen össze -
vont vagy össze vont te rü let fel hasz ná lá si ka te gó ri a ként
sza bá lyo zott te rü let nek mi nõ sül.

(2) E ren de let mel lék le té vel ki adott vízpart-rehabilitá -
ciós ta nul mány terv ben meg ál la pí tott kü lön le ges strand -
területeken te lek fel osz tás és te lek ha tár ren de zés nem
 végezhetõ.

4. §

A mel lék le tet ké pe zõ víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány -
terv M=1:2000 mé ret ará nyú terv lap já nak egy ere de ti, hi te -
le sí tett pél dá nyát – ké sõb bi hoz zá fé rés cél já ból – a Do ku -
men tá ci ós Köz pont ban he lye zem el.

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let elõ írá sa it a ren de let hatályba lépését
 követõen in dult ál lam igaz ga tá si ügyek ben kell alkal mazni.

Dr. Kol ber Ist ván s. k.,
re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs

tár ca nél kü li miniszter

Melléklet a 6/2006. (V. 24.) TNM rendelethez

Zánka vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének M=1:2000 méretarányú tervlapja
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* A Ma gyar Köz löny a ren de let mel lék le tét ké pe zõ ere de ti M=1:2000
mé ret ará nyú terv la pok ki csi nyí tett pél dá nya it tar tal maz za. A ren de let mel -
lék le té nek M=1:2000 mé ret ará nyú ere de ti terv lap ja it a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó ál tal ki adott CD tar tal maz za, ame lyet az elõ fi ze tõk ké rés re
meg kap nak [te le fon: 36 (1) 266-9290/237 és 238 mel lék, fax: 338-4746;
 postacím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357]. A ren de let mel lék le tét ké pe zõ terv -
lapok ere de ti mé ret ará nyú pél dá nya i ról ké szült má so la tok a sok szo ro sí tás
költ sé ge i nek té rí té sé vel meg ren del he tõk a VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz -
té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság tól [1016 Bu da pest, Gel lért hegy u.
30–32. Te le fon: 36 (1) 224-3100].
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ZÁNKA VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERVE JELMAGYARÁZATA 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKBEN ÉRVÉNYESÍTENDŐ, JÓVÁHAGYANDÓ 
SZABÁLYOZÁSI ELEMEK: 
 

 
Építési hatósági intézkedést igénylő, engedély nélkül, ill. joghatályos településrendezési 

tervvel ellentétesen beépített terület  
Újonnan kialakítandó közterületek, önkormányzati elővásárlási joggal terhelt területek  
Kötelezően megtartandó közterületek  
Telek közhasználat elől el nem zárható területe  
Beépítetlenül megőrzendő parti területsáv  
Parti kemping létesítésére felhasználható partszakasz 

A hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakasz 

Strandolásra alkalmas partszakasz 
Parti sétány kialakítására alkalmas nyomvonal 
Elsődlegesen gyalogút kialakítására alkalmas nyomvonal 
Önálló kerékpárút vagy kijelölt kerékpársáv kialakítására alkalmas nyomvonal 
Elsődlegesen közút kialakítására alkalmas nyomvonal 
Tervezett parkoló területe  
Zöldterületen elhelyezhető építmények számára kijelölt terület 

 
Kötelezően rögzített szabályozási vonal és szabályozási szélesség méterben 
Tervezett belterületi határ 
Megszüntető jel a tómederben  
- kertvárosias lakóterület  
- vegyes terület  
- gazdasági terület  
- üdülőterület  
- különleges terület 5% v. annál nagyobb beépítettség engedélyezésével  

(a beírás a jellegére utal*)  
- kötöttpályás (vasúti) közlekedési terület  
- közlekedési célú terület  
- zöldterület  
- védelmi, valamint egészségügyi, szociális és turisztikai rendeltetésű erdőterület  
  
* A különleges területek betűjelei a 283/2002. Korm. rend. alapján: 
Okt = oktatási központ területe K = kemping területe 
Eü = egészségügyi terület Szk = szabadidőközpont 
Sp = nagykiterjedésű sportolási célú terület Ki = kikötő területe 
St = strandterület  
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- vízgazdálkodási terület tómedren kívül  
- vízgazdálkodási terület a tómederben  
- mezőgazdasági terület  
Összevont területfelhasználási egység  
Részlegesen összevont területfelhasználási egység  
Övezethatár azonos területfelhasználáson belül 

A vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett terület határa 

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK:  

Közigazgatási határ 

Belterületi határ 

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATI ELEMEK:  

Nádasterületek és minősítésük a nádaskataszter szerint (I.a, II.a, III.a, IV.a, V.a nádosztály) 

Nádasterületek és minősítésük a nádaskataszter szerint (I.b, II.b, III.b, IV.b, V.b nádosztály) 

Természetközeli növénytársulással fedett partmenti terület  
Meglévő hajóállomás 

 
Meglévő, engedéllyel rendelkező vitorláskikötő, csónakkikötő  
Meglevő, engedélyezés alatt levő kikötő 

 
Meglévő parkoló  
Szintbeni út-vasút kereszteződés, gyalogos vasúti átkelő  

Település felől érkező jelentős gépjármű, illetve gyalogos forgalom 
 

Meglévő híd  
Balatonba betorkolló vízbefolyás  
Meglévő vízmű  
Meglévő szennyvízátemelő 

 
Nemzeti park határa 

Országos jelentőségű természetvédelmi terület határa 

Meglévő helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa 

Védett fa, fasor 

Védett egyedi művi érték  
Védett településrész határa 

Védett régészeti terület határa 

Védett egyedi tájérték  
JAVASOLT ELEMEK:  

Tervezett természetvédelmi terület határa 

Javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa 

Védelemre javasolt fa, fasor 

Védelemre javasolt egyedi művi érték  
Védelemre javasolt településrész határa 

Védelemre javasolt egyedi tájérték  
Javasolt szintbeni út-vasút kereszteződés, javasolt gyalogos vasúti átkelő  

Zöldterület kialakítására alkalmas terület  
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A tárca nélküli miniszter
7/2006. (V. 24.) TNM

rendelete

az épületek energetikai jellemzõinek
meghatározásáról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-a (2) be kez dé sé nek
h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé te -
lek kel – a hu za mos tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get tar -
tal ma zó épü let re (épü let rész re), il let ve an nak ter ve zé sé re
ter jed ki, amely ben a jog sza bály ban vagy a tech no ló gi ai
uta sí tás ban elõ írt lég ál la pot biz to sí tá sá ra ener gi át hasz nál -
nak.

(2) Nem ter jed ki a ren de let ha tá lya
a) az 50 m2-nél ke ve sebb hasz nos alap te rü le tû, il let ve

éven te 4 hó nap nál rö vi debb hasz ná lat ra szánt épü let re,
b) a fel vo nu lá si épü let re, a leg fel jebb 2 évi hasz ná lat ra

ter ve zett épü let re,
c) hit éle ti cél ra hasz nált épü let re,
d) a mû em lék, il let ve a he lyi vé de lem alatt álló épít -

mény re, vé det té nyil vá ní tott mû em lé ki te rü le ten (mû em lé -
ki kör nye zet ben, mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten, tör té ne ti 
tá jon), he lyi vé de lem alatt álló, a vi lág örök ség ré szét ké pe -
zõ vagy vé dett ter mé sze ti te rü le ten lé te sí tett épít mény re,

e) a nem la kás cél já ra hasz nált me zõ gaz da sá gi épü -
let re,

f) az ipa ri épü let re, ha a tech no ló gi á ból szár ma zó bel sõ
hõ nye re ség a ren del te tés sze rû hasz ná lat idõ tar ta ma alatt
na gyobb mint 20 W/m3, vagy a fû té si idény ben több mint
20 szo ros lég cse re szük sé ges, il let ve ala kul ki,

g) a sá tor szer ke zet re,
h) a sa já tos épít mény faj ták ra,

il let ve an nak ter ve zé sé re.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. meg lé võ épü let: az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt

hasz ná lat ba vé te li en ge déllyel ren del ke zõ épü let;
2. össze sí tett ener ge ti kai jel lem zõ: az épü let ener gia fel -

hasz ná lá sá nak ha té kony sá gát jel lem zõ szám sze rû mu ta tó,
amely nek ki szá mí tá sa so rán figye lembe ve szik az épü let
te le pí té sét, a hom lok za tok be na po zott sá gát, a szom szé dos
épü le tek ha tá sát, va la mint más kli ma ti kus té nye zõ ket; az

épü let hõ szi ge te lõ ké pes sé gét, épü let szer ke ze ti és más mû -
sza ki tu laj don sá ga it; az épü let gé pé sze ti be ren de zé sek és
rend sze rek jel lem zõ it, a fel hasz nált ener gia faj tá ját, az elõ -
írt bel té ri lég ál la pot kö ve tel mé nye i bõl szár ma zó ener gia -
igényt, to váb bá a sa ját ener gia-elõ ál lí tást;

3. hõ vel kap csolt vil la mos ener gia-ter me lés: az el sõd le -
ges tü ze lõ anya gok egy ide jû át ala kí tá sa me cha ni kus vagy
vil la mos és hõ ener gi á vá, az ener gia ha té kony ság bi zo nyos
mi nõ sé gi fel té te le i nek tel je sí té se mel lett (a továb biak ban:
KHV);

4. jelen tõs mér té kû fel újí tás: ahol a fel újí tás össz költ sé -
ge meg ha lad ja az épü let kü lön jog sza bály1 sze rin ti ér té ké -
nek 25%-át.

3.  §

(1) Épü le tet úgy kell ter vez ni, ki ala kí ta ni, meg épí te ni,
hogy an nak ener ge ti kai jel lem zõi meg fe lel je nek az 1. mel -
lék let ben fog lal tak nak.

(2) Az épü let ener ge ti kai jel lem zõ jét a ter ve zõ dön té se
sze rint

a) a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott, rész le tes vagy egy -
sze rû sí tett mód szer egyi ké vel, a 3. mel lék let sze rin ti ada -
tok figye lembe véte lével, vagy

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott mód szer rel egyen ér té -
kû, nem zet kö zi gya kor lat ban el fo ga dott szá mí tó gé pes szi -
mu lá ci ós mód szer rel
kell meg ha tá roz ni.

(3) Az épü le tek ener ge ti kai meg fe le lõ sé gét iga zo ló szá -
mí tást az épü let egé szé re kell el vé gez ni.

(4) Az épü let ener ge ti kai meg fe le lõ sé ge egyes zó nák ra
vagy egyes he lyi sé gek re el vég zett szá mí tá sok eredmé -
nyeinek össze ge zé sé vel is iga zol ha tó.

4.  §

(1) Az össze sí tett ener ge ti kai jel lem zõ kö ve tel mény ér -
té két az épü let 1. mel lék let sze rin ti ren del te té sé tõl füg gõ en 
kell meg ál la pí ta ni. Az épü le tek össze sí tett ener ge ti kai jel -
lem zõ jé nek szám ér té ke nem ha lad hat ja meg az épü let fe lü -
let-tér fo gat ará nya és ren del te tés sze rû hasz ná la ti mód ja
függ vé nyé ben az 1. mel lék let III. pont já ban meg adott ér té -
ket.

(2) Ha az épü let ben több fé le funk ci ó jú ren del te té si egy -
ség ta lál ha tó és ezek re el té rõ az elõ írt kö ve tel mény ér ték,
ak kor a ter ve zés so rán azo kat a mé re te zé si alap ada to kat és
az össze sí tett ener ge ti kai jel lem zõ re vo nat ko zó kö ve tel -
ményt kell figye lembe ven ni, amely

1 Az épí tés ügyi bír ság ról szó ló 43/1997. (XII. 29.) KTM ren de let.

5134 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/62. szám



a) az épü let leg na gyobb tér fo ga tú ren del te té si egy sé gé -
nek funk ci ó já ból kö vet ke zik (jel lem zõ funk ció), vagy

b) tér fo gat ará nyo san a kü lön bö zõ ren del te té si egy sé -
gek funk ci ó já ból kö vet ke zik.

(3) Ha az épü let ben több fé le funk ci ó jú ren del te té si egy -
ség ta lál ha tó és ezek kö zött van olyan, amely re nincs az
össze sí tett ener ge ti kai jel lem zõ re kö ve tel mény, ak kor

a) az épü let egé szé re a faj la gos hõ vesz te ség té nye zõ -
re és ez zel együtt az egyes ha tá ro ló szer ke ze tek re vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye ket kell ki elé gí te ni az 1. mel lék let
sze rint, és

b) az épü let nek arra a ré szé re kell ér tel mez ni a mé re te -
zé si alap ada to kat és al kal maz ni az össze sí tett ener ge ti kai
jel lem zõ re vo nat ko zó kö ve tel ményt, a fe lü let–tér fo gat
arány meg ál la pí tá sa mel lett, amely re a funk ció sze rin ti kö -
ve tel mény adott.

5.  §

Az 1000 m2 fe let ti hasz nos alap te rü le tû új épít mé nyek
be ru há zá si prog ram elõ ké szí té se, il let ve a ter ve zés so rán
mû sza ki, kör nye zet vé del mi és gaz da sá gi szem pont ból
vizs gál ni kell

a) a meg úju ló ener gia for rá so kon ala pu ló de cent ra li zált
ener gia el lá tá si rend sze rek,

b) a KHV,
c) a táv- vagy tömb fû tés és -hû tés, vagy
d) a hõ szi vattyúk

al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét a 4. mel lék let ben fog lal tak
sze rint.

6.  §

(1) Az 1000 m2 fe let ti hasz nos alap te rü le tû meg lé võ
épü let kor sze rû sí té se, il let ve ren del te té sé nek mó do sí tá sa
so rán biz to sí ta ni kell az e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek való meg fe le lést, ha az mû sza ki és gaz da sá -
gi szem pont ból meg va ló sít ha tó. A mû sza ki, il let ve gaz da -
sá gi meg va ló sít ha tó sá got a 4. mel lék let ben fog lal tak sze -
rint kell vizs gál ni.

(2) Ha az 1000 m2 fe let ti hasz nos alap te rü le tû meg lé võ
épü let át ala kí tá sa, bõ ví té se és fel újí tá sa

a) a kül sõ ha tá ro ló szer ke ze tei fe lü le té nek 25%-át, il let ve
b) a fû tõ-, me leg víz-elõ ál lí tó-, lég kon di ci o ná ló, szel lõz -

te tõ vagy vi lá gí tá si rend sze re it je len tõs mér ték ben érin ti,
biz to sí ta ni kell az át ala kí tás sal, bõ ví tés sel és fel újí tás sal
érin tett rész vo nat ko zá sá ban az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a 2006. szep tem ber 1-je után in du ló
épí té si en ge dé lye zé si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) Ez a ren de let az épü le tek ener gia tel je sít mé nyé rõl
 szóló, 2002. de cem ber 16-i 2002/91/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 2–6. cik ke i nek és mel lék le té nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kol ber Ist ván s. k.,
re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs

tár ca nél kü li miniszter
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1. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez 
 

Követelményértékek 
 

I.  A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények 
 

1. táblázat: A hőátbocsátási tényező1) követelményértékei 

 
 
1) A követelményérték határolószerkezetek esetében „rétegtervi hőátbocsátási tényező”, amin az adott épülethatároló szerkezet átlagos 
hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel 
megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak stb.), akkor ezek hatását is tartalmazza. 
A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb. hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell 
figyelembe venni. 
A csekély számszerű eltérésre tekintettel, a talajjal érintkező szerkezetek esetében a külső oldali hőátadási tényező hatása elhanyagolható. 
2) Az üvegezésre és a távtartókra együttesen értelmezett átlag. 

Épülethatároló szerkezet 
A hőátbocsátási 

tényező követelményértéke 
U [W/m2K] 

Külső fal 0,45 
Lapostető 0,25 
Padlásfödém 0,30 
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 
Alsó zárófödém árkád felett 0,25 
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50 
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60 
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) 2,00 
Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 2,50 
Homlokzati üvegfal2) 1,50 
Tetőfelülvilágító 2,50   
Tetősík ablak 1,70 
Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00  
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80  
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50   
Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50  
Talajjal érintkező fal  0 és 1 m között 0,45 

Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett 
azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) 

0,50 
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II. A fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó követelményértékek 
 
A fajlagos hőveszteségtényező megengedett legnagyobb értéke a felület/térfogat arány függvényében a 
következő összefüggéssel számítandó:   

A/V ≤ 0,3  qm = 0,2   [W/m3K] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 qm = 0,38 (A/V) + 0,086 [W/m3K] 
A/V ≥ 1,3  qm = 0,58   [W/m3K]  (II.1.)  

ahol  A   = a fűtött épülettérfogatot határoló szerkezetek összfelülete  
V   = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat)  

A fűtött épülettérfogatot határoló összfelületbe beszámítandó a külső levegővel, a talajjal, a 
szomszédos fűtetlen terekkel és a fűtött épületekkel érintkező valamennyi határolás. A fajlagos 
hőveszteségtényező megengedett legnagyobb értékét a felület/térfogat arány függvényében az 1. ábra 
szemlélteti. 
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1. ábra: A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke   

Ha a sugárzási nyereségek hatását nem vesszük figyelembe (ez az egyszerűsített eljárásban 
megengedett a biztonság javára történő elhanyagolás), akkor a fajlagos hőveszteségtényező 
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követelményértékeiből az épülethatároló szerkezetek átlagos hőátbocsátási tényezőjének felső 
határértéke is származtatható a következő összefüggés szerint:  
 

Um = 0,086 (V/A) + 0,38    [W/m2K]   (II.2.) 
 
Um értéke a 2. ábráról is leolvasható. 

 

2. ábra: Az átlagos hőátbocsátási tényező követelményértékei 
 
Az átlagos hőátbocsátási tényező értelemszerűen tartalmazza a fajlagos hőveszteségtényezőnél 
meghatározott jellemzőket (rétegtervi hőátbocsátási tényező, hőhidak okozta hőveszteség). A sugárzási 
nyereség nagyságától függően magasabb átlagos hőátbocsátási tényező is megengedhető lehet – ezt a 
sugárzási nyereség számításával kell igazolni.  
 

qm = 0,38 + 0,086 V/A 
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III. Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények 
 
1. Az összesített energetikai jellemző számértéke az épület rendeltetésétől, valamint a felület/térfogat 
aránytól függ, értéke az alábbiakban közölt összefüggésekkel számítható, illetve az ábrákból 
leolvasható. Az épületek összesített energetikai jellemzőjének számértéke nem haladhatja meg az 
épület felület-térfogat aránya és rendeltetésszerű használati módja függvényében a számítási 
összefüggéssel és diagram formájában is megadott értéket. 
 
 
2. Lakó- és szállásjellegű épületek 
 
Lakó- és szállásjellegű épületek összesített energetikai jellemzőjének megengedett legnagyobb értéke a 
következő összefüggéssel számítandó: 
 

A/V ≤ 0,3  EP = 110   [kWh/m2a] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 120 (A/V) + 74  [kWh/m2a]  
A/V ≥ 1,3  EP = 230   [kWh/m2a]  (III.2.) 

 
A fenti összefüggéssel megadott értékek az 1. ábrából is leolvashatók. 
 

1. ábra: Lakó- és szállásjellegű épületek összesített energetikai jellemzőjének 
követelményértéke (nem tartalmaz világítási energia igényt) 
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3. Irodaépületek 
 
Az irodaépületek (egyszerűbb középületek) összesített energetikai jellemzőjének megengedett 
legnagyobb értéke a következő összefüggéssel számítandó: 
 

A/V ≤ 0,3  EP = 132   [kWh/m2a] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 128 (A/V) + 93,6 [kWh/m2a] 
A/V ≥ 1,3  EP = 260   [kWh/m2a]  (III.3.) 

 
A fenti összefüggéssel megadott értékek az 1. ábrából is leolvashatók.  
 

 
1. ábra: Irodaépületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke 

(a világítási energia igényt is beleértve) 
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4. Oktatási épületek 
 
Az oktatási épületek összesített energetikai jellemzőjének megengedett legnagyobb értéke a következő 
összefüggéssel számítandó: 
 

A/V ≤ 0,3  EP = 90   [kWh/m2a] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 164 (A/V) + 40,8 [kWh/m2a] 
A/V ≥ 1,3  EP = 254   [kWh/m2a]  (III.4.) 

 
A fenti összefüggéssel megadott értékek az 1. ábrából is leolvashatók.  
 

 
1. ábra: Oktatási épületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke 

(világítási energia igényt is beleértve) 
 
 
5. Egyéb funkciójú épületek 
 
A III. 2., 3., 4. pontban meghatározott funkciótól eltérő rendeltetésű épületekre az összesített 
energetikai jellemző követelményértékét a következők szerint meghatározott épület és épületgépészeti 
rendszer alapján lehet meghatározni:  
– a fajlagos hőveszteségtényező értéke a vizsgált épület felület/térfogat viszonya függvényében az 

1. mellékletben megadott követelményérték;  
– az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg;  
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– a fogyasztói igényeket és az ebből származó adatokat: légcsereszám, belső hőterhelés, világítás, a 
használati melegvízellátás nettó energiaigénye az épület használati módjának (használók száma, 
tevékenysége, technológia stb.) alapján a vonatkozó jogszabályok, szabványok és a szakma szabályai 
szerint kell meghatározni. 

Az ezen igények kielégítését fedező bruttó energiaigényt az alábbiakban leírt épületgépészeti rendszer 
adataival kell számítani:  
– a fűtési rendszer hőtermelőjének helye (fűtött téren belül vagy kívül) a tényleges állapottal 

megegyezően adottságként veendő figyelembe,   
– a feltételezett energiahordozó földgáz,  
– a feltételezett hőtermelő alacsony hőmérsékletű kazán,   
– a feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 2K arányossági sávval,   
– a fűtési rendszerben tároló nincs,  
– a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött téren belül vagy kívül 

való vezetése),  
– a vezetékek hőveszteségének számításakor a 70/55 °C hőfoklépcsőhöz tartozó vezeték veszteségét 

kell alapul venni,  
– a szivattyú fordulatszám szabályozású,  
– a melegvízellátás hőtermelője földgáztüzelésű alacsony hőmérsékletű kazán,  
– a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező,   
– 500 m2 hasznos alapterület felett cirkulációs rendszer van,  
– a tároló helye adottság (fűtött téren belül vagy kívül),   
– a tároló indirekt fűtésű,  
– a gépi szellőzéssel befújt levegő hőmérséklete a helyiséghőmérséklettel egyező, a léghevítőt az 

alacsony hőmérsékletű, földgáz tüzelésű kazánról táplálják,  
– a légcsatorna hőszigetelése 20 mm vastag 
A gépi hűtés energiaigényének számítását a 2. melléklet szerint kell elvégezni. 
 
 

IV. Az épületek nyári túlmelegedésének kockázata 
 
1. Az épület nyári túlmelegedésének kockázatát vagy a gépi hűtés energiaigényét épületszerkezeti, 
árnyékolási és természetes szellőztetési megoldások alkalmazásával kell mérsékelni. 
Miután ebből a szempontból egy épület különböző tájolású helyiségei között lényeges különbségek 
adódhatnak, a tervező dönthet úgy, hogy a túlmelegedés kockázatát helyiségenként vagy zónánként 
ítéli meg. 
 
2. Ha a rendeltetésszerű használatból következő belső hőterhelésnek a használati időre vonatkozó 
átlagértéke nem haladja meg a qb ≤ 10 W/m2 értéket, a túlmelegedés kockázata elfogadható, 
amennyiben a belső és külső hőmérséklet napi átlagértékeinek különbségére teljesül az alábbi feltétel: 
 
∆tbnyár ≤ 3 K nehéz épületszerkezetek esetében 
∆tbnyár ≤ 2 K könnyű épületszerkezetek esetében 
 
A besorolás alapja a fajlagos hőtároló tömeg (2. melléklet III. 2. pontja) 
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2. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez 

Számítási módszer  

 
I. Számítási módszer leírása1 

 
1. Az épület rendeltetésének és az ehhez tartozó alapadatoknak és követelményeknek a meghatározása. 
 
2. Geometriai adatok meghatározása, beleértve a vonalmenti hőveszteség alapján számítandó 
szerkezetek (talajon fekvő padló, pincefal) kerületét és a részletes eljárás választása esetén a 
csatlakozási élhosszakat is. 
 
3. A felület/térfogatarány számítása. 
 
4. A fajlagos hőveszteségtényező határértékének meghatározása a felület/térfogatarány függvényében. 
 
5. A fajlagos hőveszteségtényező tervezett értékének megállapítása. 
Ez a határértéknél semmiképpen sem lehet magasabb, de magas primer energiatartalmú 
energiahordozók és/vagy kevésbé energiatakarékos épületgépészeti rendszerek alkalmazása esetén a 
határértéknél alacsonyabbnak kell lennie. 
 
6. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése. 
 
7. A nettó fűtési hőenergia igény számítása. 
 
8. A fűtési rendszer veszteségeinek meghatározása. 
 
9. A fűtési rendszer villamos segédenergia igényének meghatározása. 
 
10. A fűtési rendszer primer energia igényének meghatározása. 
 
11. A melegvízellátás nettó hőenergia igényének számítása. 
 
12. A melegvízellátás veszteségeinek meghatározása. 
 
13. A melegvízellátás villamos segédenergia igényének meghatározása. 
 
14. A melegvízellátás primer energia igényének meghatározása. 
 
15. A légtechnikai rendszer hőmérlegének számítása. 
 
16. A légtechnikai rendszer veszteségeinek számítása. 
 
17. A légtechnikai rendszer villamos energia igényének meghatározása. 
 

                                                 
1 A részletes és az egyszerűsített számítási módszerek egyes lépései felváltva, vegyesen is alkalmazhatók. 
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18. A légtechnikai rendszer primer energia igényének meghatározása. 
 
19. A hűtés primer energiaigényénak számítása. 
 
20. A világítás éves energia igényének meghatározása. 
 
21. Az épület saját rendszereiből származó nyereségáramok meghatározása. 
 
22. Az összesített energetikai jellemző számítása. 

II. Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz 

1. A határoló és nyílászáró szerkezetek tervezése/kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy 
kedvezőtlen felület/térfogat arányú vagy tagoltabb épület esetében a határoló szerkezetek 
hőveszteségéhez még jelentős hőhídveszteség is hozzáadódik. Ehhez tájékoztató adatként használható 
az átlagos hőátbocsátási tényezőre vonatkozó diagram és összefüggés. (3. melléklet) 
 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező (U) a szerkezet általános helyen vett metszetére (pl. az MSZ EN 
ISO 6946 szerint) számított vagy a termék egészére, a minősítési iratban megadott [W/(m2⋅K) 
mértékegységű] jellemző, amely tartalmazza a szerkezeten belüli pontszerű hőhidak hatását is. 
 
A határoló szerkezetek felületét a belméretek alapján, a nyílászárók felületét a névleges méretek 
alapján kell meghatározni. 
 
Ha az épület egyes határoló felületei vagy szerkezetei nem a külső környezettel, hanem attól eltérő 
tx hőmérsékletű fűtetlen vagy fűtött terekkel érintkeznek (raktár, pince, szomszédos épület), akkor ezen 
felületek U hőátbocsátási tényezőit a következő 
 

 
ei

xi

tt
tt

−
−           (II.1.) 

 
arányban kell módosítani, ahol tx és te a fűtési idényre vonatkozó átlagértékek. 
 
a) A részletes módszer alkalmazása esetén, a szomszédos terek hőmérséklete az MSZ EN 832 szabvány 
alapján határozható meg.  
b) Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén ez az arányszám pincefödémek esetében 0,5, 
padlásfödémek esetében 0,9 értékkel vehető figyelembe. 
 
2. Az épületnek azokra a határoló szerkezeteire, amelyek hőveszteségét nem egydimenziós hőáramok 
feltételezésével kell számítani (pl. talajjal érintkező határolás, lábazat) a veszteségáramokat 
a) részletes módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 13370 szabvány szerint,   
b) egyszerűsített számítási módszer esetén a 3. mellékletben közölt vonalmenti hőátbocsátási tényezők 
alkalmazásával 
kell meghatározni. 
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3. A hőhídveszteségeket  
a) részletes módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 10211 szabvány szerint, 
b) egyszerűsített módszer alkalmazása esetén a következő összefüggés szerint 
 

)1( χ+= UU R         (II.3.b) 
 
kell figyelembe venni. 
A χ korrekciós tényező értékeit a szerkezet típusa és a határolás tagoltsága függvényében az 1. táblázat 
tartalmazza. 

 
1. táblázat: A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező 

 
1) Besorolás a pozitív falsarkok, a falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek, a homlokzatsíkból 

kinyúló falak, a nyílászáró-kerületek, a csatlakozó födémek és belső falak, erkélyek, lodzsák, 
függőfolyosók hosszának fajlagos mennyisége alapján (a külső falak felületéhez viszonyítva). 

2) Besorolás az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és felépítmény-szegélyek hosszának fajlagos 
mennyisége alapján a (tető felületéhez viszonyítva, a tetőfödém kerülete a külső falaknál figyelembe 
véve). 

3)   Besorolás a tetőélek és élszaruk, a felépítményszegélyek, a nyílászáró-kerületek hosszának, valamint a 
térd- és oromfalak és a tető csatlakozási hosszának fajlagos mennyisége alapján (a födém kerülete a külső 
falaknál figyelembe véve). 

4)   A födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve 

Épülethatároló szerkezetek 

A hőhidak hatását 
kifejező 

korrekciós tényező  

χ 

gyengén hőhidas       1)         0,15 

közepesen hőhidas    1)           0,20 külső oldali, vagy szerkezeten belüli 
megszakítatlan hőszigeteléssel 

erősen hőhidas          1)              0,30 
gyengén hőhidas       1)              0,25 
közepesen hőhidas    1)              0,30 

Külső falak 

egyéb külső falak 
erősen hőhidas          1)              0,40 
gyengén hőhidas        2)            0,10 
közepesen hőhidas    2)             0,15 Lapostetők 
erősen hőhidas          2)              0,20 
gyengén hőhidas       3)             0,10 
közepesen hőhidas   3)              0,15 

 
Beépített tetőteret határoló szerkezetek 
 

erősen hőhidas          3)              0,20 
Padlásfödémek                                                                                     4)         0,10 
Árkádfödémek                                                                                      4)         0,10 

szerkezeten belüli hőszigeteléssel             4)                           0,20 
Pincefödémek 

alsó oldali hőszigeteléssel                         4)                          0,10 

Fűtött és fűtetlen terek közötti falak, fűtött pincetereket határoló, külső oldalon hőszigetelt 
falak 0,05 
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A besoroláshoz szükséges tájékoztató adatokat a 2. táblázat tartalmazza 
 

2.  Táblázat: Tájékoztató adatok a χ korrekciós tényező kiválasztásához 

III. Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások 

1. a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a transzparens szerkezetek benapozásának 
ellenőrzését homlokzatonként a november 15.–március 15. közötti időszakra, illetve november és 
június hónapokra kell elvégezni. 
 
b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a benapozás ellenőrzése elhagyható. 
 
2. a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az épület fajlagos hőtároló tömegének számítását 
az MSZ EN ISO 13790 szerint lehet elvégezni. 
Az épület hőtároló tömege az épület belső levegőjével közvetlen kapcsolatban lévő határoló 
szerkezetek hőtároló tömegének összege: 
 

jijijij AdM ρ∑∑=         (III.2.a) 
 
Az összegzést minden szerkezet minden rétegére el kell végezni a legnagyobb figyelembe vehető 
vastagságig, mely a belső felülettől mérve 10 cm, vagy a belső felület és az első hőszigetelő réteg, vagy 
a belső felület és az épületszerkezet középvonalának távolsága, attól függően, hogy melyik a legkisebb 
érték. 
 
b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a hőtároló tömeg szerinti besorolás a födémek 
és a külső falak rétegterve alapján megítélhető. 
 
Az épület nettó fűtött alapterületre vetített fajlagos hőtároló tömege alapján az épület:  
– nehéz,   ha   m ≥ 400 kg/m2;  
– könnyű, ha   m < 400 kg/m2. 
 
3. a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a direkt sugárzási nyereséget a következő 
összefüggéssel lehet meghatározni a fűtési idényre: 
 

∑= TOTÜsd gQAQ ε    [kWh/a]      (III.3.a) 

A hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m2) 

Épülethatároló szerkezet besorolása 

Épülethatároló szerkezetek 

gyengén  
hőhidas 

közepesen  
hőhidas 

erősen  
hőhidas 

Külső falak < 0,8 0,8–1,0 > 1,0 
Lapostetők < 0,2 0,2–0,3 > 0,3 
Beépített tetőtereket határoló szerkezetek < 0,4 0,4–0,5 > 0,5 



 
 
 
 
2006/62. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5147 

A fűtési idényre vonatkozó sugárzási energiahozam értékek a 3. mellékletben előírt tervezési adatok. A 
hasznosítási tényező értéke  
– nehéz szerkezetű épületekre:   0,75,  
– könnyűszerkezetű épületekre:  0,50.  
b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a fűtési idényre vonatkozó direkt nyereség 
elhanyagolható vagy az északi tájolásra vonatkozó sugárzási energiahozammal számítható. 
 
4. a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a direkt sugárzási nyereséget a következő 
összefüggéssel lehet meghatározni az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számításához:   

∑= gIAQ bÜsd ε    [W]       (III.4.a) 
  
A napsugárzás intenzitásának értékei a 3. mellékletben C I.2. november hónapra előírt tervezési adatok.  
b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számítása 
elhagyható. 
 
5. a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén célszerű a nyári sugárzási hőterhelést 
meghatározni ehhez a lépéshez kapcsolódóan, az esetleges társított (napvédő) szerkezet hatását is 
figyelembe véve.  

nyárnyárÜsdnyár gIAQ ∑=    [W]      (III.5.a) 
 
A napsugárzás intenzitásának értékei a 3. mellékletben a nyári idényre előírt tervezési adatok.  
b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a nyári sugárzási hőterhelés zavartalan 
benapozás feltételezésével az adott tájolásra vonatkozó intenzitás adattal számítható. 
 
6. a) Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az indirekt sugárzási nyereségeket (Qsid)  
– lakóépület esetében az MSZ EN 832 vagy 
– egyéb funkciójú épület esetében az MSZ EN ISO 13790  
szabvány szerint lehet meghatározni, ha az épületnek van csatlakozó üvegháza, energiagyűjtő fala.  
b) Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén az indirekt sugárzási nyereség számítása 
elhagyható. 
 
7. A fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei mellett 
kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső – 
külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve.   
a) A részletes számítási módszer szerint számolva:  

)
72

(1 ∑ ∑ +
−Ψ+= sidsd QQlAU

V
q     [W/m3K]     (III.7.a) 

 
Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, 
pincefalak vonalmenti veszteségei mellett a csatlakozási élek is szerepelnek.  
b) Az egyszerűsített módszerrel:  

)
72

(1 ∑ ∑ −Ψ+= sd
R

QlAU
V

q    [W/m3K]     (III.7.b) 
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Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, 
pincefalak vonalmenti veszteségei szerepelnek, a hőhidak hatását a korrigált hőátbocsátási tényező 
fejezi ki. 

IV. A fűtés éves nettó hőenergia igénye 

1. Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a fűtés éves nettó hőenergia igénye 
 

QF = 72V(q +0,35n)σ – 4,4ANqb    [kWh/a]     (IV.1.) 
 
A légcsereszám, a belső hőterhelés fajlagos értéke és a szakaszosan (éjszakára, hétvégére) 
leszabályozott fűtési üzem hatását kifejező σ csökkentő tényező a 3. mellékletben megadott, az épület 
rendeltetésétől függő adat. 
 
2. Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a következő összefüggéssel kell számítani az 
egyensúlyi hőmérsékletkülönbséget:  
 

 2
35,0

+
+Ψ∑+∑

++
=∆

nVlAU
qAQQ

t bNsidsd
b

    
[K] 

     
(IV.2.)

 
 
 
3. Az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében a 3. melléklet C I. pontja szerint meg kell 
határozni a fűtési idény hosszát és a fűtési hőfokhídat. 
 
4. Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az éves nettó fűtési energiaigényt a következő 
összefüggéssel lehet számítani: 
 

QF =HV(q +0,35n)σ  – ZFAN qb     [kWh/a]      (IV.4.) 
 
5. A nettó fűtési energiaigényt fedezheti 
– a fűtési rendszer, 
– a légtechnikai rendszerbe beépített hővisszanyerő, 
– a légtechnikai rendszerbe beépített léghevítő 
különböző teljesítmény és üzemidő kombinációkban. 
 
Ha a fűtési energiaigényt kizárólag a fűtési rendszer fedezi, akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó 
energiaigényt a (IV.1.) összefüggéssel kell kiszámítani. 
Ha a nettó fűtési energiaigény fedezéséhez a fűtési rendszeren kívül a légtechnikai rendszerbe beépített 
folyamatos működésű hővisszanyerő is hozzájárul (pl. lakóépület), akkor a fűtési rendszerrel fedezendő 
nettó energiaigény a következők szerint módosul: 
 

QF =HV[q +0,35n(1-ηr)]σ  – ZFAN qb     [kWh/a]     (IV.5.1.) 
 
Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és ZF = 4,4 helyettesítési értékkel 
lehet számolni. 
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Ha a nettó fűtési energiaigény fedezéséhez a fűtési rendszeren kívül a légtechnikai rendszerbe beépített 
szakaszos működésű hővisszanyerő is hozzájárul (pl. középület), akkor a fűtési rendszerrel fedezendő 
nettó energiaigény a következők szerint módosul: 

 

bNF
F

LT
rLT

F

LTF
F qAZ

Z
Z

n
Z

ZZ
nqHVQ −








−+

−
+= ση )1(35,035,0 inf  (IV.5.2.) 

 
Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és ZF = 4,4 helyettesítési értékkel 
lehet számolni. 
 
Ha a légtechnikai rendszerben a levegő felmelegítésére léghevítőt (is) beépítenek, akkor a fűtési 
rendszerrel fedezendő nettó energiaigény a következők szerint módosul: 
 

bNFLTbefiLT
F

LTF
F qAZZttVn

Z
ZZ

nqHVQ −−+






 −
+= )(35,035,0 inf σ                  (IV.5.3.) 

 
Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és ZF = 4,4 helyettesítési érték 
alkalmazandó. 
A nettó fűtési energiaigénynek a légtechnikai rendszerrel fedezett része a VIII. 3. pont szerint 
számítandó. 
 
6. A fűtési rendszerrel biztosított nettó fűtési energiaigény fajlagos értékét a következő összefüggéssel 
kell kiszámítani: 
 

N

F
f A

Qq =                        [kWh/m2a]      (IV.6.) 

V. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése 

1. A belső és a külső hőmérséklet napi átlagos különbségét a következő összefüggéssel lehet 
kiszámítani:  

VnlAU
qAQ

t
nyár

bNsdnyár
bnyár 35,0+Ψ∑+∑

+
=∆       (V.1.) 

 
A légcsereszámot a 3. mellékletben a nyári feltételekre megadott értékekkel kell figyelembe venni. 

VI. A fűtés primer energia igénye 

1. a) A fűtés fajlagos primer energia igényét a következő összefüggéssel kell kiszámítani: 
 

( ) ( ) vvkFTFSzfkktfvfhffF eqEEeCqqqqE )( ,,,, +++⋅⋅⋅+++= ∑ α   [kWh/m2a] (VI.1.a) 

A fűtés fajlagos primer energiaigénye nem tartalmazza a légtechnikai rendszer esetleges hőigényét, 
utóbbi számítása a IV 5.3. összefüggéssel történhet. 
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A fűtés villamos segédenergia igényének meghatározásához a szabályozás, az elosztás, a tárolás és a 
hőtermelő (primer energiában kifejezett) villamos segédenergia igényét kell összegezni. 
Részletes számítási eljárás alkalmazása esetén minősítési iratokon alapuló teljesítménytényező 
(hatásfok) adatok alkalmazhatók, a veszteségek és a segédenergia igény (elosztó vezetékek 
hővesztesége, szivattyúk villamos energiafogyasztása) a szakma szabályai szerint számítandók. 
 
b) Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén tételes számítás helyett a VI.2–VI.6. pontokban közölt 
tájékoztató adatok használhatók.  
 
2. Központi fűtések hőtermelőinek teljesítménytényezői és segédenergia igényének meghatározása. 
A teljesítménytényező meghatározásához azt az alapterületet kell figyelembe venni, amelynek fűtésére 
az adott berendezés szolgál. (Erre különösen olyan társasházaknál kell figyelni, ahol lakásonként 
vannak hőtermelők beépítve.) 
A táblázatban megadott értékek αk =1 lefedési arány mellett készültek. 
 
Távfűtés 
Távfűtés esetén a teljesítménytényező: 1,01, a villamos segédenergia igény: 0. 
 
A folyékony és gáznemű tüzelőanyagokkal üzemelő hőtermelők teljesítménytényezői és villamos 
segédenergia igénye 
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1. táblázat: A fűtött téren kívül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői Ck és segédenergia igénye qk,v 
 

 Teljesítménytényezők Ck [-] 

Alap- 
terület 
AN [m2] 

Állandó 
hőmérsékletű

kazán 

Alacsony 
hőmérsékletű 

kazán 

Kondenzációs 
kazán 

Segédenergia qk,v 

[kWh/m2a] 

100 1,38 1,14 1,05 0,79 
150 1,33 1,13 1,05 0,66 
200 1,30 1,12 1,04 0,58 
300 1,27 1,12 1,04 0,48 
500 1,23 1,11 1,03 0,38 
750 1,21 1,10 1,03 0,31 

1000 1,20 1,10 1,02 0,27 
1500 1,18 1,09 1,02 0,23 
2500 1,16 1,09 1,02 0,18 
5000 1,14 1,08 1,01 0,13 

10000 1,13 1,08 1,01 0,09 
 
 

2. táblázat: A fűtött téren belül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői Ck és segédenergia igénye qk,v 
 

 Teljesítménytényezők Ck [-] 

Alap- 
terület 
AN [m2] 

Állandó 
hőmérsékletű

kazán 

Alacsony 
hőmérsékletű 

kazán 

Kondenzációs 
kazán 

Segédenergia qk,v 

[kWh/m2a] 

100 1,30 0,79 
150 1,24 0,66 
200 1,21 0,58 
300 1,18 0,48 
500 1,15 

 
 

1,08 

 
 

1,01 

0,38 
 

 
3. táblázat: Elektromos üzemű hőszivattyúk Ck teljesítménytényezője  

 
Hőforrás / Fűtőközeg Fűtővíz  

hőmérséklete 
Teljesítménytényező

Ck [-] 

55/45 0,23 Víz/Víz 
35/28 0,19 
55/45 0,27 Talajhő/Víz 
35/28 0,23 
55/45 0,37 Levegő/Víz 
35/28 0,30 
55/45 0,30 Távozó levegő/Víz
35/28 0,24 
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4. táblázat: Szilárd- és biomasszatüzelés Ck [-] teljesítménytényezője 
 

Szilárd-
tüzelésű
kazán 

Fatüzelésű
kazán 

Pellet-
tüzelésű
kazán 

1,85 1,75 1,49 
 
 

5. táblázat: Szilárd- és biomasszatüzelés qk,v segédenergia igénye 
 

Alap- 
terület 
AN [m2] 

Szilárd- 
tüzelésű 
kazán 

(szabályozó 
nélkül) 

Fatüzelésű 
kazán 

(szabályozóval) 

Pellet-tüzelésű 
kazán 

(Ventilátorral/ 
elektromos gyújtással) 

100 0 0,19 1,96 
150 0 0,13 1,84 
200 0 0,10 1,78 
300 0 0,07 1,71 
500 0 0,04 1,65 

 
 
 
3. A hőelosztás veszteségei 
 

1. táblázat: A hőelosztás fajlagos veszteségei qf,v az alapterület és a rendszer méretezési hőfoklépcső 
függvényében. Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren kívül. 

 
A hőelosztás veszteségei qf,v [kWh/m2a] 

Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren kívül 
Alap- 
terület 

AN 

[m2] 90/70 °C 70/55 °C 55/45 °C 35/28 °C 

100 13,8 10,3 7,8 4,0 
150 10,3 7,7 5,8 2,9 
200 8,5 6,3 4,8 2,3 
300 6,8 5,0 3,7 1,8 
500 5,4 3,9 2,9 1,3 
750 4,6 3,4 2,5 1,1 

1000 4,3 3,1 2,3 1,0 
1500 3,9 2,9 2,1 0,9 
2500 3,7 2,7 1,9 0,8 
5000 3,4 2,5 1,8 0,8 

10000 3,3 2,4 1,8 0,7 
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2. táblázat: A hőelosztás fajlagos vesztesége qf,v az alapterület és a rendszer méretezési hőfoklépcső 
függvényében. Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül. 

 
A hőelosztás veszteségei qf,v [kWh/m2a] 

Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül 

Alap- 
terület 

AN 

[m2] 90/70 °C 70/55 °C 55/45 °C 35/28 °C 

100 4,1 2,9 2,1 0,7 
150 3,6 2,5 1,8 0,6 
200 3,3 2,3 1,6 0,6 
300 3,0 2,1 1,5 0,5 
500 2,8 2,0 1,4 0,5 
750 2,7 1,9 1,3 0,5 

1000 2,6 1,8 1,3 0,5 
1500 2,5 1,8 1,3 0,4 
2500 2,5 1,8 1,2 0,4 
5000 2,5 1,7 1,2 0,4 

10000 2,4 1,7 1,2 0,4 
 
A hőelosztás segédenergia igénye 
Az elektromos segédenergia igényt az épület alapterülete, a rendszer méretezési hőfoklépcsői és 
további befolyásoló tényezők függvényében tartalmazza a táblázat. A vezetékrendszer alatt az elosztó 
vezetékek (vízszintes vezetékek), strangok (függőleges vezetékek) és bekötővezetékek értendők. 

 
 

3. táblázat: Fajlagos villamos segédenergia igény EFSz  [kWh/m2a] 
20, 15, 10 és 7 K hőfoklépcső esetén 

 
Fordulatszám szabályozású szivattyú Állandó fordulatú szivattyú 

Szabad fűtőfelületek Beágyazott
fűtőfelületek 

Szabad fűtőfelületek Beágyazott 
fűtőfelületek 

Alap- 

terület 

AN [m2] 

20 K 
90/70 

°C 

15 K 
70/55 

°C 

10 K
55/45

°C 

7 K 
 

20 K
90/70

°C 

15 K
70/55

°C 

10 K
55/45

°C 

7 K 
 

100 1,69 1,85 1,98 3,52 2,02 2,22 2,38 4,22 
150 1,12 1,24 1,35 2,40 1,42 1,56 1,71 3,03 
200 0,86 0,95 1,06 1,88 1,11 1,24 1,38 2,44 
300 0,61 0,68 0,78 1,39 0,81 0,91 1,04 1,85 
500 0,42 0,48 0,57 1,01 0,57 0,65 0,78 1,38 
750 0,33 0,38 0,47 0,83 0,45 0,52 0,64 1,14 

1000 0,28 0,33 0,42 0,74 0,39 0,46 0,58 1,02 
1500 0,23 0,28 0,37 0,65 0,33 0,39 0,51 0,90 
2500 0,20 0,24 0,33 0,58 0,28 0,34 0,46 0,81 
5000 0,17 0,22 0,30 0,53 0,24 0,30 0,42 0,74 

10000 0,16 0,20 0,28 0,50 0,22 0,28 0,40 0,70 
 
Eltérő méretezési hőfoklépcső esetén a közelebb eső szomszédos táblázati értékkel kell számolni. 
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4. A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek  
 

1. táblázat: A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek qf,h 
 

Rendszer Szabályozás qf,h 

[kWh/m2a] 

Megjegyzések 

Szabályozás nélkül 15,0  

Épület vagy rendeltetési egység 
egy központi szabályozóval 
(pl. szobatermosztáttal) 

9,6 
 

 

Termosztatikus szelepek és más 
arányos szabályozók 2 K 
arányossági sávval 

3,3 
 

 

1 K arányossági sávval 1,1  

Elektronikus szabályozó 0,7 Idő- és hőmérséklet 
szabályozás PI – vagy hasonló 
tulajdonsággal 

Vízfűtés 
Kétcsöves 
radiátoros  
és 
beágyazott 
fűtések 
 

Elektronikus szabályozó 
optimalizálási funkcióval 
 

0,4 Pl. ablaknyitás, jelenlét 
érzékelés funkciókkal 
kibővítve 

Épület vagy rendeltetési egység 
1 központi szabályozóval  
(pl. szobatermosztáttal) 

9,6 Pl. lakásonkénti vízszintes 
egycsöves rendszer 
 

Időjárásfüggő központi 
szabályozás helyiségenkénti 
szabályozás nélkül 

5,5 Pl. panelépületek átfolyós vagy 
átkötő szakaszos rendszere 

Egycsöves 
fűtések 

Termosztatikus szelepekkel 3,3  
 

Az elektromos segédenergia igény 0 kWh/m2a értékkel számolható, ha a hőátadásnál nincs szükség 
ventilátorra.  
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5. A hőtárolás veszteségei és segédenergia igénye 
 

1. táblázat: Hőtárolás fajlagos energiaigénye qf,t és segédenergia igénye EFT 
 

Fajlagos energiaigény qf,t 
[kWh/m2a] 

Elhelyezés a  
fűtött térben 

Elhelyezés a  
fűtött téren kívül 

 

Alap- 
terület 

AN 
[m2] 

55/45 °C 35/28 °C 55/45 °C 35/28 °C 

Segéd- 
energia 
igény 

[kWh/m2a] 

100 0,3 2,6 1,4 0,63 
150 0,2 1,9 1,0 0,43 
200 0,2 

 
0,1 

1,5 0,8 0,34 
300 1,1 0,6 0,24 
500 0,7 0,4 0,16 
750 

 
0,1 

 0,5 0,3 0,12 
1000 0,4 0,2 0,10 
1500 0,3 0,2 0,08 
2500 0,2 0,1 0,07 
5000 0,2 0,1 0,06 

10000 

 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

0,2 0,1 0,05 
 
Szilárdtüzelésű vagy biomassza tüzelésű rendszer tárolóinál a táblázatban szereplő fajlagos 
energiaigény értékeket 2,6 szorzótényezővel meg kell szorozni. A segédenergia igény értékei 
változtatás nélkül felhasználhatóak. 
 
 
6. Egyedi fűtések 
 

1.  táblázat: Egyéb berendezések Ck teljesítménytényezője 
 

Hőforrás / Fűtőközeg Teljesítménytényező
Ck [-] 

Elektromos hősugárzó 1,0 
Elektromos hőtárolós kályha 1,0 
Gázkonvektor 1,40 
Cserépkályha 1,60 
Kandalló 1,80 
Egyedi fűtés kályhával 1,90 

 
Elektromos üzemű hőtárolós kályháknál a ventilátor energiája a hőátadás fajlagos energiájába bele van 
számítva. 
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2. táblázat: A hőleadás veszteségei, qf,h 

(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség) 
 

Rendszer Szabályozás qf,h 

kWh/m2a 

Megjegyzések 

Egyedi fűtések 
Gázkonvektor 
 
Egyedi kályha 
Kandalló 

 
Szabályozó termosztáttal
Szabályozás nélkül 
Szabályozás nélkül 
Szabályozás nélkül 

 
5,5 

 
15,0 
10,0 

 

Elektromos fűtések 
• Hősugárzó 
 
• Hőtárolós kályha 

 
Szabályozás nélkül 
Szabályozó termosztáttal
Szabályozó termosztáttal
 

 
5,5 
0,7 
4,4 

 

 
 

VII. A melegvízellátás primer energiaigénye 

1. a) A melegvízellátás primer energiaigényét a következő összefüggéssel kell számítani: 
 

vKCHMVkktHMVvHMVHMVHMV eEEeCqqqE )()()( ,, ∑ ++⋅++= α   [kWh/m2a] (VII.1.a) 
 
Részletes eljárás alkalmazása esetén minősítési iratokban megadott teljesítménytényező (hatásfok) 
adatok alkalmazhatók, a veszteségek és a segédenergiaigény (elosztó vezetékek hővesztesége, 
szivattyúk villamosenergia-fogyasztása stb.) a szakma szabályai szerint számítandók. 
 
b) Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén tételes számítás helyett a 9.2–9.4. pontokban közölt 
tájékoztató adatok használhatók.  
 
2. A melegvíztermelés teljesítménytényezői és fajlagos segédenergia igénye 

 
1. táblázat: Kazánüzemű HMV készítés CK teljesítménytényezője 

és EK fajlagos segédenergia igénye 
 

Teljesítménytényező Segédenergia 

Állandó 
hőm. kazán 
(olaj és gáz) 

Alacsony
hőm. 
kazán 

Konden-
zációs 
kazán 

Kombi- 
kazán 

ÁF/KT* 

Kondenzációs 
kombikazán 

ÁF/KT* 

Kombi- 
kazán 

Más 
kazánok 

Alap- 
terület 

AN 
[m2] 

CK [-] EK [kWh/m2a] 

100 1,82 1,21 1,17 1,27/1,41 1,23/1,36 0,20 0,30 
150 1,71 1,19 1,15 1,22/1,32 1,19/1,28 0,19 0,24 
200 1,64 1,18 1,14 1,20/1,27 1,16/1,24 0,18 0,21 
300 1,56 1,17 1,13 1,17/1,22 1,14/1,19 0,17 0,17 
500 1,46 1,15 1,12 1,15/1,18 1,11/1,15 0,17 0,13 
750 1,40 1,14 1,11 0,11 

1000 1,36 1,14 1,10 
   

0,10 
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1500 1,31 1,13 1,10 0,084 
2500 1,26 1,12 1,09 0,069 
5000 1,21 1,11 1,08 0,054 

10000 1,17 1,10 1,08 

   

0,044 
 

*ÁF: fűtőkazán integrált HMV készítéssel, hőcserélő átfolyós üzemmódban V<2 l 
*KT: fűtőkazán integrált HMV készítéssel, hőcserélő kis tárolóval 2<V<10 l 
 

 
2. táblázat: Elektromos üzemű HMV készítés CK teljesítménytényezője  

 
Teljesítménytényező  

CK [-] 
Elektromos fűtőpatron 1,0 
Átfolyós vízmelegítő, tároló 1,0 

Távozó levegő 0,26 
 

Távozó levegő/Friss levegő hővisszanyerő ηr=0,6 0,29 
Távozó levegő/Friss levegő hővisszanyerő ηr=0,8 0,31 

 
 
Hőszivattyú 
HMV 
készítésre 
 

Pince levegő 
 

0,33 

 
 

3. táblázat: Egyéb HMV készítő rendszerek CK teljesítménytényezője 
és EK villamos segédenergia igénye 

 
Teljesítménytényező Segédenergia Rendszer 

CK [-] EK [kWh/m2a] 
Távfűtés 1,14 0,40 
Gázüzemű bojler 1,22 0 
Átfolyós gáz-vízmelegítő 1,30 0 
Szilárdtüzelésű fürdőhenger 2,00 0 

 
 
 
3. A melegvíztárolás fajlagos vesztesége 
 

1. táblázat: A melegvíztárolás QHMV,t fajlagos vesztesége  
 

A tárolás hővesztesége a nettó melegvízkészítési hőigény százalékában 
A tároló a fűtött légtéren belül 

Indirekt fűtésű 
tároló 

Csúcson kívüli árammal 
működő elektromos bojler 

Nappali árammal működő  
elektromos bojler 

Gázüzemű 
bojler 

Alap- 
terü- 
let 
AN 

[m2] % % % % 

100 24 20 13 78 
150 17 16 10 66 
200 14 14 8 58 
300 10 12 7 51 
500 7 8 6 43 
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A tárolás hővesztesége a nettó melegvízkészítési hőigény százalékában 

A tároló a fűtött légtéren kívül 
Indirekt fűtésű 

tároló 
Csúcson kívüli árammal 

működő elektromos bojler 
Nappali árammal működő 

elektromos bojler 
Gázüzemű 

bojler 

Alap- 
terü- 
let 
AN 

[m2] % % % % 

100 28 24 16 97 
150 21 20 12 80 
200 16 16 10 69 
300 12 14 8 61 
500 9 10 6 53 
750 6 8 5 49 

1000 5 8 4 46 
1500 4 7 4 40 
2500 4 6 3 32 
5000 3 5 2 26 

10000 2 4 2 22 
 
 
4. A melegvíz elosztás veszteségei  

 
1. táblázat: A melegvíz elosztó és cirkulációs vezeték fajlagos energiaigénye QHMV,v  

 
Az elosztás hővesztesége a nettó melegvíz készítési hőigény százalékában 

Cirkulációval Cirkuláció nélkül 
Elosztás a fűtött 

téren kívül 
Elosztás a fűtött 

téren belül 
Elosztás a fűtött 

téren kívül 
Elosztás a fűtött 

téren belül 

Alap- 
terület 

AN 
[m2] 

% %  % % 
100 28 24 
150 22 19 
200 19 17 
300 17 15 
500 14 13 
750 13 12 

>1000 13 12 

 
 
 

13   

 
 
 

10  

 
5. A cirkulációs vezeték fajlagos segédenergia igénye  
 

1. táblázat: A cirkulációs vezeték Ec fajlagos segédenergia igénye 
 

AN 
[m2] Fajlagos segédenergia igény [kWh/m2a]

100 1,14 
150 0,82 
200 0,66 
300 0,49 
500 0,34 
750 0,27 
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1000 0,22 
1500 0,18 
2500 0,14 
5000 0,11 

VIII. A szellőzési rendszerek primer energia igénye 

1. a) A légcserét és a levegő melegítését szolgáló szellőzési rendszerek fajlagos primer energia igénye a 
következő összefüggéssel számítható: 

[ ]{ }
N

vsLTVENTLTkvLTszLTnLTLT A
eEEeCQfQE 1)()1( ,,,, ++++=  [kWh/m2a] [VIII.1.a)] 

Az összefüggés első tagja a rendszer hőigényét, második tagja a villamos energiaigényt fejezi ki. 
Primer energiatartalom tekintetében 
– a fűtési rendszer energiahordozójának primer energiatartalma mérvadó, ha a légtechnikai és a fűtési 

rendszer energiaellátása azonos forrásról történik, 
– a légtechnikai rendszerben használt energiahordozó a mértékadó egyéb esetben. 
A hőtermelők teljesítménytényezőjét és a primer energia átalakítási tényezőket a fűtésnél megadott 
módon kell felvenni.  
Egy épületben több egymástól független légtechnikai rendszer lehet. Minden légtechnikai rendszer 
fajlagos primer energia igénye külön számítandó, és azokat a végén kell összegezni és az alapterülettel 
elosztani. 
 
b) Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén tételes számítás helyett a VIII. fejezet 2–5. pontjaiban 
közölt tájékoztató adatok és összefüggések használhatók. 
 
2. A légtechnikai rendszerekbe épített ventilátorok villamos energiaigényét az alábbi összefüggéssel 
lehet meghatározni:  

 
      (VIII.2.) 

 
 

A ventilátor összhatásfoka magában foglalja a ventilátor, a hajtás és a motor veszteségeit. Értéke 
pontosabb adat hiányában az alábbi táblázat szerint vehető fel: 
 

 
1. táblázat: Ventilátorok összhatásfoka ηvent 

 
 Ventilátor térfogatárama

VLT [m3/h] 
Ventilátor összhatásfoka 

ηvent [-] 
Nagy ventilátorok 10.000 ≤ VLT 0,70 
Közepes ventilátorok 1.000 ≤ VLT < 10.000 0,55 
Kis ventilátorok VLT < 1.000 0,40 

 
Ha az épületben több ventilátor/légtechnikai rendszer üzemel, azok fogyasztását összegezni kell. 
 

LTa
vent

LTLT
VENT Z

pV
E ,3600η

∆
= ⋅
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3. A légtechnikai rendszer nettó éves hőenergia igénye 
 

)4()1(35,0, −−= befLTrLThLT tZVnQ η    [kWh/a]    (VIII.3.) 
 
 
4. A légtechnikai rendszer bruttó éves energia igénye 
A bruttó éves hőigény számításához a szabályozás (a teljesítmény és az igény illesztésének) 
pontatlanságát, valamint a fűtetlen terekben haladó légcsatornák hőveszteségét kell figyelembe venni. 
 
A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség  
A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség fajlagos értékét a 1. táblázat 
tartalmazza. 
 

 
1. táblázat: A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség 

a nettó hőigény százalékában fLT,sz 
 

Rendszer Hőmérséklet szabályozás módja fLT,sz 
% 

Megjegyzés 

Helyiségenkénti szabályozás 5 
Központi előszabályozással,
helyiségenkénti szabályozás 
nélkül 

10 
20 ˚C feletti 
befúvási  
hőmérséklet esetén 

Központi 
és helyiségenkénti 
szabályozás nélkül 

30 

Érvényes az egyes helyi  
(helyiségenkénti) és a  
központi kialakításokra,  
függetlenül a levegő  
melegítés módjától. 

20 ˚C alatti 
befúvási  
hőmérséklet esetén 

 0 Pl. hővisszanyerős rendszer utófűtő 
nélkül 

 
Levegő elosztás hővesztesége QLT,v  
Ha a szállított levegő hőmérséklete a környezeti hőmérsékletnél 15 K-nél magasabb, akkor a befúvó 
hálózat hővesztesége az alábbi összefüggésekkel számítható: 
  
– kör keresztmetszetű légcsatorna hővesztesége  hosszegységre vonatkoztatva 

LTvátliközlvkörLTv ZfttlUQ )( ,, −=      (VIII.4.1.) 
– négyszög keresztmetszetű légcsatorna hővesztesége felületre vonatkoztatva 
 

LTvátliközlvnszLTv ZfttlbaUQ )()(2 ,, −+=     (VIII.4.2.) 
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2. táblázat: Kör keresztmetszetű légcsatornák egységnyi hosszra vonatkoztatott hőátbocsátási tényezője 
Ukör [W/mK] a csőátmérő, sebesség és hőszigetelés függvényében 

 
Szigetelés nélkül 20 mm hőszigetelés 50 mm hőszigetelés 

Áramlási sebesség wlev [m/s] 
Cső 

átmérő 
d [mm] 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

100 1,39 1,83 2,08 0,53 0,57 0,59 0,32 0,33 0,34 
150 1,95 2,57 2,93 0,73 0,80 0,83 0,43 0,45 0,46 
200 2,48 3,28 3,74 0,94 1,03 1,06 0,53 0,56 0,57 
300 3,49 4,63 5,29 1,33 1,47 1,52 0,75 0,79 0,80 
500 5,49 7,27 8,30 2,13 2,34 2,43 1,17 1,23 1,25 
800 8,30 11,0 12,5 3,29 3,63 3,78 1,79 1,88 1,92 

1000 10,1 13,4 15,3 4,05 4,48 4,66 2,20 2,32 2,37 
1250 12,2 16,2 18,5 4,99 5,52 5,76 2,71 2,86 2,92 
1600 15,2 20,1 23,0 6,29 6,97 7,28 3,42 3,61 3,69 

 
 

3. táblázat: Négyszög keresztmetszetű légcsatornák belső felületre vonatkoztatott hőátbocsátási 
tényezője Unsz [W/m2K] a sebesség és hőszigetelés függvényében 

 
Szigetelés vastagsága [mm] Áramlási sebesség 

wlev [m/s] 0 10 20 30 40 50 60 80 100 
1 2,60 1,60 1,16 0,91 0,75 0,64 0,55 0,44 0,36 
2 3,69 1,95 1,33 1,01 0,82 0,68 0,69 0,46 0,38 
3 4,40 2,12 1,41 1,05 0,84 0,70 0,60 0,47 0,39 
4 4,90 2,23 1,45 1,08 0,86 0,72 0,61 0,48 0,39 
5 5,29 2,30 1,48 1,10 0,87 0,72 0,62 0,48 0,39 
6 5,60 2,36 1,51 1,11 0,88 0,73 0,62 0,48 0,39 

 
A légcsatorna fv veszteségtényezője fűtetlen téren kívül haladó légcsatorna esetén fv = 1, fűtött térben 
haladó vezetékeknél fv = 0,15 értékkel számítható.  
 
 
5. A légtechnikai rendszer villamos segédenergia fogyasztása 
Az ELT,s villamos segédenergia igény számításához az átadás, elosztás és hőtermelés igényeit kell 
összegezni. Egy légtechnikai rendszer esetében jellemzően csak a hőtermelő és hővisszanyerő 
működtetéséhez szükséges segédenergia, esetleg a helyiségenkénti szabályozás, vagy a 
befúvószerkezethez tartozó ventilátor segédenergia igényét kell fedezni. A segédenergia igény 
alapvetően a rendszer kialakításnak és alkalmazott berendezésnek a függvénye, ezért azt a rendszer 
ismeretében kell meghatározni. A segédenergia igény ELT.s mértékegysége kWh/a. Ha az épületben 
több rendszer van, akkor ezek fajlagos segédenergia igényét összegezni kell. E tételben vehető 
figyelembe az esetleges villamos árammal történő fagyvédelmi fűtés is. 
 
A berendezések segédenergia igénye a következő összefüggéssel számítható: 
 

∑= sjLTsLT EE ,,          (VIII.5.) 
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IX. A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása 
 
A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása a bruttó energiafogyasztásból kell kiszámítani: 

N

hűhű
hű A

eQ
E =        [kWh/m2a]   (IX.1.) 

A beépítendő teljesítményre és az üzemidőre nem adható általánosan használható összefüggés, mert a 
követelmények az épület egészére vonatkoznak, a hűtési hőterhelés számítása viszont csak 
helyiségenként vagy zónánként végezhető. 
A mesterséges hűtés átlagos teljesítményét és évi üzemóráinak számát vagy a beépített teljesítményt és 
a csúcskihasználási óraszámot a tervező adja meg. 
A nettó hűtési energiaigény előzetes becslésére a következő közelítés alkalmazható: 
 

 )(
1000

24
sdnyárbNhűhű QqAnQ +⋅⋅= ∑      (IX.2.) 

 
ahol nhű azoknak a napoknak a száma, amelyre teljesül a 
 

bnyáre tt ∆−≥ 26         (IX.3.) 
feltétel. 
A hűtőgép villamos vagy hőenergia fogyasztását teljesítménytényezőik (COP) alapján, a szállítás és 
szabályozás veszteségeit a VIII. fejezet szerint lehet meghatározni. 

X. A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása 

A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása:  
 

υvilnvilvil eEE ,=    [kWh/m2a]     (X.1.) 
 
A beépített világítás fajlagos energia igényére vonatkozó tervezési adatokat a 3. melléklet tartalmazza. 

XI. Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok 

Az épület saját energetikai rendszereiből származó, az épületben fel nem használt és más 
fogyasztóknak átadott (fotovillamos vagy mechanikus áramfejlesztésből származó elektromos, vagy 
aktív szoláris rendszerből származó hő-) energia az épületben felhasznált primer energia összegéből 
levonható. 

XII. Az összesített energetikai jellemző számítása 

Az összesített energetikai jellemző az épületgépészeti és világítási rendszerek primer 
energiafogyasztása összegének egységnyi fűtött alapterületre vetített értéke. 
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3. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez 

Jelölések, a számítás során használt fogalmak és tervezési adatok 

A) Jelölések és mértékegységek 
 

Jelölés A mennyiség megnevezése Mértékegység 
A felület, a belméretek alapján számolva m2 
AN nettó fűtött szintterület m2 
AÜ az üvegezés felülete, az üvegezés mérete alapján számolva m2 
Ck a hőtermelő teljesítménytényezője  
EC a cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye kWh/m2a 
EF a fűtés fajlagos primer energiaigénye kWh/m2a 
Efagy a fagyvédelmi fűtés villamos energiaigénye kWh/a 
EFSz  a keringtetés fajlagos energiaigénye kWh/m2a 
EFT a tárolás segédenergia igénye kWh/m2a 
EHMV a melegvízellátás fajlagos primer energiaigénye kWh/m2a 
Ehű a gépi hűtés fajlagos éves primer energia igénye kWh/m2a 
EK  a melegvíztermelés segédenergia igénye kWh/m2a 
ELT a légtechnikai rendszer fajlagos primer energiaigénye kWh/m2a 
EP az összesített energetikai jellemző kWh/m2a 
EVENT a légtechnikai rendszerbe épített ventilátorok villamos 

energiaigénye 
kWh/a 

ELT,s a légtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye kWh/a 
Evil a beépített világítás fajlagos éves primer energia igénye kWh/m2a 
Evil,n a beépített világítás fajlagos éves nettó villamos energia igénye kWh/m2a 
H az éves fűtési hőfokhíd ezredrésze hK/a 
Ib a napsugárzás intenzitása egyensúlyi hőmérséklet számításához W/m2 
Inyár a napsugárzás intenzitása a nyári túlmelegedés kockázatának 

számításához  
W/m2 

M hőtároló tömeg kg 
QF éves nettó fűtési energiaigény kWh/a 
Qhű a gépi hűtés éves nettó energiaigénye kWh/a 
QLT,n a légtechnikai rendszer nettó hőigénye kWh/a 
QLT,v  a levegő elosztás hővesztesége kWh/a 
Qsd a direkt sugárzási hőnyereség vagy hőterhelés W 
Qsid az indirekt sugárzási hőnyereség W 
QTOT a hagyományos fűtési idényre vonatkozó sugárzási 

energiahozam 
W/m2 
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Jelölés A mennyiség megnevezése Mértékegység 

U hőátbocsátási tényező. Üvegezett szerkezetek esetében 
tartalmazhatja a társított szerkezetek (redőny, stb.) hatását is, 
ekkor a társított szerkezet „nyitott” és „csukott” helyzetére 
vonatkozó hőátbocsátási tényezők számtani átlaga vehető 
figyelembe 

W/m2K 

Um az átlagos hőátbocsátási tényező  W/m2K 
UR hőhidak hatását kifejező szorzóval korrigált („eredő”) 

hőátbocsátási tényező 
W/m2K 

Ukör körkeresztmetszetű légcsatorna hosszegységre vonatkozó 
hőátbocsátási tényezője 

W/mK 

Unsz négyszög keresztmetszetű légcsatorna hőátbocsátási tényezője W/m2K 
V a fűtött térfogat, belméretek szerint számolva m3 
VLT a levegő térfogatárama m3/h 
Za,LT a légtechnikai rendszer egész évi működési idejének ezredrésze h/1000a 
ZLT a légtechnikai rendszer működési idejének ezredrésze a fűtési 

idényben 
h/1000a 

ZF a fűtési idény hosszának ezredrésze h/1000a 
a és b a négyszög keresztmetszetű légcsatorna belső élméretei m 
d rétegvastagság m 
e primer energia átalakítási tényező  
ef a fűtésre használt energiahordozó primer energia átalakítási 

tényezője 
 

eHMV a melegvízkészítésre használt energiahordozó primer energia 
átalakítási tényezője 

 

ehű a gépi hűtésre használt energiahordozó primer energia átalakítási 
tényezője 

 

eLT a légtechnikai rendszer hőforrása által használt energiahordozó 
primer energia átalakítási tényezője 

 

ev a villamos energia primer energia átalakítási tényezője  
evil a világításra használt energiahordozó primer energia átalakítási 

tényezője 
 

fLT,sz a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlanságából 
származó veszteség 

 

fv a légcsatorna veszteségtényezője  
g az üvegezés összesített sugárzásátbocsátó képessége  
gnyár az üvegezés és a „zárt” társított szerkezet együttesének 

összesített sugárzásátbocsátó képessége 
 

l csatlakozási élek hossza vagy kerület m 
lv a légcsatorna hossza m 
m fajlagos hőtároló tömeg kg/m2 
n légcsereszám (átlagos) 1/h 
nLT légcsereszám a légtechnikai rendszer üzemidejében 1/h 
ninf légcsereszám a légtecnikai rendszer üzemszünete alatt 1/h 
nhű hűtési napok száma 1/a 
nnyár légcsereszám nyáron 1/h 
q fajlagos hőveszteségtényező W/m3K 
qb a belső hőterhelés fajlagos értéke W/m2 

qf a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye kWh/m2a 
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Jelölés A mennyiség megnevezése Mértékegység 
qf,h a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti 

fajlagos veszteségek 
kWh/m2a 

qf,t a hőtárolás fajlagos vesztesége kWh/m2a 

qf,v az elosztóvezeték fajlagos vesztesége kWh/m2a 

qHMV a melegvíz készítés nettó energiaigénye kWh/m2a 
qHMV,v a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége kWh/m2a 
qHMV,t  a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége kWh/m2a 
qk,v segédenergia igény kWh/m2a 
qm fajlagos hőveszteségtényező megengedett legnagyobb értéke  W/m3K 

t hőmérséklet oC 
tbef a befújt levegő átlagos hőmérséklete a fűtési idényben oC 

te a külső hőmérséklet oC 

et  a külső hőmérséklet napi átlagértéke oC 

ti a belső hőmérséklet oC 
ti,átl  a légcsatorna körüli átlagos környezeti hőmérséklet oC 

tl,köz a légcsatornában áramló levegő közepes hőmérséklete oC 

tx a szomszédos tér hőmérséklete oC 
wlev a levegő áramlási sebessége légcsatornában m/s 
∆pLT a rendszer áramlási ellenállása Pa 
∆tb egyensúlyi hőmérsékletkülönbség K 
∆tbnyár a belső és külső hőmérséklet napi középértékeinek különbsége 

nyári feltételek között 
K 

 
αk a hőtermelő által lefedett energiaarány (többféle forrásból táplált 

rendszer esetén) 
 

ε hasznosítási tényező   
ηr a szellőző rendszerbe épített hővisszanyerő hatásfoka  
ηvent a ventilátor összhatásfoka  
ρ sűrűség kg/m3 
σ a szakaszos üzemvitel hatását kifejező korrekciós tényező  
υ a szabályozás hatását kifejező korrekciós tényező  
χ a hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező  
Ψ vonalmenti hőátbocsátási tényező az élek vagy a kerület 

hosszegységére vonatkozóan 
W/m⋅K 

  
B) Állandó értékek 

 
0,35 szellőzési hőveszteség számításánál: a levegő sűrűségének, fajhőjének és a 

mértékegység átváltásához szükséges tényezőknek a szorzata 
72 hőfogyasztás számításánál: az órafokban kifejezett konvencionális (12 oC 

határhőmérséklethez, azaz 8 K egyensúlyi hőmérséklet-különbséghez tartozó) 
hőfokhíd értékének ezredrésze (a W/kW átszámítás miatt) 

4,4 hőfogyasztás számításánál: a konvencionális (12 oC határhőmérséklethez, azaz 8 K 
egyensúlyi hőmérsékletkülönbséghez tartozó) fűtési idény órában mért hosszának 
ezredrésze (a W/kW átszámítás miatt) 

4  külső hőmérséklet átlaga a fűtési idényben  
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C) Tervezési adatok 

 
I. Éghajlati adatok 
 
1. Az éves fűtési hőszükséglet számítása során a hőfokhidat és a fűtési idény hosszát az egyensúlyi 
hőmérsékletkülönbség függvényében az alábbi értékekkel kell figyelembe venni: 
 

1. táblázat: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 20 °C belső hőmérséklet esetén 
az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében 

 
Egyensúlyi hőmérséklet- 

különbség [K] 
Hőfokhíd 

[hK] 
Idény hossza 

[h] 
≤ 8,0 72000 4400 
9,0 70325 4215 
10,0 68400 4022 
11,0 66124 3804 
12,0 63405 3562 
13,0 60010 3295 
14,0 55938 3003 
15,0 51191 2687 
16,0 45766 2346 
17,0 39666 1980 
18,0 32889 1590 
19,0 25436 1175 

 

1. ábra: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 20 °C belső hőmérséklet esetén 
az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében 
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2. táblázat: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 24 °C belső hőmérséklet esetén 
az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében  

 
Egyensúlyi hőmérséklet- 

különbség [K] 
Hőfokhíd 

[hK] 
Idény hossza 

[h] 
≤ 8,0 103000 5500 
9,0 100700 5330 
10,0 97663 5114 
11,0 94734 4853 
12,0 91591 4593 
13,0 88235 4332 
14,0 84665 4070 
15,0 80882 3808 
16,0 76886 3545 
17,0 72676 3282 
18,0 68253 3019 
19,0 63616 2755 

 
 

 
 

2. ábra: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 24 °C belső hőmérséklet esetén 
az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében 

 
 

A táblabeli értékek közötti lineáris interpoláció megengedett. Az adatok az 1. és 2. ábrákról is 
leolvashatók. 
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2. A napsugárzásra vonatkozó tervezési adatok 
 

Tájolás A számítás célja 
É D K-NY 

Sugárzási energiahozam a fűtési idényre fajlagos 
hőveszteségtényező számításához QTOT [kWh/m2a]  

100 400 200 

Átlagintenzitás egyensúlyi hőmérsékletkülönbség számításához Ib  
[W/m2] 

27 96 50 

Átlagintenzitás nyári túlmelegedés kockázatának számításához Inyár 
[W/m2]  

85 150 150 

Az ÉK-ÉNY szektorban az északi tájolás adatai mérvadók 
 
 
3. A külső hőmérséklet gyakorisági adatai a nyári félévre 
 
A külső napi középhőmérsékletek eloszlása a nyári félévben: nhű azon napoknak a száma, amelyek napi 
középhőmérséklete az adott értéknél magasabb. 
 
te,közepes  

°C 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

nhű 110 95 80 66 52 38 25 15 8 5 3 1
 
 
 
II. Légcsereszám tervezési adatok a nyári túlmelegedés kockázatának megítéléséhez 
 

1. táblázat: Légcsereszám tervezési adatok a nyári túlmelegedés kockázatának megítéléséhez 
természetes szellőztetés esetén 

 
Nyitható nyílások A légcsereszám tervezési értékei 

nyáron, természetes szellőztetéssel egy homlokzaton több homlokzaton 
nem lehetséges 3 6 Éjszakai 

szellőztetés lehetséges 5 9 
Megjegyzés: Éjszakai szellőztetés esetében a nagyobb érték az alacsonyabb hőmérsékletű külső levegő 
kedvező előhűtő hatását fejezi ki. 
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III. Vonalmenti hőátbocsátási tényező tájékoztató adatok talajjal érintkező szerkezetek hőveszteségének 
számításához 
 

1. táblázat: A talajon fekvő padlók vonalmenti hőátbocsátási tényezői a kerület hosszegységére  
vonatkoztatva  

A padlószerkezet hővezetési ellenállása a kerület mentén legalább 
1,5 m szélességű sávban1) 

 

A padlószint és a 
talajszint közötti 

magasság- 
különbség z (m) 

Szigete- 
letlen 

0,20- 
-0,35 

0,40- 
-0,55 

0,60- 
-0,75 

0,80- 
-1,00 

1,05- 
-1,50 

1,55- 
-2,00 

2,05- 
-3,00 

-6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

-6,00...-4,05 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15  0,15 0,15 

-4,00...-2,55 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 

-2,50...-1,85 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,40 

-1,80...-1,25 0,80 0,70 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,45 

-1,20...-0,75 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,55 

-0,70...-0,45 1,20 1,05 1,00 0,95 0,90 0,80 0,75 0,65 

-0,40...-0,25 1,40 1,20 1,10 1,05 1,00 0,90 0,80 0,70 

-0,20...+0,20 1,75 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 

0,25....0,40 2,10 1,70 1,55 1,45 1,30 1,20 1,05 0,95 

0,45....1,00 2,35 1,90 1,70 1,55 1,45 1,30 1,15 1,00 

 

1,05....1,50 2,55 2,05 1,85 1,70 1,55 1,40 1,25 1,10 
   
1)A szigetelt sáv függőleges is lehet: a szigetelés a pincefalon vagy a lábazaton is elhelyezhető (a magasságkülönbség előjelének 
megfelelően). A vízszintes és függőleges helyzetű szigetelt sávok összegezett kiterített szélességének minimális szélessége 1,5 m. 
  

2. táblázat: A pincefalak vonalmenti hőátbocsátási tényezői a kerület hosszegységére  vonatkoztatva  
A falszerkezet hőátbocsátási tényezője  A talajjal érintkező falszakasz 

magassága [m] 0,30… 
0,39 

0,40… 
0,49 

0,50... 
0,64 

0,65… 
0,79 

0,80… 
0,99 

1,00… 
1,19 

1,20… 
1,49 

1,50… 
1,79 

1,80… 
2,20 

         …- 6,00 1,20 1,40 1,65 1,85 2,05 2,25 2,45 2,65 2,80
- 6,00…- 5,05 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,05 2,25 2,45 2,65
- 5,00…- 4,05 0,95 1,15 1,35 1,50 1,65 1,90 2,05 2,25 2,45
- 4,05…- 3,05 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,85 2,00 2,20
- 3,00…- 2,05 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,80 2,00
- 2,00…- 1,55 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,80
-1,50…- 1,05 0,45 0,60 0,70 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40 1,55
- 1,00…- 0,75 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,90 1,00 1,15 1,30
- 0,70…- 0,45 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,65 0,80 0,90 1,05
- 0,40…- 0,25 0,15 0,20 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,65 0,74

                    - 0,40… 0,10 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,45 
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IV. Épületekre vonatkozó tervezési adatok  
1. táblázat: Tervezési adatok   

Légcsere- 
szám fűtési 
idényben 
n [1/h] 

Az épület 
rendeltetése 

1) 2) 3) 

Használati 
melegvíz nettó 

hőenergia- 
igénye 

 
qHMV  

[kWh/m2a] 

Világítás 
energia 
igénye  

 
 

qvil  
[kWh/m2a] 

Világítási 
energia- 

igény 
korrekciós  

szorzó 
υ4) 

Szakaszos 
üzem  

korrekciós 
szorzó 

 
σ 5) 

Belső hő- 
nyereség  
átlagos 
értéke 

 
qb  

[W/m2] 

Lakóépületek 6) 0,5 30 (8) 9)  - 0,9 5 
Irodaépületek 7) 2 0,3 0,8 9    22      0,7 0,8 7 

Oktatási épületek8) 2,5 0,3 0,9 7 12      0,6 0,8 9  
1)  Légcsereszám a használati időben 
2)  Légcsereszám használati időn kívül 
3)  Átlagos légcsereszám a használati idő figyelembevételével (ha nincs gépi szellőztetés) 
    Megjegyzés: az átlagos légcsereszámmal számítandó az éves nettó fűtési hőigény, a használati időre vonatkozó légcsereszámmal    
    számítandók azok az adatok, amelyek a szellőzési rendszer üzemidejétől függenek. 
4)  A világítási energiaigény csökkenthető, ha a rendszer jelenlét- vagy mozgásérzékelőkkel és a természetes világításhoz illeszkedő  
    szabályozással van ellátva 
5)  A szakaszos éjszakai - hétvégi leszabályozott teljesítményű fűtési üzem hatását kifejező korrekciós tényező 
6)  Folyamatos használat 
7)  Napi és heti szakaszosságú használat 
8)  Napi és heti szakaszosságú használat két hónap nyári szünet feltételezésével 

9)  Lakóépületek esetében nem kell az összevont jellemzőben szerepeltetni 

 

Megjegyzések a rendeltetés értelmezéséhez:  
Lakóépületek. Ezek az adatok használhatók egyéb szállásjellegű épületek esetében is (pl. szanatórium, 
idősotthon, diákszálló). 
Irodaépületek. Az adatok középületek, irodaépületek, kisebb belső hőterhelésű szolgáltató létesítmények 
esetében használhatók. Kivételt képezhetnek a hőérzeti előírások alapján „A” kategóriába sorolt épületek, 
amelyek egyébként is jellemzően az összetett energetikai rendszerű kategóriába tartoznak. 
Oktatási épületek. Gyermekintézmények, alap- és középfokú iskolák esetére vonatkozó adatok. 
Tanműhelyekkel, laboratóriumokkal, sportlétesítményekkel ellátott oktatási épületek esetében az épület 
különböző rendeltetésű részekre is bontható. 
  
V. Energiahordozókra vonatkozó adatok  
A primer energia-átalakítási tényezőket az 1. táblázat tartalmazza.  

1. táblázat: Primer energia-átalakítási tényezők 
Energia e

elektromos áram 2,50 
csúcson kívüli elektromos áram 1,80 
földgáz 1.00 
tüzelőolaj 1,00 
szén 0,95 
fűtőművi távfűtés 1,20 
távfűtés kapcsolt energiatermelés 1,12 
tűzifa, biomassza 0,60 
megújuló 0,00  



 
 
 
 
2006/62. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5171 

4. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez 
 

 
Az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületek 

alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzéséről 
 
I. Általános rendelkezések 
 
1. A megvalósíthatósági elemzés célja az alternatív energiaellátás alkalmazásának előmozdítása 
mindazon esetekben, amikor annak műszaki, környezeti és gazdaságossági feltételei adottak. 
 
2. A jelen melléklet értelmezése szerint az alternatív energiaellátás körébe a következő megoldások 
tartoznak:   
– megújuló energiaforrásokat használó decentralizált rendszerek;  
– kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;  
– tömb- és távfűtés/hűtés;  
– hőszivattyú. 
 
 
II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálatának köre 
 
1. A napsugárzás energiájának hasznosítását illetően a következő feltételeket kell megvizsgálni:  
– az épületnek van-e energiagyűjtő elemek elhelyezésére alkalmas, elegendő területű, tájolású és 

dőlésszögű határoló felülete;  
– e határoló felületek szerkezete, felületképzése energiagyűjtő elemek rögzítésére avagy azokkal való 

szerkezeti és funkcionális integrálására alkalmas-e;  
– e határoló felületek benapozását a környező terepalakulatok, növényzet, épületek (beleértve a 

tervezett beépítést is) akadályozzák-e. 
Amennyiben az előző szempontok alapján az energiagyűjtő elemek elhelyezése és benapozottsága 
lehetséges, illetve biztosított, akkor a következő kérdéseket kell megvizsgálni:  
– ha a szoláris rendszer használati melegvízellátásra vagy fűtésre szolgál, annak kiegészítő hőellátása 

milyen energiahordozóval biztosítható, és a lefedési arányok (2. melléklet) alapján számított fajlagos 
primer energiaigény mekkora;  

– ha a szoláris rendszer hűtési célra szolgál, akkor annak villamos segédenergia igénye mekkora;  
– ha a szoláris rendszer elektromosenergia-ellátásra szolgál, akkor a termelt energia teljes egészében az 

épületben szigetüzemben hasznosítható-e;  
– ha a szoláris rendszer elektromosenergia-ellátásra szolgál, és nem szigetüzemben működik, akkor a 

hálózatra való csatlakozás feltételei adottak-e. 
 
2. A biomassza alapú alternatív energiaellátást illetően a következő feltételeket kell megvizsgálni:  
– a tüzelőanyag szállítási távolsága mekkora;  
– a szükséges teljesítményű hőtermelő berendezés beszerezhető-e, üzemeltetése milyen mértékben 

automatizált, illetve milyen személyi kiszolgálást igényel;  
– az épületben vagy a telekhatáron belül a szükséges tüzelőanyag-tároló terület biztosítható-e. 
A heti rendszerességű vagy annál gyakoribb személyi kiszolgálási igény az ilyen rendszer 
alkalmazásának kizárását megalapozó indokként elfogadható. 
Amennyiben az előző szempontok alapján a biomassza alapú alternatív energiaellátás lehetséges, akkor 
számítandó a rendszer fajlagos primer energiaigénye. 
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3. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést illetően a következő feltételeket kell megvizsgálni:  
– a kapcsolt hő- és villamosenergia-termeléshez milyen energiahordozó áll rendelkezésre;  
– a termelt hőenergia mekkora hányada hasznosítható az épületben, illetve szükség van-e kiegészítő 

hőtermelő berendezésre,  
– a termelt villamosenergia mekkora hányada hasznosítható az épületben, illetve a hálózatra való 

csatlakozás feltételei adottak-e;  
– a szükséges berendezések az épületben elhelyezhetők-e. 
Amennyiben az előző szempontok alapján a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés lehetséges, akkor 
számítandó a rendszer fajlagos primer energiaigénye. 
 
4. A tömb- és távfűtést/hűtést illetően a következő feltételeket kell megvizsgálni:  
– milyen távolságban van a telekhatár közelében hálózat, annak és a forrásoldalnak a kapacitása a 

vizsgált épület ellátására elegendő-e;  
– a hőhordozó paraméterei a tervezett fűtési (hűtési) rendszer szempontjából megfelelőek-e. 
Amennyiben a távhőellátás lehetséges, akkor számítandó a rendszer fajlagos primer energiaigénye. 
 
5. A hőszivattyús energiaellátást illetően a következőket kell megvizsgálni:  
– milyen forrásoldal jöhet számításba fűtési üzemmódra, elérhető-e a méretezést megalapozó hiteles 

geológiai adat (adatok hiánya esetén biztonságos – kedvezőtlen helyzetet feltételező – becslés 
alkalmazható);  

– szükség van-e kiegészítő hőtermelő berendezésre, és amennyiben igen, akkor milyenek a lefedési 
arányok; 

– a kiegészítő hőellátás milyen energiahordozóval biztosítható, és a lefedési arányok (2. melléklet) 
alapján számított fajlagos primer energiaigény mekkora. 

 
6. Valamennyi előbb felsorolt esetben az alternatív energiaellátást műszaki-környezeti szempontból 
célszerűnek kell minősíteni, ha a vizsgált alternatív energiaellátási megoldás(ok) alkalmazása esetén az 
épület fajlagos primer energiaigénye kisebb, mint az ugyanazon geometriájú és azonos határoló- és 
nyílászáró szerkezetekkel, valamint a 7. pont alatti épületgépészeti rendszerekkel kialakított épület 
fajlagos primer energiaigénye. 
Az alternatív energiaellátás műszaki-környezeti szempontból célszerűtlennek minősíthető, ha az előző 
feltétel nem áll fenn, avagy az engedélyezési tervben szereplő megoldás esetén a fajlagos primer 
energiaigény kisebb, mint alternatív energiaellátás esetén. 
 
7. A viszonyítási alapot a következők szerint meghatározott épület és épületgépészeti rendszer 
együttese képezi: 
A fajlagos hőveszteségtényező értéke a vizsgált épület felület/térfogat viszonya függvényében az 
1. mellékletben megadott követelményérték: 
– az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg, 
– a légcsereszám az épület használati módjának (használók száma, tevékenysége, technológia stb.) 

alapján a szakma szabályai szerint számított szükséges érték,  
– a belső hőterhelés az épület használati módjának (használók száma, tevékenysége, technológia stb.) 

alapján a vonatkozó szabványok, jogszabályok és a szakma szabályai szerint számított érték,  
– a világítási energiaigény az épület használati módjának (használók száma, tevékenysége, technológia 

stb.) alapján a szakma szabályai szerint számított szükséges érték,  
– a használati melegvízellátás nettó energiaigénye az épület használati módjának (használók száma, 

tevékenysége stb.) alapján a szakma szabályai szerint számított szükséges érték, és ezen igények 
kielégítésére az alábbiakban leírt épületgépészeti rendszer szolgál:  
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– a fűtési rendszer hőtermelőjének helye (fűtött téren belül vagy kívül) a tényleges állapottal 
megegyezően adottságként veendő,  

– a feltételezett energiahordozó földgáz,  
– a feltételezett hőtermelő alacsony hőmérsékletű kazán,  
– a feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 2K arányossági sávval,  
– a fűtési rendszerben tároló nincs,  
– a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött téren belül vagy kívül 

való vezetése),  
– a vezetékek hőveszteségének számításakor a 70/55 °C hőfoklépcsőhöz tartozó vezeték veszteségét 

kell alapul venni,  
– a szivattyú fordulatszám-szabályozású,  
– a melegvízellátás hőtermelője földgáztüzelésű alacsony hőmérsékletű kazán,  
– a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező,  
– 500 m2

 hasznos alapterület felett cirkulációs rendszer van,  
– a tároló helye adottság (fűtött téren belül vagy kívül),  
– a tároló indirekt fűtésű,  
– a gépi szellőzéssel befújt levegő hőmérséklete a helyiséghőmérséklettel egyező, a léghevítőt az 

alacsony hőmérsékletű, földgáztüzelésű kazánról táplálják,  
– a légcsatorna hőszigetelése 20 mm vastag,  
– a gépi hűtés energiaigényének számítását a 2. melléklet szerint kell elvégezni. 
 
 
III. Gazdaságossági vizsgálat 
 
1. Amennyiben a II.6. szerinti elemzés alapján az alternatív energiaellátás műszaki-környezeti 
szempontból célszerűnek minősül, akkor annak gazdaságossági célszerűségét a megtérülési idő alapján 
kell megítélni. 
 
2. Megállapítandó az alternatív energiaellátás beruházási költsége. A költségbecslés során a vizsgált 
alternatív energiaellátási módozat valamennyi járulékos költségét (energiatároló, tüzelőtároló, hálózat, 
konverter, szabályozó, helyigény, épületszerkezet, mélyépítés, műtárgyak stb.), továbbá nem 100% 
lefedési arány esetén a kiegészítő rendszer költségeit is figyelembe kell venni. 
 
3. Megállapítandó a tervezett létesítmény funkciójának megfelelő hagyományos épületgépészeti 
rendszerek vagy a tervezett épületgépészeti rendszerek beruházási költsége. 
 
4. Számítandó a 2. és a 3. pontok szerinti beruházási költségek különbsége. 
 
5. Számítandó az alternatív energiaellátás és a 3. pont szerinti épületgépészeti rendszer üzemeltetési 
költségeinek különbsége. 
 
6. Az alternatív energiaellátás gazdaságossági szempontból célszerűnek minősítendő, ha a III.4. és 
III.5. pontok eredményeivel számított megtérülési idő tíz éven belül van. 
 
7. A gazdaságossági szempontok mellett ajánlott az ellátás biztonságának szempontjait is mérlegelni. 
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IV. Mintalap a megvalósíthatósági elemzés eredményeinek dokumentálásához 
 

Az épület azonosító adatai 

A tervező azonosító adatai 

Szoláris rendszerek műszaki-környezeti feltételei 

1 Határoló felületek (m2, tájolás, dőlés)  

2 A határoló felületek energiagyűjtő elemek elhelyezésére alkalmasak I N 

3 Benapozás akadálytalan I N 

4 Ha 2. és 3. I, akkor  

5 HMV és/vagy fűtési energiaigény lefedési aránya  

6 Ha 5, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás energiahordozója  

7 Primer energiaigény  

8 szoláris hűtés villamos segédenergia igénye   

9 Fotovoltaikus rendszer szigetüzemben I N 

10 Fotovoltaikus rendszer hálózatra köthető I N 

11 Villamosenergia-igény lefedési aránya  

12 Villamos fogyasztók primer energiaigénye  

13 Szoláris rendszer műszaki-környezeti szempontból alkalmazható I N 

 

A biomassza alapú alternatív energiaellátás műszaki-környezeti feltételei 

1 A tüzelőanyag szállítási távolsága   

2 Hőtermelő beszerezhető I N 

3 Tüzelőtárolás helyigénye biztosítható I N 

4 Ha 2. és 3. I, akkor  

5 Kiszolgálási igény gyakorisága  

6 Primer energiaigény  

7 Biomassza alapú alternatív energiaellátás műszaki-környezeti szempontból 
alkalmazható 

I N 
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A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés műszaki-környezeti feltételei 

1 Rendelkezésre álló energiahordozó   
2 Lefedési arány  
3 Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás energiahordozója  
4 Villamosenergia épületen belül hasznosítható hányada  
5 Hálózatra való csatlakozás feltételei adottak I N 
6 Berendezések az épületen belül elhelyezhetők I N 
7 Primer energiaigény  
8 Kapcsolt energiatermelés műszaki-környezeti szempontból alkalmazható I N 

 
A tömb- és távfűtés/hűtés műszaki-környezeti feltételei 

1 Hálózat távolsága a telekhatártól    
2 A forrásoldal és a hálózat kapacitása elegendő I N 
3 A hőhordozó paraméterei megfelelőek I N 
4 Primer energiaigény  
5 Tömb- és távfűtés/hűtés műszaki-környezeti szempontból alkalmazható I N 

 
A hőszivattyús energiaellátás műszaki-környezeti feltételei 

1 Lehetséges forrásoldal fűtési üzemmódra   
2 Geológiai adatok (hivatkozott dokumentáció azonosítója)  
3 Lefedési arány  
4 Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás energiahordozója  
5 Primer energiaigény  
6 Hőszivattyús energiaellátás műszaki-környezeti szempontból alkalmazható I N 

 
Primer energiaigények összehasonlítása (amennyiben van műszaki-környezeti szempontból 

alkalmazható alternatív energiaellátási változat) 
1 Primer energiaigény alternatív energiaellátás esetén  
2 Primer energiaigény a II.7. pontjának megfelelő vagy a tervezett 

épületgépészeti rendszerrel 
 

 
Gazdaságossági vizsgálat 

(amennyiben az alternatív energiaellátás primer energiaigénye a kisebb) 
1 Az alternatív energiaellátás beruházási költségei a főbb tételek megadásával  

összesen  
 

2 A II.7. pontjának megfelelő vagy a tervezett épületgépészeti rendszer 
beruházási költségei 

 

3 1. és 2. különbsége  
4 Az alternatív energiaellátás és a 2. szerinti rendszer üzemeltetési költségeinek 

különbsége 
 

5 Megtérülési idő  
6 Alternatív energiaellátás gazdaságossági szempontból célszerű I N 

 
 
 



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a belügyminiszter

8001/2006. (MK 62.) GKM–BM

e g y ü t t e s  t á j é k o z t a t ó j a

a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásának önkormányzatonként megítélt

összegeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 20. pont -
já ban, va la mint he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív
tá mo ga tá sá ról szó ló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együt tes
ren de let ben fog lal tak alap ján a he lyi köz for gal mú köz le -
ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá ra te le pü lé si ön kor mány za ton -
ként a je len tá jé koz ta tó mel lék le té ben rész le te zett össze ge -
ket ál la pít juk meg.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter bel ügy mi nisz ter

Melléklet
a 8001/2006. (MK 62.) GKM–BM együttes

tájékoztatóhoz

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

1. Ács 327 0,00220%

2. Adony 638 0,00430%

3. Ajka 11 253 0,07586%

4. Baja 9 438 0,06363%

5. Ba las sa gyar mat 2 986 0,02013%

6. Ba la ton fü red 3 626 0,02444%

7. Ba racs ka 557 0,00375%

8. Barcs 199 0,00134%

9. Bá tony te re nye 1 700 0,01146%

10. Bé kés 312 0,00210%

11. Bé kés csa ba 32 456 0,21880%

12. Be rettyó új fa lu 843 0,00568%

13. Bony hád 1 790 0,01207%

14. Bu da pest 11 903 631 80,24792%

Bu da pest* 32 139 804

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

15. Bük 382 0,00258%

16. Csong rád 1 890 0,01274%

17. Csur gó 208 0,00140%

18. Da bas 164 0,00111%

19. Deb re cen 402 131 2,71095%

20. Dom bó vár 3 629 0,02446%

21. Du na föld vár 838 0,00565%

22. Du na ke szi 1 994 0,01344%

23. Du na új vá ros 61 059 0,41163%

24. Ede lény 355 0,00239%

25. Eger 52 574 0,35443%

26. Enying 594 0,00400%

27. Érd 7 500 0,05056%

28. Esz ter gom 7 977 0,05378%

29. Fo nyód 423 0,00285%

30. Fót 2 538 0,01711%

31. Göd 952 0,00642%

32. Gö döl lõ 5 399 0,03640%

33. Gyön gyös 4 248 0,02864%

34. Gyõr 140 998 0,95053%

35. Gyu la 5 071 0,03419%

36. Haj dú bö ször mény 2 426 0,01635%

37. Haj dú szo bosz ló 2 645 0,01783%

38. Hat van 4 507 0,03038%

39. Her nád 397 0,00268%

40. Hód me zõ vá sár hely 15 671 0,10565%

41. Inárcs 312 0,00210%

42. Jász be rény 3 011 0,02030%

43. Ká loz 247 0,00167%

44. Ka pos vár 45 506 0,30678%

45. Ka pu vár 1 250 0,00843%

46. Kar cag 1 786 0,01204%

47. Ka zinc bar ci ka 3 019 0,02035%

48. Kecs ke mét 75 245 0,50726%
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*A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2005. évi CLIII. 
tör vény 5. szá mú mel lék le te 20. pont b) al pont ja alap ján.



Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

49. Keszt hely 1 473 0,00993%

50. Kis kun fél egy há za 3 091 0,02084%

51. Kis új szál lás 1 649 0,01112%

52. Ko má rom 2 337 0,01575%

53. Kom ló 15 141 0,10207%

54. Kör mend 361 0,00243%

55. Kõ szeg 656 0,00442%

56. Kun szent már ton 1 216 0,00820%

57. La jos ko má rom 621 0,00419%

58. Len ti 1 929 0,01300%

59. Lep sény 271 0,00183%

60. Mag lód 494 0,00333%

61. Makó 181 0,00122%

62. Mar ca li 191 0,00129%

63. Mar ton vá sár 599 0,00404%

64. Má té szal ka 694 0,00468%

65. Me zõ be rény 697 0,00470%

66. Me zõ ko vács há za 188 0,00127%

67. Me zõ túr 373 0,00251%

68. Mis kolc 577 835 3,89545%

69. Mo hács 708 0,00477%

70. Mo son ma gya ró vár 12 500 0,08427%

71. Nagy atád 407 0,00274%

72. Nagy ka ni zsa 36 480 0,24593%

73. Nagy ma ros 388 0,00262%

74. Nyír adony 244 0,00164%

75. Nyír bá tor 2 480 0,01672%

76. Nyír egy há za 100 459 0,67724%

77. Ócsa 855 0,00576%

78. Oros há za 3 851 0,02596%

79. Orosz lány 248 0,00167%

80. Ózd 14 831 0,09998%

81. Ör kény 197 0,00133%

82. Pápa 13 469 0,09080%

83. Pécs 223 157 1,50441%

84. Pé te ri 955 0,00644%

85. Püs pök la dány 1 901 0,01282%

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

86. Sal gó tar ján 48 808 0,32904%

87. Sar kad 522 0,00352%

88. Sár vár 345 0,00233%

89. Sik lós 497 0,00335%

90. Sió fok 4 519 0,03046%

91. Sop ron 39 827 0,26849%

92. Szar vas 807 0,00544%

93. Száz ha lom bat ta 1 318 0,00889%

94. Szé csény 701 0,00473%

95. Sze ged 447 755 3,01852%

96. Szeg ha lom 251 0,00169%

97. Szé kes fe hér vár 94 223 0,63520%

98. Szent end re 5 145 0,03468%

99. Szen tes 1 995 0,01345%

100. Szent már ton ká ta 747 0,00504%

101. Szi get vár 1 695 0,01143%

102. Szob 266 0,00179%

103. Szol nok 64 141 0,43240%

104. Szom bat hely 49 311 0,33243%

105. Ta pol ca 2 260 0,01524%

106. Tata 5 696 0,03840%

107. Ta ta bá nya 77 133 0,51999%

108. Ti sza föld vár 1 961 0,01322%

109. Ti sza fü red 475 0,00320%

110. Ti sza új vá ros 887 0,00598%

111. Ti sza vas vá ri 520 0,00351%

112. Tö rök bál int 1 304 0,00879%

113. Tö rök szent mik lós 315 0,00212%

114. Új fe hér tó 6 674 0,04499%

115. Üllõ 245 0,00165%

116. Vác 11 131 0,07504%

117. Vár pa lo ta 6 118 0,04124%

118. Veszp rém 57 694 0,38894%

119. Vész tõ 195 0,00131%

120. Za la eger szeg 48 006 0,32363%

121. Zirc 254 0,00171%

Össze sen 14 833 570 100,00000%
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(3301 Eger, Barkóczy út 7., Pf. 145)

h i r d e t m é n y e

Az FVM He ves Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló 1993. évi II. tör -
vény 4/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Tar na men ti Ag rár szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, a rész arány-föld ki adá si el já rás után vissza ma radt föl dek ki adá sa 
cél já ból.

A sor so lás he lye: Tar na mé ra, Bo co ná di út 50., Tar na men ti Ag rár szö vet ke zet Ta nács ko zó ter me

A sor so lás idõ pont ja: 2006. jú ni us 29., 10 óra.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Tar na men ti Ag rár szö vet ke zet gaz dál ko dá si te rü le tén az 1992. évi II. tör vény
25. § (1) be kez dé se alap ján ne ve sí tett föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: He ves

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

7042 szán tó 0,2507 2,78 2,78 zárt kert

7112 kert 0,1565 4,90 4,90 zárt kert

Te le pü lés: Tar na bod

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

04/2 szán tó 0,0758 1,32 1,32  

038/3 szán tó 0,2077 4,69 4,69  

063/10 szán tó 33,1050 642,03 24,65  

070/4 erdõ 0,6847 3,83 3,83  

Te le pü lés: Tar na mé ra

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

012/30 szán tó 37,0291 1192,15 5,64  

042/17 gyep (le ge lõ) 17,3032 179,95 179,95  

047/18 gyep (rét) 0,5260 7,31 7,31  

047/20 gyep (rét) 2,9772 41,38 41,38  

047/24 szán tó 2,7928 75,98 75,98  

057/12 szõ lõ 0,0651 2,71 2,71  

063/8 gyep (le ge lõ) 6,9500 120,93 120,93  

063/16 gyep (le ge lõ) 24,9194 379,88 379,88  

069/8 szán tó 0,2204 3,83 3,83  

072/13 szán tó 0,1619 3,93 3,93  

072/29 szán tó 0,1563 3,80 3,80  

075/7 szán tó 0,7382 21,07 21,07  

085/2 gyep (rét) 0,5791 3,01 3,01  
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0126/5 szán tó 1,7265 57,15 57,15  

0126/7 szán tó 1,3234 43,54 43,54  

Te le pü lés: Tar na zsa dány

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

601/1 szán tó 3,9276 100,76 91,33 Bel te rü let

03/2 gyep (rét) 0,2529 8,35 8,35  

022/5 szán tó 1,0856 8,98 8,98  

028/4 szán tó 5,9448 70,49 70,49 Át já rá si és út szol gal -
mi jog, Tar na zsa dány

079/11 szán tó 0,2718 7,56 7,56  

081/15 szán tó 0,0837 2,74 2,74  

085/1 gyep (rét) 18,9360 597,04 597,04  

087/6 gyep (le ge lõ) 8,7143 96,73 96,73  

087/7 gyep (le ge lõ) 1,5014 7,81 7,81  

087/9 gyep (le ge lõ) 15,6061 270,28 270,28  

090 szán tó 19,8906 582,66 3,46  

093 szán tó 87,3420 1550,88 1550,88  

094 gyep (le ge lõ) 1,2013 6,25 6,25  

095/2 gyep (rét) 1,2311 36,50 36,50  

097/15 gyep (le ge lõ) 80,4087 817,73 817,73  

0140/1 szán tó 25,4318 770,04 161,53  

0149/2 szán tó 0,1350 1,17 1,17  

0228/4 gyep (le ge lõ) 0,4827 5,36 5,36  

0235/1 szán tó 0,0248 0,84 0,84  

0235/35 szán tó 60,4412 1582,42 1406,42  

Te le pü lés: Kál

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0199/4 szán tó 2,1331 48,21 48,21  

0201/7 gyep (rét) 5,0885 79,38 79,38  

Te le pü lés: Komp olt

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

084 szán tó 8,3472 162,52 162,52  

Te le pü lés: Nagy fü ged

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

044/2 szán tó 16,5370 614,42 614,42  

048/8 szán tó 23,8524 856,59 856,59  
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A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó cse re -
meg ál la po dá so kat az FM Hi va tal fi gye lem be ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so lás kez de té ig a hely szí -
nen, a cse rét pe dig a sor so lást kö ve tõ 15 na pon be lül le het az FM Hi va tal hoz be nyúj ta ni.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tá sá ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a so ro lást kö ve tõ 48 órán be lül
a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a He ves Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz
(3300 Eger, Bar kó czy út 7.) ki fo gást nyújt hat be.

Sza bó Jó zsef s. k.,
hi va tal ve ze tõ

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Veszprém Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Veszp rém Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal a Va sza ri „Hu nya di” Me zõ gaz da sá gi Ipa ri és Szol gál ta tó Szö vet -
ke zet Pápa, Bu dai N. A. u. 1. ma ra dék, jut ta tott rész arány aranykoronák nevesítésére

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart.

A sor so lás he lye: Veszp rém, Me gye ház tér 1., III. eme let 317. szo ba, Veszp rém Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hi va -
ta los he lyi sé ge 

A sor so lás idõ pont ja: 2006. jú li us 5., 9 óra.

A rész vé tel re jo go sul tak köre: a Pá pai Föld hi va tal nyil ván tar tá sa sze rint ma ra dék, jut ta tott, ne ve sí tet len arany ko ro ná val
ren del ke zõ rész arány tu laj do no sok.

A sor so lás ra ke rü lõ in gat la nok:

Te le pü lés: Egy há zas ke szõ

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

092 szán tó 66,2079 665,55 299,77

0103 szán tó 23,4616 147,81 111,12 Ve ze ték jog Hun ga -
ro tel Rt.

Te le pü lés: Ge cse

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

086 szán tó, erdõ 49,2892 1063,14 56,61

0106/3 gyep 0,5564 14,02 14,02

0106/4 gyep 0,0044 0,11 0,11
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Te le pü lés: Gyar mat

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

0172/3 erdõ 0,7584 2,65 2,65

0207 szán tó 0,1622 3,67 3,67

0223/51 szán tó 1,2683 16,74 2,20

Te le pü lés: Gyö mö re

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

0168/2 szán tó 0,6250 14,13 14,13

Te le pü lés: Lo vász pa to na

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

0121/10 szán tó 0,2800 4,62 4,62

0133/1 szán tó 140,2923 2711,88 46,23

0143 szán tó 13,6028 140,54 140,54

0163/1 szán tó 0,2877 4,75 4,75

0163/16 szán tó 29,5199 487,08 294,86 Gáz ve ze té si szolg.
jog 
Észak du nán tú li Gáz -
szolg. Rt.

Te le pü lés: Pápa

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

0245/30 szán tó 0,3737 10,73 10,73

0245/32 szán tó 0,4951 14,21 14,21

0245/34 szán tó 0,6985 20,05 5,24

0245/44 szán tó 0,3429 9,84 9,84

0245/46 szán tó 0,3345 9,60 9,60

0245/49 szán tó 0,5603 16,08 16,08

0245/50 szán tó 1,4454 41,48 41,48

0550/3 szán tó, gyep 25,9010 408,69 30,08
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Te le pü lés: Sze re cseny

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

022/6 szán tó 2,7601 74,33 5,41

041/7 szán tó 3,0418 40,15 40,15

043/8 szán tó 0,6011 7,93 7,93

051/1 szán tó, gyep 3,6813 69,05 14,13

053/1 gyep 2,8881 60,36 60,36

056/1 gyep 5,3175 111,14 111,14

056/2 szán tó 1,0771 14,22 14,22

056/47 gyep 0,9305 19,45 19,45

063/23 szán tó 0,5100 11,53 11,53 Ve ze ték jog 
ÉDÁSZ Rt.

063/33 szán tó 0,0439 0,99 0,99

067/2 erdõ, gyep 0,8201 6,60 6,60 Ve ze ték jog 
ÉDÁSZ Rt.

069/1 erdõ, gyep 1,4398 9,36 9,36 Ve ze ték jog 
ÉDÁSZ Rt.

069/13 szán tó 0,2959 6,27 6,27

Te le pü lés: Ta ká csi

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

0258 gyep 4,4807 76,88 21,96

Te le pü lés: Va szar

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Sor so lás ra ke rü lõ AK Te her

053 gyep 4,7634 62,88 12,71

061 gyep és árok 4,9839 65,79 34,99

0109/5 gyep 0,5794 15,59 5,56

0155/7 szán tó 1,1248 12,94 12,94

0188 gyep 29,4881 389,24 87,45

0191 gyep 0,3496 8,50 8,50

0194/7 gyep 0,8002 19,44 19,44

0205/3 szán tó, gyep 12,4787 261,12 13,45

0240/16 szán tó 7,1707 149,87 12,68

0276/8 szán tó 0,0097 0,20 0,20
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A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a Veszp rém Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz 
ki fo gást nyújt hat be.

Dr. Ra do vits Ti bor s. k.,
hi va tal ve ze tõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 58. szá má ban a 4765. ol da lon meg je lent 551648B törzs könyv szá ma he lye sen: 551648D.

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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