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ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori értekezésem alaptémáját az 1950-70 között épült győri oktatási épületek, azok 

állapotának felmérése és elemzése, valamint komplex korszerűsítési lehetőségeik kutatása adta. 

2010-től a szerkezettervező építészmérnök mesterszak hallgatóval közösen végeztük ezt a munkát, 

tanévente egy iskolaépületet feldolgozva. Az épületek jelenlegi állapotát a hallgatók terveken és 

szakvéleményekben rögzítették. Az elemzési és a tervezési munka holisztikus szemléletben zajlott, 

a 6 épületre kidolgozott 18 korszerűsítési tervjavaslat mindegyike komplex megoldásokat 

igyekezett kínálni az épületekkel szemben jelentkező értékvédelmi, funkcionális, akadálymentes 

használattal, épületszerkezetek állapotával kapcsolatos, épületenergetikai, épületakusztikai és 

tűzvédelmi igényekre. Az állapotfelmérések és a korszerűsítési tervek eredményeit minden épület 

esetében önálló kiadványba szerkesztettem és publikáltam. 

Mivel az épületek korszerűsítésének legfőbb indoka ma az energiahatékonyságuk növelése, 

ezért tudományos igényű kutatásom is ezt a kérdéskört vizsgálta. Részletes energetikai 

számításokat készítettem az iskolaépületek jelenlegi és a hallgatói tervek szerint korszerűsített 

állapotairól, melyek alapján elemezni tudtam az egyes energetikai korszerűsítési intézkedések 

hatásait és hatékonyságát, fel tudtam tárni a tervekben kihagyott lehetőségeket. E tanulságok 

alapján meg tudtam fogalmazni egy olyan általános intézkedéscsomagot, melynek alkalmazásával 

bármely a vizsgált épületekhez hasonló karakterisztikával rendelkező épület felújítható lehet a 

„költségoptimalizált” vagy a „közel nulla energiájú” épületek elvárásai szerint. Az általános 

intézkedéscsomag alkalmasságát teszteltem a hat tanulmányozott iskolaépületen, és külön 

megvizsgáltam a javasolt épületgépészeti megoldások hatékonyságát is. 

Az értekezés bevezető és záró fejezeteiben elemeztem az energiahatékonyság szerepének 

növekedését az épített környezet alakításában az elmúlt néhány évtizedben. Vizsgáltam az oktatási 

épületek energiaigényének mértékét a teljes meglévő épületállományban európai és hazai 

kutatások eredményei alapján. Elemzéseim eredményei és szakirodalmi kutatás alapján 

meghatároztam az energiamegtakarítási potenciál általános és három speciális definícióját, 

melynek használatával összehasonlítható módon vizsgálhatók az egyes épületek korszerűsítésében 

rejlő energiamegtakarítási lehetőségek. 
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SUMMARY 

The basic subject of my doctoral dissertation consisted of surveying and analysing of 

educational buildings of Győr built between 1950-70 and researching complex modernization 

possibilities for them. Beginning from 2010 I performed this work together with the Master 

Students of Architecture. We processed one school building per academic year. The present 

conditions of the buildings were recorded in plans and expert’s reports. The analysing and 

planning processes were done with a holistic approach. All of the 18 modernization designs 

developed on the 6 buildings tried to offer complex solutions on the heritage protectional, 

functional, accessible use, conditions of the building constructions, building acoustics and fire 

safety demands against the studied buildings. I composed and published the results of surveys and 

modernization plans for each building in separate publications. 

Since today the main motive of building modernization is to improve their energy efficiency. 

Therefore these issues were examined in my research of scientific level. I made detailed 

calculations of the present and modernized conditions of the school buildings on the basis of 

students’ plans. In this way I could analyse the effects and efficiency of each modernizing 

measures, reveal the omitted possibilities of the plans. Based on these lessons I could composed a 

general action plan which can be applicable on any buildings having similar characteristics to the 

examined ones and these can be renewable according to the expectations of “cost optimal” or 

“nearly zero energy” buildings. Suitability of the general action plan was tested on the six studied 

school buildings and the efficiency of the recommended building service system solutions was 

examined in addition. 

The introducing and closing chapters of my dissertation analysed the increase of the role of 

energy efficiency in changing of the built environment during the last some decades. I examined 

the extent of energy demand of educational buildings in the whole existing building stock based 

on the results of European and domestic researches. On the basis of my analysis results and after 

researching the special literature I determined the general and three special definitions of energy 

saving potential using of which the energy saving possibilities in modernization of each building 

could be comparably examined. 
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1. 
BEVEZETÉS, 

TÉMAFELVETÉS 

Disszertációm véglegesítésekor az építéssel, építészettel való kapcsolatom közel húsz éves. 

1997-ben a győri Hild József Építőipari Szakközépiskolában kezdtem el középfokú tanulmányaim, 

azzal a céllal, hogy – ha minden jól megy, akkor – építész leszek. 2001-ben felvételt nyertem a 

győri Széchenyi István Egyetem akkor induló osztatlan építészmérnöki képzésére, melyet egy kis 

firenzei kitérő után [Horváth, 2006] 2007-ben fejeztem be egy győri nagysebességű vasúti 

megállóhelyről készült diplomatervvel [Horváth, 2007], és kiváló oklevél minősítéssel. 2007 

szeptemberétől ösztöndíjas helyet kaptam a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori 

Iskola építőmérnöki szakirányán, amivel párhuzamosan megkezdhettem oktatói munkásságom 

is az Építészeti és Épületszerkezettani Tanszéken, ahol kezdetben az Épületszerkezettan 

tárgycsoport oktatásában vettem részt, majd 2010-től az újonnan induló szerkezettervező 

építészmérnök mesterszak több tantárgyának is kulcsembere lettem, úgymint Gyakorlati 

épületfizika, Energiatudatos épülettervezés, Komplex épületszerkezet-tervezés [Koppány-Fátrai-

Horváth, 2009]. Az évek során világossá vált, hogy építészként inkább a szerkezeti, konstrukciós 

problémák vonzanak, és felkeltette az érdeklődésem az épületenergetika témája is. 

Az említett húsz évben az építőipar nagy változásokon ment át, melyek közül az épületekkel 

kapcsolatos energetikai elvárások növekedése volt talán a legnagyobb átalakító erejű. 

Illusztrációként: Amikor a szakközépiskolában először hallottam a falak kötelező „k” értékéről, 

akkor a 0,7 W/m2K érték volt az elvárás [MSZ-04-140-2:1985]. Egyetemi tanulmányaim vége felé, 

2006-ban megjelent az „új épületenergetikai rendelet” [7/2006. TNM rendelet], ahol a „k”-ból „U” 

lett, a követelményből pedig a falak esetében 0,7 helyett 0,45 W/m2K. Ezt követően hamarosan 

megjelentek olyan vélemények a szakmában, hogy a rendelet követelményei nemzetközi 

összehasonlításban és a technika adta lehetőségekhez képest nem elég szigorúak, de csak 2014-

ben jelent meg a követelményeket módosító rendelet [20/2014. BM rendelet], melyben a fal jellegű 

szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét 0,24 W/m2K értékben maximalizálták, a rendelet hatályának 

fokozatos kiterjesztésével. Jelenleg az új követelmények alkalmazásának kezdetén járunk. 
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A követelmények szigorodása természetesen nem csak az egyes szerkezetekkel kapcsolatos 

elvárásokban, de az épületek energiafogyasztásának mérséklésében is megjelent. Hazánkban 

megközelítően tíz éve került a szakma érdeklődésének középpontjába a német passzívház 

koncepció [Feist, 1989], és a passzívházak tervezése, építéstechnológiája. Mára ez az érdeklődés 

átalakult, mintha sokkal kevesebbet hallanánk a témáról. Ennek egyik oka, hogy az energetikai 

követelmények szigorodásával, a „közel nulla energiaigényű épületek” követelményének 2015-ös 

megjelenésével [39/2015. MvM rendelet] a passzívházak bizonyos megoldásai bekerültek a 

mindennapos építési gyakorlatba. Ami tíz éve extrém és egyedi példa volt, az ma már részben a 

mindennapos építési gyakorlat része kell(ene) legyen. 

Érdekes volt megfigyelni, hogy miként formálódott az építészek, különösen az egyetemen 

oktató építésztanárok véleménye az energiatakarékosság, energiatudatosság tárgykörében az 

elmúlt évtizedben. Egyesek eleinte megpróbálták a problémakör jelentőségét csökkenteni, de 

mára szép fokozatosan eljutottunk oda, hogy az energiatudatosság már olyan alapkövetelmény, 

mely csak nagyon ritkán hagyható el, még az egyetemi tervezési feladatokban is. 

Egy másik, hasonló jelentőségű oktatói szemléletváltás a meglévő épületekkel kapcsolatos 

építész attitűdben fedezhető fel. Amikor a diplomatémám kerestem, akkor még egy építész 

diplomatémája csak teljesen új épület lehetett. Mára oda jutottunk, hogy a diplomatémák mintegy 

fele valamilyen meglévő épülettel foglalkozik, és több Komplex épülettervezés kurzus is lefutott, 

ahol a tervezési feladat meglévő épületekhez, épületegyüttesekhez kapcsolódott. A szemléletváltás 

oka egyrészt az immateriális, építészeti és környezeti értékek védelmének előtérbe kerülésében, 

másrészt a materiális értékek, úgymint meglévő szerkezet, anyag, beépített munka és energia 

(árának) felértékelődésében található meg. 

Az említett két témában tapasztalható szemléletváltás irányával jómagam is messzemenően 

egyet tudok érteni. Végzett építészként először meglévő épületekkel kapcsolatos építészeti 

feladatok találtak meg. A tervezési feladataim jelentős része az 1950 és 1990 között épült épületek 

komplex felújításához kapcsolódott, melyekben természetesen mindig az épületenergetikai 

modernizáció kapta a legnagyobb hangsúlyt, mint lehetséges megtérülő beruházás. Itt kezdtem 

felismerni, hogy a „modern épületek modernizációja” egy igazán időszerű és érdekes téma 

építészeti és épületszerkezeti szempontokat tekintve is. 
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Fontosabb tervezési feladataim a „modern épületek modernizációja” témakörben, időrendben: 

- 2008: A győri Széchenyi István Egyetem tanulmányi épületének homlokzat-felújítás 

engedélyezési terve, Bodrossy Attila DLA és Czigány Tamás DLA vezető tervezők 

munkatársaként [Dimenzió, 2008; Horváth, 2009; Horváth, 2010a]. 

- 2009: A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola pályázati terve az épület bővítésére és 

homlokzat-felújítására, Eke Zsolt PhD és Molnárka Gergely PhD munkatársaként [Eke és tsi, 

2009; Horváth-Molnárka, 2009; Horváth, 2010c]. 

- 2010: Az athéni Piraeus Tower nemzetközi tervpályázati terve az épület bővítésére és 

homlokzat-felújítására [Horváth-Lipusz-Tálosi, 2010; Horváth, 2010b]. 

- 2013: A győri Megyeháza és Vízügyi Igazgatóság épületegyüttesének homlokzat-felújítása és 

kilátó-étterem funkcióval való bővítése, Dohanek Ádám diplomatervének konzulenseként 

[Dohanek, 2013]. 

- 2015: A rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai auditálása, részfeladatok 

Kegyes-Brassai Orsolya PhD munkatársaként [Pius, 2015]. 

Tervezési feladataimhoz kapcsolódóan a publikációs tevékenységem, később a doktori 

kutatásom témája is úgy formálódott, hogy az oktatási épületek komplex állapotelemzése és 

modernizációja került a figyelmem középpontjába. Amikor 2010-ben gyakorlati feladatokat 

kellett találni a Gyakorlati épületfizika és az Épített környezetünk című tárgyakhoz, melyek az 

akkor újonnan induló szerkezettervező építészmérnök mesterszak új tárgyai voltak, ésszerűnek 

tűnt az ötlet, hogy a hallgatók 1950 és 1990 között épült győri középiskolákkal foglalkozzanak. 

A témaválasztás indoklásakor megjegyzendő, hogy 2011 januárja és 2013 októbere között 

tanszékünk részt vett az ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Managements) 

című európai uniós projektben, melynek témája a totalitárius rezsimek építészeti öröksége volt 

[ATRIUM, 2012; Zupančič és tsi, 2013]. A témakörön belül hazánk esetében főként a szocreál 

építészet alkotásait kutattuk, kiemelten kezelve a korszak győri építészeti alkotásait [Winkler, 

2012]. A projekt további ösztönzést adott, hogy a korszakban született győri iskolaépületekkel 

foglalkozzunk, melyek között igazán értékes épületek is vannak. 

Később részt vettem egy másik európai uniós projektben. A MILD HOME (My Modular, 

Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy house) projekt 2012 októbere és 2014 

decembere között valósult meg. Célja egy új szellemiségű lakóépület típus tervének kidolgozása, 
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működési és megvalósíthatósági lehetőségeinek vizsgálata volt. A projektben a lakásépítés és 

területfejlesztés ökologikus és ökonomikus, fenntartható megoldásait kutattuk; melyben az 

energiatudatosság és az épületenergetika szerepe magától értetődik [Horváth, 2014; Bedin és tsi, 

2014; Bedin és tsi, 2015; Horváth, 2015a]. 

Doktori kutatásom témáját tehát főként azoknak a győri 1950 és 1970 között épült 

középiskoláknak az épületenergetikai elemzése adja, melyeket az elmúlt hat évben a 

szerkezettervező építészmérnök mesterszak hallgatóival közösen vizsgáltunk meg. A vizsgálat a 

jelenleg adott állapot dokumentálását és sokszempontú elemzését jelentette, melyet követően 

lehetőségünk volt felújítási terveket kidolgozni, majd azokat energetikailag ellenőrizni. A 

hallgatókkal közösen a hat iskolára összesen 18 korszerűsítési javaslatot dolgoztunk ki [Horváth, 

2015b]. 

Értekezésemben a konkrét iskolák korszerűsítési megoldásain, mint esettanulmányokon 

keresztül vizsgálom meg az egyes építészeti döntések energetikai eredményességét, az egyes 

iskolák energiamegtakarítási lehetőségeit, számszerűsítve energiamegtakarítási potenciáljukat a 

jelenleg érvényes energetikai szabályozás tükrében. A kutatás néhány alapkérdése: 

- Korszerűsíthetők-e a kiválasztott iskolaépületek a „költségoptimalizált” vagy a „közel nulla 

energiás” elvárások szerint? 

- Miként értelmezhető az oktatási épületek energiamegtakarítási potenciálja a jelenleg érvényes 

magyar szabályozás tükrében? 

- Milyen megtakarításokból összegződik egy iskolaépület energiamegtakarítási potenciálja? 

- Az energiamegtakarításért felelős egyes összetevők milyen mértékben, milyen hatékonysággal 

javíthatók? 

- Lehetséges-e hatékonyabban javítani az iskolák energetikai színvonalát, a korszerűsítési 

intézkedések helyes megválasztásával? 

- Elérhető-e a 25%-os megújuló energia arány egy meglévő iskolaépület esetében? 

- Hogyan mutathatnának példát az oktatási épületek a környezet- és energiatudatosság 

szemléletének terjesztésében a diákok, a tanárok és az egész társadalom számára? 
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2. 
AZ OKTATÁSI ÉPÜLETEK SPECIÁLIS HELYZETE 

AZ ENERGETIKÁBAN ÉS AZ ENERGIAPOLITIKÁBAN 

Értekezésemben oktatási épületek energiahatékonyságával foglalkozom, így megkerülhetetlen 

a globális energiahelyzet és energiapolitika összefoglalása témám speciális szempontjából. 

2.1 Környezetünk és energiafelhasználásunk kölcsönhatásai 

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ elnöke, Ámon Ada „huszonöt éve 

foglalkozik az éghajlatváltozás problémájával. Úgy, hogy munkája első csaknem másfél 

évtizedében még tudományos körök sem voltak hajlandók hivatalosan elismerni, hogy a 

klímaváltozás létező és nagyon nagy baj. Ma már »csak« bizonyos amerikai elnökjelöltek és 

globális nagyvállalatok próbálják kisebbíteni a probléma jelentőségét...” – így summázza egy 

energetikával foglalkozó kutató, szaktanácsadó pályáját az emberiség változó attitűdjének 

kontextusában egy online életmód portál cikke [Ámon, 2016]. Az elnökjelöltből azóta elnök lett. 

Valóban úgy tűnik, hogy az utóbbi években az emberiség túlnyomó többségét meggyőzték a 

már nem csak tudósok által mért és prognosztizált, de a saját közvetlen környezetükben is 

érezhető változások bizonyítékai arról, hogy a globális éghajlatváltozás jelensége létezik. A 

meteorológusok sorra publikálják a Föld átlagos hőmérsékletének emelkedéséről szóló 

grafikonjaikat, újabb és újabb hőmérsékleti rekordokkal. Az 2.1. ábrán ezek közül az egyik 

legfrissebb látható a NASA egy 2016 szeptemberi közleményéből [McCarthy-Cabbage, 2016]. 

 
2.1. ábra Hőmérsékleti anomália (°C) az 1980-2015 közötti időszak éves átlagai alapján 

[Joshua Steves grafikonja, McCarthy-Cabbage, 2016] 
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A globális felmelegedés csak az egyik klimatikus jellemző szignifikáns változására utal Földünk 

végtelenül bonyolult ökoszisztémájából. Helyesebb tehát globális klímaváltozásról beszélni, 

melybe természetesen beletartoznak az átlaghőmérséklet emelkedésével összefüggő jelenségek (a 

sarki jégtakaró és a gleccserek olvadása, a tengerszint növekedése etc.), de az éghajlati viszonyok 

szélsőségesedése (aszályok, sivatagosodás, heves esők etc.), a természeti katasztrófák (árvizek, 

szökőárak, hurrikánok, tájfunok etc.) számának és súlyosságának növekedése is [Magyar, 2016]. 

Hogy a globális klímaváltozás az emberiség tevékenységeihez ok-okozati összefüggéssel is 

köthető, az már csak bizonyos, többnyire nem tudományos körökben vitatott. Széles körben 

elfogadott tény, hogy a légkör széndioxid koncentrációja és a Föld átlaghőmérséklete erősen 

korrelál, amit az Antarktisz vastag jégtakarójának vizsgálatával 400 000 évre visszamenően 

bizonyítottak a kutatók [Eamer-Prestrud-Ahlenius, 2007]. A 2.2. ábrán a jégsapka elemzéséből 

származó adatok együtt szerepelnek a jelenkori mérési adatokkal. Laikus szemnek is feltűnik, hogy 

a CO2 koncentráció emelkedése az 1800-as évek közepén, az első ipari forradalom idején indul be 

intenzíven, és azonos tendenciát mutat a légköri átlaghőmérséklet változásával. 

 
2.2. ábra A légkör CO2 koncentrációjának és a Föld átlaghőmérsékletének összefüggései az elmúlt 400 000 évben 

[Eamer-Prestrud-Ahlenius, 2007] 
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2.3. ábra Az egy főre jutó napi energiafelhasználás a Föld országaiban a népsűrűség függvényében [MacKay, 2011] 

Az emberiség az első ipari forradalom idején kezdte el nagyarányú szénhidrogén kitermelését 

és felhasználását. A szénhidrogének elégetésével nagy mennyiségű CO2 keletkezik, mely a 

légkörben fokozza az üvegházhatást, ami így a Föld felmelegedéséhez vezet. További üvegház 

hatású gázok a metán (CH4) és a dinitrogén-oxid (N2O), melyek szintén nagy mennyiségben 

fordulnak elő a légkörben, jelentős részben antropogén tevékenységek következtében. 

Az egy főre jutó energiafelhasználás jelentős mértékben függ az egyén földrajzi helyzetétől, 

mely országban, milyen klimatikus viszonyok közt, milyen népsűrűségben, milyen fejlettségi 

szinten él. A 2.3. ábrán látható, hogy 2005-ben a napi egy főre eső energiafelhasználás 

világátlagban körülbelül 60 kWh [MacKay, 2011]. Az is látható, hogy Magyarország lakosai a 

világátlag feletti energiamennyiséget fogyasztanak. Ez az érték időben előrehaladva, általában az 

ország fejlettségének fokozódásával együtt növekszik. Néhány országnál egy kis zöld vonal jelzi, 

az adatpont 1990-es értékhez viszonyított elmozdulását. 

Ha az egy főre jutó energiaigény növekedéséhez még hozzávesszük a világ népességének 

növekedését, akkor könnyen belátható, hogy a világ energiaellátása egyre nagyobb kihívást jelent, 

különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az főként fosszilis energiaforrások felhasználására épül. 
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Az energiaigényekkel, a kereslettel szemben áll a kínálati oldal, ahol egy többpólusú, globális 

hálózat és iparág szolgálja ki a fogyasztók alapvető, az országok stratégiai igényeit. Az 

energiaellátás azonban több különböző problémával néz szemben egyidejűleg. Ezek közül a 

legfontosabb ellátásbiztonsági kockázatok [Horváth, 2016a]: 

- Az energiaigények intenzív növekedése globális szinten. 

- A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása, avagy a fejlődés fenntartása. 

- A fosszilis (szén, kőolaj, földgáz) és a nukleáris (urán) energiahordozó készletek végessége, a 

gazdaságos kitermelés határainak elérése. 

- Az energiahordozó készletek egyenlőtlen eloszlása a Földön, a primer energiaforrások 

beszerzése egyre messzebbről lehetséges csak, a szállítási költségek növekedésével. 

- A környezetvédelem szempontjainak felértékelődése. 

- Az atomerőművek kockázatának átértékelődése. 

- A hatékonyabb, tisztább és/vagy megújuló energiaforrásokra való áttérés, vagyis az iparági 

szerkezetváltás kényszere. 

- A megújuló energiák alacsony energiasűrűsége, időbeli egyenlőtlen eloszlása, az 

energiatárolás nehézségei. 

- A politikai konfliktusok és a terrorizmus veszélyezteti a stratégiai fontosságú 

ellátórendszereket. 

 
2.4. ábra A világ energiaszerkezetének jövőbeni várható alakulása négy prognózis szerint [Horváth, 2016a] 
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2.5. ábra A világ energiaszerkezetének jövőbeni várható alakulása hét forgatókönyv szerint [Jarlsby, 2016] 

Számos az energiaszektor jövőjével kapcsolatos kutatás készült már, melyek közül négy 

optimistának mondható kutatás prognózisát mutatja be, és veti össze a 2.4. ábra. Hasonló 

eredményeket gyűjtött össze Erik Jarlsby is cikkében, melyben hat felhasználás- és egy célorientált 

szcenárió 2035-2040-re vonatkozó jóslatát veti össze [lásd 2.5. ábra; Jarlsby, 2016]. A prognózisok 

több tíz évre tekintenek előre készítésük idejétől és az alábbi, közös jellegzetességek figyelhetők 

meg bennük: 

- Az energiaigények növekedésével számolnak a közel jövőben, de a távolabbi jövőben már 

csökkenést várnak. 

- A fosszilis energiahordozók felhasználásának fokozatos visszaszorulásával számolnak. 

- Az atomenergia jelenlegi szerepét megtartja, vagy kis mértékben erősödik a prognózisokban. 

- A megújuló energiák felhasználása fokozatosan egyre nagyobb tért nyer, de a teljes 

energiaigénynek csak egy részét képesek fedezni (25%, 40%, 70%, 30% körül). 

- Az előrejelzések olyan ma még nem ismert, új technológiákra is számítanak, melyek 

racionalizálni tudják az energiaszükségleteinket és/vagy a mainál hatékonyabb módon 

képesek energiát előállítani a meglévő erőforrásokból. 

A jövő kutatásában megkerülhetetlen kérdés a jövő energiaellátásának megoldása. Az ENSZ 

által finanszírozott „The Millenium Project” 15 pontban összegezte a globális kihívásokat, először 

1996-ban. Azóta rendszeres riportokban összegzik, hogy miként néz szembe a világ e 

kihívásokkal. A 2015-ös jelentésben az 1. számú probléma a „fenntartható fejlődés és a 

klímaváltozás” és a 13. számú az „energia” [Glenn-Florescu, 2015]. 
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2.2 A globális energiapolitika igénye 

Belátható, hogy a modern világ számos globális kihívással néz szembe, melyek megoldásához 

globális összefogásra volna szükség. Ezen problémákra elsőként a Római Klub tudósai mutattak 

rá 1972-ben az „A növekedés korlátai” című jelentésükben, ahol megállapították, hogy a népesség 

növekedése, a nyersanyagok kitermelésének üteme és a környezetszennyezés mértéke 

veszélyezteti az emberiség jövőjét [Meadows-Randers-Meadows, 2004; Schrancz, 2012]. 

1970-es években megkezdődött az olajválságok sora: 1971-ben a líbiai olajtermelő vállalatok 

államosítása miatt; 1973-ban a jom kippuri háború miatt; 1978-ban az OPEC olajár duplázása 

miatt. Az olajválságok egyrészt megrengették a világot azzal, hogy az addig biztosnak tűnő 

energiaforrás ára erőteljes emelkedésbe kezdett; másrészt indító lökést adtak az 

energiatakarékosság szorgalmazására [Tóth, 2012]. 

 
2.6. ábra A fenntartható fejlődés összetevőinek kapcsolatrendszere a szokásos és 

egy kevésbé elterjedt megjelenítési formában [Horváth, 2016a] 

1987-ben a „Közös jövőnk” című Bruntland-jelentés fogalmazza meg először a fenntartható 

fejlődés fogalmát: „Csak az a fejlődés fogadható el, amely anélkül elégíti ki a mai generáció 

szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségét az ő szükségleteik 

kielégítésére” [Hinrichsen, 1987]. A fenntarthatóságról általában úgy beszélünk, mint a 

környezeti, gazdasági és társadalmi érdekek harmonikus együttállásáról, ahogy azt az 2.6. ábra bal 

oldala szemlélteti; de ha belegondolunk a társadalom környezeti függőségébe és a gazdaság 

társadalmi és környezeti beágyazottságába, akkor a jobb oldali relációk helyesebbnek tűnnek. 

1992-ben Rio de Janeiroban tartottak kormányfői konferenciát, ahol 192 ENSZ tagország írt 

alá, a történelemben elsőként nemzetközi keretegyezményt a légkör megnövekedett CO2 



 

Horváth Tamás: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 11 

tartalmának csökkentésére vonatkozóan, a klímaváltozás megakadályozását célozva. A 

tagországok megegyeztek, hogy évente konferenciát szerveznek. Ez lett a COP, azaz „Conference 

of Parties”. Az első COP-t 1995-ben tartották meg Berlinben. A második, genfi konferencián 

kiadott helyzetjelentés tudományos állásfoglalásként rögzítette a klímaváltozás tényét. 1997-ben 

született meg a Kiotói Egyezmény, melyben 37 fejlett ország vállalkozott, hogy 2008 és 2012 között 

átlagosan 5,2%-kal csökkenti az üvegház hatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Ezt 

követően az országok sorra ratifikálták az egyezményt, az EU 2002-ben, Oroszország 2005-ben, 

Ausztrália 2007-ben, viszont az USA nem írta alá az egyezményt, és 2011-ben Kanada is kilépett. 

Közben megkezdődött a kibocsátási kvóták kereskedelme az ún. „rugalmas mechanizmus” elve 

alapján. A 2009-es koppenhágai COP15 célja volt, hogy egy újabb előre mutató egyezmény 

szülessen, azonban ez a konferencia kudarccal zárult e tekintetben [Széll, 2012; Schrancz, 2012]. 

Újabb ígéretes egyezmény csak 2015 decemberében született Párizsban a COP 21-en. A Párizsi 

Megállapodás célja, hogy a kötelezettséget vállaló 197 ország a Föld légkörének felmelegedését 

2 °C alatt tartja az iparosodás előtti mértékhez képest, és folytatja az arra irányuló erőfeszítéseket, 

hogy a felmelegedés csak 1,5 fokos legyen. Megjegyzendő, hogy ez a szándék már 2009-ben 

Koppenhágában is megfogalmazódott, csak ott és akkor nem született egyezmény belőle. Jelenleg 

a megállapodást 149 ország ratifikálta, Magyarország 2016. április 22-én [UNFCCC, 2016]. 

Az ENSZ Klímaváltozási Kormányközi Testületének legújabb jelentése szerint 2010-ben az 

épületek a globális energiafelhasználás 32%-áért és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 19%-

áért felelősek. A globális célok tehát már jó ideje világosan kijelöltek az ENSZ 

konferenciasorozatának eredményeként, azonban a megvalósítás módja még tisztázatlan, 

homályos, és úgy tűnik, a párizsi egyezmény sem jelent szigorú, komoly kötelezettségeket a 

csatlakozó országok számára [Magyar, 2016]. 

2.3 Az Európai Unió energiapolitikája 

Az Európai Unió már a kezdetektől kiemelt fontosságú kérdésként kezeli az energiaellátást, 

nemcsak azért mert tisztában van a globális helyzet súlyosságával, hanem azért is mert az unió 

országainak területe relatíve energiaforrásokban szegény terület, az országok energiaimport 

függése tehát nagy. Ez a függőség egyben politikai függőséget is jelent, olyan stratégiailag kevésbé 

kiszámítható országoktól, mint Oroszország vagy a Közel-Keleti térség államai. Az EU felismerte, 
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hogy szükség van egy integrált európai klíma- és energiapolitikára (Energy Policy for Europe), 

melyben bár a tagállamoknak szabadságot kapnak egyedi igényeikhez és lehetőségeikhez igazodó 

energetikai rendszerük kiépítésében, de közös célok mentén, együttesen lépnek fel ezen a 

fokozottan tudomány- és technológia igényes területen. A közös célok pedig a következők: 

- Küzdelem az éghajlatváltozás és annak káros hatásai ellen. 

- Az energiaellátás biztonságának javítása. 

- Az energiaárak növekedésének megakadályozása. 

- Vezető szerep elérése az energiatechnológiák területén [Tóth-Bulla-Nagy, 2016]. 

Az EU 2010-ben tette közzé az „Energy 2020” néven ismert energetikai stratégiáját 

[COM/2010/0639], melyben célul tűzték ki, hogy 2020-ig: 

- 20%-kal csökkenjen az üvegház hatású gázok kibocsátása az 1990-es szinthez képest. 

- 20%-ra növekedjen a megújuló energiák részaránya a teljes felhasználásban. 

- 20%-kal csökkenjen a végső energiafelhasználás. 

Nem sokkal később, 2014-ben kiadják az „Energy 2030” néven ismert stratégiát is 

[COM/2014/015], melyben még impozánsabb célszámokat határoznak meg. Cél, hogy 2030-ig: 

- 40%-kal csökkenjen az üvegház hatású gázok kibocsátása az 1990-es szinthez képest. 

- 27%-ra növekedjen a megújuló energiák részaránya a teljes felhasználásban. 

- 27%-kal csökkenjen a végső energiafelhasználás. 

A 2030-as stratégia már egy nagyobb ívű terv részét képezi, annak időarányos részeredményeit 

irányozza elő. Ugyanis az EU már 2011-ben publikálta az „Energy Roadmap 2050” stratégiát 

[COM/2011/0885], melyben a 2050-ig elérendő célokat határozta meg. Az üvegház hatású gázok 

kibocsátásával kapcsolatban a terv 80-95%-kos csökkentést tűz ki célul az 1990-es szinthez képest. 

Ez a drasztikus célszám tulajdonképpen a szénhidrogén alapú gazdaságról való átállást jelenti. A 

stratégia megállapítja, hogy e cél eléréséhez új energiamegtakarítási és energia-előállítási módokat 

kell alkalmaznunk és elterjesztenünk, hogy 2050-ben a polgárok otthonai, a középületek, az ipar 

és a szolgáltatások már energetikailag fenntartható módon működhessenek. Az átfogó stratégiába 

bevont szektorokat, a köztes és a végső célszámokat az Európai Bizottság infografikája mutatja 

meg a legjobban a 2.7. ábrán. Itt látható, hogy a kitűzött végső cél eléréséhez az épületek 

energiafelhasználásához kapcsolódóan is 88-91%-os CO2 kibocsátás csökkenés az előirányzat. 
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2.7. ábra Az Európai Bizottság infografikája az Energy Roadmap 2050 stratégiai céljairól [EU web, 2012] 

Az említett stratégiai dokumentumok rögzítik a közös célokat, de a végrehajtáshoz szükséges 

a tagállamokat jogilag is kötelező direktívákat kiadni. Az első ilyen Magyarországra is kötelező 

erejű direktíva a 2002/91/EC EPBD (Energy Performance of Buildings) volt, melynek már 

megszületett egy továbbfejlesztett változata a 2010/31/EU EPBD. Ezek eredményeképpen: 

- kidolgozott számítási módszerek állnak rendelkezésre az épületek energetikai minősítéséhez. 

- ma már energetikai tanúsítvány szükséges az épületek eladásához és bérléséhez. 

- a fűtési és légkondicionáló rendszerek rendszeres energetikai felülvizsgálata kötelező jellegű. 

- az EU országai minimumkövetelményeket határoztak meg az új épületekre és a jelentősebb 

felújításon áteső épületekre és szerkezetekre vonatkozóan. 

- 2018. december 31-e után minden középületnek, 2020. december 31-e után minden új 

épületnek, „közel nulla energiaigényűnek” kell lennie. 

- a tagországokban az épületek energiahatékonyság növelését elősegítő pénzügyi támogatási 

programokat hoztak létre és üzemeltetnek. 

- terjed a megújuló energiák, a távfűtéses és kapcsolt energiatermeléses rendszerek használata. 

- a tagországok jelentéseket készítenek az energiahatékonyságban elért eredményekről. 

A 2012/27/EU EED (Energy Efficiency Directive) további energiahatékonysággal kapcsolatos 

kötelezettségeket ró a tagországok kormányaira: 

- A hatósági tulajdonú vagy használatú épületek évente legalább 3%-át fel kell újítatnia a 

kormányzatnak energiamegtakarítás céljából. 

- Az EU kormányzati szervei csak magas energiahatékonyságú épületeket vásárolhatnak. 

- A tagországoknak hosszútávú épület-felújítási stratégiát kell kidolgozni a Nemzeti 

Energiahatékonysági Cselekvési Terv keretein belül. 
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Megállapítható, hogy az uniós szabályozás a 2000-es években az épületek 

energiahatékonyságával kapcsolatos közös célok és módszerek kidolgozását szorgalmazta, 

természetszerűleg elsőként az új épületek megvalósítását befolyásolta. A 2010-es években az elért 

eredményekre alapozva a szabályozás már nagyobb figyelmet szentel a meglévő épületállomány 

korszerűsítésére. „Az építéstudomány most zajló paradigma-váltása a társadalmi prioritások 

módosulását tükrözi.” írta Kunszt György már 1998-ban [Kunszt, 1998]. Akkor még csak az 

előszeleit lehetett érzékelni a változásnak, ma már a fősodorban vagyunk. 

2.4 Az épületenergetika szabályozása Magyarországon egykor és ma 

Magyarországon az 1960-as évek közepéig az épületek hőtechnikai paramétereit az általánosan 

elfogadott szerkezetek (főként a nagy-, majd kisméretű tégla falazatok) adta lehetőségek szabták 

meg. A hőszigetelés fokozására való törekvés általában kimerült abban, hogy 38 cm vastag falakat 

alkalmaztak külső főfalként általánosan, még akkor is, ha ez statikailag nem volt szükséges; illetve 

ha homok- vagy salakfeltöltést alkalmaztak egy zárófödémen. 1965-ban jelent meg először egy 

ajánlás jellegű műszaki előírás az ME-30-65 „Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai 

méretezése (Szokványos használatú épületek)” címmel. Ebben a dokumentumban szerepeltek 

először különböző épületszerkezetekre vonatkozó maximális hőátbocsátási tényező értékek [lásd 

2.8. ábra, ME-30-65]. 

Az első kötelező érvényű hőtechnikai szabályozás 1979-ben jelent meg Magyarországon az 

olajválságok után, az európai tendenciákat követve. Az MSZ-04-140-2:1979 szabvány címe 

„Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés.” Ezt 

1985-ben azonos számmal és címmel frissítették. A szabványok az épületek határoló 

szerkezeteinek hőátbocsátási tényezőire adtak számítási metódust és követelményértékeket [lásd 

2.8. ábra, MSZ-04-140-2:1979, MSZ-04-140-2:1985, Tóth, 2012]. 

A szabályozás finomodását jelentette a korábbival azonos című, MSZ-04-140-2:1991 szabvány, 

mely az előzőekkel ellentétben nem adott követelményértékeket az egyes szerkezetek 

hőátbocsátására vonatkozóan, de tovább lépett a korábbi gyakorlatnál és a szerkezetek helyett az 

egész épületet vizsgálta, az épület térfogategységre jutó fajlagos hőveszteségét (W/m3K) korlátozta. 

A fajlagos hőveszteség számításába itt már nem csak a felületeken jelentkező hőveszteségek, 

hanem a hőhidak hőveszteségei is beleszámítandóak, igaz egyszerűsített módszerrel. Mivel a 
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szabvány a szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási követelményeket nem adott, a műszaki 

gyakorlat az előző szabványokban foglalt követelményértékeket tekintette irányadónak egészen 

2006-ig [lásd 2.8. ábra, MSZ-04-140-2:1991, Tóth, 2012]. 

Magyarország 2014. május 1-je óta az Európai Unió tagja, így energiapolitikáját az uniós 

stratégiai célkitűzések és direktívák figyelembe vételével kell alakítania. Az elmúlt évek azt 

mutatják, hogy az uniós kötelezettségek teljesítései jelentősen előre vitték az épületenergetikai 

szabályozást, mely egyébként sajnos nem mondható kifejezetten haladó szelleműnek. 

Az 2002/91/EC EPBD uniós direktívában foglalt kötelezettséget teljesíti a „7/2006. (V. 24.) 

TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról”. Ez a rendelet az 1991-es 

szabvány elveit továbbvivő, kifejezetten épületenergetikai szabályozás, de mint rendelet a 

szabványnál erősebb kötelező erővel bír. A rendelet megadja az épületek energetikai számításának 

lehetséges módszereit (2. melléklet) és az épületekre vonatkozó követelményeket (1. melléklet). 

A TNM rendeletben a követelmények három szintje jelenik meg [Baumann és tsi, 2009]: 

- tartalmazza az egyes szerkezetek hőátbocsátási tényezőire (W/m2K) vonatkozó 

követelményértékeket (mint az 1985-ös szabvány), 

- megadja az épületek fajlagos hőveszteségének maximumát a lehűlő felületek és a fűtött 

térfogat arányának függvényében (W/m3K, mint az 1991-es szabvány), és újdonságként 

- követelményértékeket ad meg (a lakó és szállás jellegű épületeket, az irodaépületeket és az 

oktatási épületeket külön kezelve) a teljes épület fajlagos éves energiafogyasztására 

(kWh/m2év), melyben már az épületgépészeti rendszerek fogyasztása is figyelembe veendő. 

A három szintű követelmény rendszert kiegészítik még: 

- az épület nyári túlmelegedésére vonatkozó követelmény és 

- az épületgépészeti rendszer kialakítására vonatkozó általános követelmények. 

Az így kialakult rendelet folytatta a meglévő műszaki gyakorlatot, és harmonizálta azt az uniós 

elvárásokkal, de nem adott teljes megoldást az épületek minősítésének rendszerére, mivel pont a 

minősítés elve maradt ki belőle. Ezt a hiányt pótolta a „176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az 

épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról”. E rendelet szabályozta a tanúsítás 

szükségességének alapeseteit, a tanúsítás módját, tartalmát és az épületek vagy önálló rendeltetési 

egységek energetikai besorolásának elvét az A+ és I energetikai osztályok közé. 
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2.8. ábra A falakra, tetőkre és ablakokra vonatkozó hőátbocsátási tényező követelményértékek 1965-től napjainkig a 

magyarországi szabályozásban és referenciaként a passzívház koncepcióban [Horváth, 2017] 

A 2010/31/EU EPBD uniós direktíva az épületenergetikai követelmények jelentős szigorítását 

irányozta elő, annak érdekében, hogy új épületeink a közel jövőben már a „közel nulla 

energiaigényű” jelzővel legyenek illethetők. E célt megalapozandó az Európai Bizottság 

244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében szereplő módszertan alapján az egyes 

tagországok meghatározták az épületek „költségoptimalizált” energetikai színvonalát. A 

módszertan szerint meg kellett keresni azt a költség optimum helyzetet, melyben az épület 

megépítésébe befektetett költségek és az épület várható 30 éves üzemeltetési költségei a 

legalacsonyabb értéket adnak [lásd 2.9. ábra], hiszen „az építető ráfordításai összességében így a 

legalacsonyabbak” [NÉeS; Boermans és tsi, 2011]. A hazai viszonyokra alkalmazott számítás 

eredményeképpen születtek meg a „költségoptimalizált” épületek energetikai követelményei. Egy 

későbbi uniós tanulmány leírta a „közel nulla energiaigényű” épületek követelményeit is, melyeket 

a 2.9. ábrán szereplő 1-es és 2-es épületek helyén kell elképzelnünk [Hermelink és tsi, 2013]. 

A követelmények szigorítását a magyar jogalkotás a meglévő rendeletek módosításával oldotta 

meg, hosszú várakozás után. Így jelenleg is a korábban említett két rendelet határozza meg az 

épületek energetikai minősítésének kereteit, de tudnunk kell, hogy tartalmuk jelentősen változott 

az elmúlt években, és a közeljövőben is változni fog. 
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2.9. ábra A költségoptimalizált követelmény meghatározásának módszertana [2012/C 115/01; Boermans és tsi, 2011] 

A TNM rendelet főbb módosításai, időrendben: 

- 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet … a számítási módszer és a tervezési adatok módosítása. 

- 20/2014. (III. 7.) BM rendelet … a „költségoptimalizált” követelményszint beiktatása, a TNM 

rendelet kiegészítése az 5. melléklettel. 

- 14/2014. (XII. 31.) MvM rendelet … a TNM rendelet hatályának módosítása. 

- 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet … a „közel nulla energiaigényű épületek” 

követelményszintjének bevezetése, a TNM rendelet kiegészítése a 6. melléklettel. 

A legutóbbi módosítás 2016. január 1-én lépett hatályba, de már ütemezve van a módosító 

jogszabályokban a TNM rendelet fokozatos átalakítása, melyben már minden meglévő épületet a 

„költségoptimalizált” és minden új épületet a „közel nulla energiaigényű” követelményeknek kell 

megfeleltetni [Nagy, 2016]. 

176/2008. Kormányrendelet legutóbbi, és eddigi legjelentősebb változtatását a 261/2015. (IX. 

14.) Kormányrendelet adja, melyben az épületek és önálló rendeltetési egységek új minősítési 

alapját határozták meg a TNM rendeletben definiált „közel nulla energiaigényű” összesített 

energetikai jellemző függvényében. Az új minősítési rendszerhez új energiaosztály jelöléseket is 

bevezettek (AA++ és JJ között). 
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Jelenleg érvényes Jelenleg részben érvényes Jövőben bevezetendő 

1. melléklet 
Követelményértékek 

5. melléklet 
Költségoptimalizált követelményszint 

6. melléklet 
A közel nulla energiaigényű épületek 

követelményszintje 

I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek 
hőátbocsátási tényezőire vonatkozó 

követelmények 

I. A határoló- és nyílászáró 
szerkezetek hőátbocsátási tényezőire 

vonatkozó követelmények 

II. A fajlagos hőveszteség-tényezőre 
vonatkozó követelményértékek 

II. A hőveszteség tényező 
követelményértékei 

II. A fajlagos hőveszteség tényező 
követelményértékei 

III. Az összesített energetikai jellemzőre 
vonatkozó követelmények 

III. Összesített energetikai jellemző 
követelményértékek 

III. Összesített energetikai jellemző 
követelményértékek 

IV. Az épületek nyári túlmelegedésének kockázata 

V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások 

  IV. Felhasznált minimális megújuló 
energia részaránya 

2.1. táblázat A TNM rendelet jelenleg hatályos követelmény rendszerei [Horváth, 2016b] 

 Használatba vétel ideje 

Mától 2018.01.01-től 2019.01.01-től 2021.01.01-től 

Új
 é

pü
let

 lé
te

sít
és

e 

Hatóságok használatára szánt 
vagy tulajdonukban álló 

Normál 
I-II-III. 

Költségoptimalizált
I-II-III. 

A közel nulla energiaigényű épületek
I-II-III-IV. 

Energiamegtakarítási célú hazai 
vagy uniós pályázati forrás vagy 

a központi költségvetésből 
származó támogatás 

igénybevételével megvalósuló 

Költségoptimalizált 
I-II-III. 

A közel nulla 
energiaigényű 

épületek 
I-II-III-IV. 

Minden épület Normál 
I-II-III. 

Költségoptimalizált 
I-II-III. 

A közel nulla 
energiaigényű 

épületek 
I-II-III-IV. 

M
eg

lév
ő 

ép
üle

t 
bő

vít
és

e 
va

gy
 

en
er

gi
am

eg
ta

ka
rít

ás
i 

cé
lú 

fe
lúj

ítá
sa

 

Energiamegtakarítási célú hazai 
vagy uniós pályázati forrás vagy 

a központi költségvetésből 
származó támogatás 

igénybevételével megvalósuló 

Költségoptimalizált 
I-II-III. 

Minden épület Normál 
I-II-III. 

Költségoptimalizált 
I-II-III. 

2.2. táblázat Választás a TNM rendelet követelményrendszerei közül [Horváth, 2016b] 

Jelenleg tehát egy átmeneti időszakban vagyunk, amikor a TNM rendelet egyszerre három 

követelményrendszert is tartalmaz különböző mellékleteiben [lásd 2.1. táblázat], melyek közül 

még a régi követelmények és már az új követelmények is érvényesek lehetnek az épületünkre. A 

TNM rendelet 6. §-a alapján tudjuk eldönteni, hogy épületünkre, vagy tervezési feladatunkra, 

jelenleg melyik mellékletbe foglalt követelményrendszert kell alkalmazni [lásd 2.2. táblázat]. E 

tekintetben vizsgálandó az épület [Soltész-Szakács, 2015, Nagy, 2016]: 
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- használatba vételének ideje, 

- hogy új épületről, bővítésről vagy felújításról van-e szó, 

- utóbbi esetén, hogy a bővítés vagy felújítás „jelentős”-e, 

- az épület hatósági használatban vagy tulajdonban áll-e, 

- az építés uniós vagy központi költségvetési pályázati forrásból valósul-e meg. 

A TNM rendelet mindhárom követelményrendszerében közös, hogy azok három alap 

követelményszintből épülnek fel. A követelmények első szintjét az épület egyes határoló 

szerkezeteinek általános helyen vett metszetére számított vagy az alkalmazott termékek egészére 

minősítési iratban megadott hőátbocsátási tényezőre (U, W/m2K) vonatkozó követelményértékek 

adják. A rétegtervi hőátbocsátási tényező számítása általános esetben: 

U = ∑  [2.1] 

A hőátbocsátási tényezőre vonatkozó irányszámok már 2006-tól megtalálhatók az 1. melléklet 

I. fejezetében. A 2014-ben megjelent szigorítás, a „költségoptimalizált” követelményszint 

irányszámai az 5. melléklet I. fejezetében találhatóak. A „közel nulla energiaigényű” épületek 

követelményrendszere ugyancsak az 5. mellékletben található irányszámokat használja, így a 

2015-ös módosítás ezen a szinten nem hozott újabb szigorítást [2.3. táblázat]. 

Épülethatároló szerkezet U1.m [W/m2K] U5.m [W/m2K] 
Külső fal / Homlokzati fal 0,45 0,24 
Lapostető 0,25 0,17 
Padlásfödém / Padlás és búvótér alatti födém 0,30 0,17 
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 0,17 
Alsó zárófödém árkád felett / Árkád és áthajtó feletti födém 0,25 0,17 
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett / terek felett 0,50 0,26 
Üvegezés   1,00 
Különleges üvegezés (magas akusztikai és biztonsági követelményű)   1,20 
Homlokzati üvegezett nyílászáró, fa vagy PVC keretszerkezettel 1,60 1,15 
Homlokzati üvegezett nyílászáró, fém keretszerkezettel 2,00 1,40 
Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 2,50   
Homlokzati üvegfal (az üvegezésre és a távtartókra együttesen értelmezett átlag)  1,50 1,40 
Üvegtető   1,45 
Tetőfelülvilágító / Tetőfelülvilágító füstelvezető kupola 2,50 1,70 
Tetősík ablak 1,70 1,25 
Homlokzati üvegezetlen kapu / Ipari és tűzgátló ajtó és kapu  3,00 2,00 
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 1,45 
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu   1,80 
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50 0,26 
Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50 1,50 
Talajjal érintkező fal 0-1 m / Lábazati fal, talajjal érintkező fal 1 m mélységig 0,45 0,30 
Talajon fekvő padló (a kerület mentén 1,5 m széles sávban / egész) 0,50 0,30 
Hagyományos energiagyűjtő falak (pl. tömegfal, Trombe fal)   1,00 

2.3. táblázat Épülethatároló szerkezetek hőátbocsátási tényező követelményei a TNM rendeletből [Horváth, 2017] 
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2.10. ábra A fajlagos hőveszteség tényező követelmény értékei a TNM rendeletből [Horváth, 2017] 

A követelmények második szintjét az épület fajlagos hőveszteség tényezője (q, W/m3K) jelenti, 

mely a vizsgált teljes épület vagy épületrész transzmissziós hőveszteségeinek és a hasznosított 

passzív sugárzási hő nyereségének algebrai összegeként definiálható, egységnyi fűtött térfogatra 

számított érték. Mindez képletben kifejezve: 

q = ∑ AU + ∑ lΨ −  [2.2] 

Az épület fajlagos hőveszteség tényező értékét befolyásolja az épület formai kialakítása 

(egyszerű vagy összetett forma), az épületszerkezetek hőtechnikai minősége, a nyílászárók 

tájolása, a környezeti viszonyok (árnyékoltság). A TNM rendelet mindhárom 

követelményrendszere tartalmaz a fajlagos hőveszteség tényezőre vonatkozó követelményeket az 

épület lehűlő felületeinek és a fűtött térfogatának arányában [2.10. ábra]. Jól látható, hogy a 

követelmények fokozatosan szigorodtak a 2014-es és a 2015-ös módosításokban. 

A követelmények harmadik szintjét az összesített energetikai jellemző (Ep, kWh/m2a) adja, 

mely a vizsgált épület vagy épületrész rendeltetésszerű használatához szükséges teljes 

energiafelhasználást mutatja meg primer energiában kifejezve. Az energiafogyasztásba 

beleszámítandó a fűtés, a használati melegvíz, a szellőztetés, a hűtés és a világítás 

energiafogyasztása és az épület esetleges energianyereségei. Lakó és szállás jellegű épületek 

esetében a világítás fogyasztása nem számítandó bele az összesített energetikai jellemzőbe. 

E = E + E + E + E ű + E + E  [2.3] 
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A fajlagos hőveszteség tényező 
követelmény értékei qm [W/m3K]
a felület / térfogat arány 
függvényében A/V [m2/m3]

1. melléklet 
A/V<0,3 qm = 0,20
0,3<A/V<1,3 qm=0,38(A/V)+0,086
A/V>1,3 qm = 0,58

5. melléklet 
A/V<0,3 qm = 0,16
0,3<A/V<1,3 qm=0,27(A/V)+0,079
A/V>1,3 qm = 0,43

6. melléklet 
A/V<0,3 qm = 0,12
0,3<A/V<1,0 qm=0,2296(A/V)+0,05143
A/V>1,0 qm = 0,28
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2.11. ábra Az összesített energetikai jellemző követelményei a TNM rendeletből [Horváth, 2017] 

Az épület összesített energetikai mutatójának számított értékét befolyásolja az épület és a 

benne található gépészeti rendszerek kialakítása, és az épület rendeltetése. A TNM rendelet 

mindhárom követelményrendszere tartalmaz az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó 

követelményeket az épület lehűlő felületeinek és fűtött térfogatának arányában. A rendelet három 

funkciócsoport esetében határoz meg konkrét követelményeket a lakó- és szállás jellegű 

épületekre, az irodaépületekre, és külön az oktatási épületekre [2.13. ábra]. 

Az összesített energetikai jellemző követelményeinek különbözősége a három funkciócsoport 

esetében figyelembe veszi a funkciók szokásos gépesítettségét és a világítás energiafogyasztásának 

a jellemzőbe történő beszámítását. E tekintetben a rendelet 2015-ös módosítása több szempontból 

is szemléletet váltott. A 2006-os és 2014-es követelmények az irodaépületek esetében magasabb 

fajlagos fogyasztást engedtek meg, mint a lakóépületek esetében tekintve, hogy az irodaépületeket 

általában szellőztetik, hűtik és a világítás fogyasztását is figyelembe kell venni. Ezzel szemben a 

2015-ös módosítás alacsonyabb fogyasztást követel meg az irodaépületektől és az oktatási 

épületektől is, mint a lakóépületektől, a fenti érvek ellenére. A 2015-ös módosítás szakít az A/V 

aránytól függő követelmény megfogalmazással, mely az oktatási épületeknél különösen nagy 

mozgásteret adott, ami például egy pavilonos szervezésű, földszintes óvoda esetében biztosan 

jelentős előnyt jelentett. Mindkét módosítás arra utal, hogy a nagyobb tudatossággal, több tervező 

szakember bevonásával épülő középületektől a rendelet fokozott energiahatékonyságot és 
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Az összesített energetikai jellemző 
követelmény értékei Epm[kWh/m2a]
a felület / térfogat arány 
függvényében A/V [m2/m3]

Követelmények 1. mell. 5. mell. 6. m.

Lakó- és szállásjellegű épületek  Epm

A/V<0,3 110,0 110,0 100,0
0,3<A/V<1,3 120(A/V)+74,0 30(A/V)+101,0 100,0
A/V>1,3 230,0 140,0 100,0

Irodaépületek   Epm

A/V<0,3 132,0 132,0 90,0
0,3<A/V<1,3 128(A/V)+93,6 28(A/V)+123,6 90,0
A/V>1,3 260,0 160,0 90,0

Oktatási épületek    Epm

A/V<0,3 90,0 90,0 85,0
0,3<A/V<1,3 164(A/V)+40,8 60(A/V)+72,0 85,0
A/V>1,3 254,0 150,0 85,0
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példamutatást vár el. Az építkezések finanszírozását tekintve is ésszerű ez az elvárás, hiszen a 

jelentős magántőkéből, vagy közpénzből épülő iroda jellegű vagy oktatási épületek beruházói 

könnyebben ki tudják gazdálkodni az energiahatékonysággal járó esetleges plusz költségeket, mint 

a magántőkéből épülő kis lakóépületek tulajdonosai. Ráadásul a nagyobb épületek 

energiahatékony kialakítása fajlagosan még olcsóbb is lehet, mint a kisebb épületeké. 

A háromszintű követelményrendszert két további követelmény egészíti ki. Az egyik a nyári 

túlmelegedésre vonatkozó követelmény a TNM rendelet 1. mellékletének IV. fejezetében, mely 

lényegében máig változatlan formában van érvényben. A másik az épületgépészeti rendszerek 

kialakítására vonatkozó általános követelményeket tartalmazza az 1. melléklet V. fejezetében, 

ennek tartalma azonban 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben is módosult. 

A 2015-ös módosításkor a „közel nulla energiaigényű” épületek követelményrendszerének 

megjelenésekor egy teljesen új követelmény is megjelent a rendeletben a 6 melléklet VI. 

fejezetében, a „Felhasznált minimális megújuló energia részaránya” cím alatt. A követelmény 

szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez 

viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, 

amely vagy az épületben keletkezik, vagy az ingatlanról származik vagy a közelben előállított. A 

minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény (Esus, kWh/m2a) mértéke a következő képlettel 

határozható meg: 

, = 0,25 , é  [2.4] 
A többszintű követelményrendszernek való megfeleltetés után épületeink energetikai minőség 

szerinti besorolását a 176/2008. Kormányrendelet szerint kell elvégezni, miszerint a besorolás 

alapja az összesített energetikai jellemző épületre számított értékének és a számított 

követelményértéknek a százalékos aránya. A százalékos érték alapján eldönthető és tanúsítható, 

hogy a vizsgált épület milyen energetikai osztályba tartozik. 

A besorolás alapja = ∙ 100 [2.5] 
Mivel a TNM rendeletbe az eredetinél két szigorúbb követelményrendszer is bekerült, ezért a 

minősítési besorolás alapját is megváltoztatták a 261/2015. (IX. 14.) Kormányrendelettel. 2016. 

január 1-től az energetikai minőség szerinti besorolás a „közel nulla energiaigényű” összesített 
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energetikai jellemző követelményhez viszonyítva történik egy módosított beosztás alapján. A 

2009-2015 között és a 2016-tól érvényes minőségi osztályokat a 2.12. ábra mutatja be együtt. Az 

új 2015-ben bevezetett módosítások 2016. január 1-étől hatályosak, a hatály alá tartozó épületek 

köre 2021-ig fokozatosan bővül majd, mikor már minden új építésű épületnek a „közel nulla 

energiaigényű” követelményrendszert teljesítve kell megépülnie, teljesítve a 2010/31/EU EPBD 

uniós direktíva célkitűzéseit. 

 
2.12. ábra Épületek energetikai minőség szerinti besorolása 2009-2015 között és 2016-tól 

[Horváth, 2017; 176/2008. Kormányrendelet] 
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2.5 Magyarország energiapolitikája 

Ugyancsak európai uniós nyomásra született meg Magyarország energiastratégiája, 

természetesen az uniós célkitűzésekkel összhangban. Az első ilyen jellegű dokumentum 2007-ben 

készült el Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv (NEHCsT) címen. Ezt 2011-ben és 2015-

ben felülvizsgálták így megszületett a II. és III. NEHCsT is. A harmadik, 2015 augusztusára datált 

verzió tulajdonképpen a 2012/27/EU irányelvben előírt beszámolási kötelezettség teljesítése. 

Időközben a NEHCsT a fő dokumentumává vált a „Nemzeti Energiastratégia 2030” tervnek [NES, 

2012], melyet a 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban adtak ki. A stratégia különböző elemeinek és 

forrásainak „szakpolitikai kapcsolódásait” szemlélteti a 2.13. ábra [NEHCsT, 2015]. 

 
2.13. ábra A III. NEHCsT szakpolitikai kapcsolódásai [Horváth, 2017; NEHCsT, 2015] 

Hazánk aktuális energiapolitikáját tehát a legfrissebb III. NEHCsT alapján érdemes 

áttekinteni, mely az ország helyzetét és lehetőségeit is realistán mutatja be. A NEHCST szerint a 

legfontosabb energetikai cél az ellátásbiztonság fenntartása mivel „hazánk földrajzi adottságaiból 

és a hagyományos energiahordozók versenyképesen kitermelhető készleteinek hiányából 

fakadóan” folytonos energiahordozó importra kényszerül, ezért e tekintetben veszélyeztetett, és a 

környező országoknak kitett helyzetben van. Az ellátásbiztonság fokozásához szükséges az 

energiahordozók beszerzési forrásainak diverzifikálása és az energiaimport csökkentése, ami csak 

úgy lehetséges, ha: 
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- az energiafogyasztás csökken, 

- az energiahatékonyság növekszik, 

- a hazánkban elérhető energiahordozók és források kihasználása növekszik és 

- atomenergia kapacitásaink hosszútávon fennmaradnak. 

„A Kormány energiastratégiai célja Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának 

garantálása a gazdaság versenyképességének, a környezeti fenntarthatóságnak és a fogyasztók 

teherbíró-képességének a figyelembevételével úgy, hogy közben elindulhassunk egy energetikai 

struktúraváltás irányába is. … A jövő útja, hogy az energiahatékonysági intézkedések hatására 

csökkenő energiafogyasztást új, innovatív technológiák alkalmazásával biztosítsuk és célzott 

szemléletformálással karbon-tudatossá tegyük a társadalmi szereplőket. … Az 

energiatakarékosság elterjesztésében és az ökoszisztémák környezeti terhelésének csökkentésében 

is jelentős szerepet játszik a szemléletformálás, a társadalom legszélesebb körét – az iskolai 

oktatáson keresztül a felnőttképzésekig – kell környezettudatos fogyasztóvá tenni.” írja a III. 

NEHCsT. 

 
2.14. ábra Az ország végső és primer energiafelhasználásának 2008-as és 2012-es tényadatai és 

a 2020-as tervadatok ágazatonként [Horváth, 2017; NEHCsT, 2015] 

Az ország primer energiafogyasztására 2008-ban 1120 PJ volt, a 2012-es fogyasztás 992 PJ. A 

2020-ra vonatkozó célkitűzés 1009 PJ [lásd 2.14. ábra]. A számokat nézve az energiafogyasztás 

csökkentésére vonatkozó cél már teljesítettnek is tűnhet, azonban a 2012-es évben több tényező is 

kedvezően befolyásolta az energiafogyasztás ilyetén alakulását, pl. az enyhe tél és a gazdasági 
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növekedés jelentős visszaesése. A NEHCsT készítői tehát a GDP várható növekedésével arányos 

energiafelhasználás növekedéssel számolnak 2020-as prognózisukban. 

Magyarország vállalásai az Európa 2020 Stratégia energia és klímapolitikai céljaihoz 

kapcsolódóan, a hazai adottságokhoz igazodva a következők: 

- a megújuló energiaforrások részarányának 14,65%-ra növelése; 

- a 2020-ra jelzett energiafelhasználáshoz képest 18% végső energiafelhasználás megtakarítás; 

- az üvegházhatású gázok kibocsátásának max. 10%-os növekedése a 2005-ös szinthez képest. 

 
2.15. ábra Energiatakarékossági lehetőségek a NES szerint [NES, 2012] 

„E célkitűzések eléréséhez elengedhetetlen az épületek energiafelhasználásának csökkentése, és 

a megújuló energiaforrások épületenergetikai alkalmazásának fokozása” [NÉeS, 2015]. A 

„Nemzeti Energiastratégia 2030” 2020-ra 49 PJ, 2030-ra 111 PJ primerenergia megtakarítást vár 

az épületektől. Ehhez, a terv szerint a lakó- és középület állomány felújítása által 40 PJ energia-

megtakarításnak kellene kimutathatónak lennie 2020-ban [lásd 2.15. ábra]. 

2.6 Magyarország épületenergetikai stratégiája 

Az ország épületeinek energiafogyasztásáról a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NÉeS) ad 

tájékoztatást, mely a 1073/2015. (II. 25.) Kormányhatározat által elfogadott alátámasztó 

dokumentuma a III. NEHCsT-nek. A NÉeS elkészítésén az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 

Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) koordinálásában létrehozott szakértői csoport vett részt. 

A NÉeS elkészítéséhez mindösszesen 20 842 épület energetikai jellemzőit vizsgálta át a 

kutatócsoport. A magyarországi lakó- és középület állományról dokumentált részletes energetikai 

felmérés bemenő adatait a következő források biztosították: 

- a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) adatbázisa, 
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- a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) adatbázisa, 

- a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (VÁTI) által gyűjtött 

tanúsítások adatai, 

- 100 épület kifejezetten a NÉeS-hez készített helyszíni energetikai felmérési adatai és 

- az épületek „felújítottsági arányának” meghatározására szolgáló felmérés adatai. 

Az energetikai felmérések és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2011-es népszámlálási 

adatai alapján épülettipológiát állítottak fel, az egyes épülettípusok energetikai jellemzőinek 

meghatározásához. A lakóépületek esetében 15 meglévő és 2 új építésű, a középületek esetében 42 

altípust (ebből 10 oktatási) különítettek el a kutatók [Csoknyai, 2013; Magyar, 2013]. Ezután 

elkészítették a típusépületek „költségoptimalizát” és „közel nulla energiaigényű” szinteknek 

megfelelő felújítási változatainak korszerűsítési beruházási költségeinek és energia 

megtakarításainak számításait. Forgatókönyveket készítettek a lakó- és középületek felújítási 

céljainak meghatározásához, melyek alapján megbecsülhetőkké váltak a korszerűsítések egyes 

lépéseinek fajlagos költségei. [NÉeS, 2015] 

A NÉeS kimondja, hogy Magyarországon a felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben 

használjuk el. Ez az arány az elmúlt tíz évben gyakorlatilag nem változott és megfelel a hasonló 

földrajzi adottságú uniós országoknál megfigyelhető aránynak. A KSH adatai szerint az ország 

lakásállománya legalább 4,4 millió számosságú. Az állomány közel 80%-a nem felel meg a 

korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek (itt a 2006-tól érvényes 

energetikai követelményekre kell gondolni). Ez az arány a középületek esetében is hasonló. 

Hazánkban a lakossági energiafelhasználás 1 m2 lakás alapterületre jutó fajlagos értéke 247 

kWh/m2a, mellyel a 220 kWh/m2a európai átlag felett vagyunk. Ennek az energiafelhasználásnak 

több, mint 80%-a a hőcélú fogyasztás (fűtés, használati melegvíz, illetve konyhai). A NÉeS 

épületvizsgálata azt is megállapította, hogy különösen a 1946 és 1980 között épült épületek 

energiahatékonysága gyenge, és a legtöbb energiát a szabadon álló családi házak fogyasztják. Az 

adatok alapján egyetérthetünk a NEHCsT következtetéseivel: „jelentős energiamegtakarítási 

potenciál van az épületek energiafelhasználásának csökkentésében”, „a kitörési pont az épületek 

nagyarányú energetikai korszerűsítése lehet”. [NEHCsT, 2015; NÉeS, 2015] 

A NÉeS kiemeli, hogy az épületek felújítása az elvárt energiamegtakarításon túl másodlagos 

gazdasági előnyökkel is jár. Az épületek korszerűsítése munkaintenzív tevékenység, ami kevéssé 
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gépesíthető és erősen helyhez kötött, így elsősorban a helyi vállalkozások vesznek benne részt, új 

munkahelyeket teremtve. De a szigorúbb követelményeket teljesítő, felújított épületek létrehozása 

egy magasabb építési minőség elérését is megkívánja, amely az építőipar számára jelentős kihívást 

jelent, és magas szakképzettségű munkaerő iránt támaszt igényt. [NÉeS, 2015] 

A NÉeS készítette elő a 7/2006. TNM rendelet és a 176/2008. Kormányrendelet módosításait, 

az épületenergetikai követelmények szigorításait. A mögöttes célok azonban csak lassan érhetők 

el az épületállomány lassú változása miatt. A NEHCsT adatai szerint 2014-ben 8358 új lakást 

vettek használatba és 1742 lakás szűnt meg (autonóm épületállomány változás). Az új lakások csak 

a 4,4 millió feletti lakásállomány 0,15%-át jelentik. Az új lakások jó energetikai jellemzői tehát alig 

tudják befolyásolni a lakásállomány energiafelhasználását. A 2014-es év a recesszió egyik éve volt, 

így a jövőre vonatkozó reményeink bizakodóbbak lehetnek. Látható, hogy a meglévő 

épületállomány felújításában hatalmas energiamegtakarítási potenciál rejlik, ezekről azonban 

kevés adattal rendelkezünk, mivel jelentős hányaduk nem kerül a hatóságok látókörébe. 

A meglévő épületállomány felújításáról az ösztönző pályázati rendszerek jelentéseiből 

kaphatunk információkat. Ilyen épületenergetikai célokat, jelentős energiahatékonyság növelést 

és energiamegtakarítás elérést támogató programok voltak a KEOP 4. és 5. valamint a ZBR. Utóbbi 

a Kiotói Jegyzőkönyv által lehetővé tett CO2 kvótakereskedelem bevételeit forgatja vissza olyan 

beruházásokba, melyek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését tudják elősegíteni, 

így „az eddigi kvótabevételek több mint háromnegyede épületek energiahatékonysággal 

kapcsolatos fejlesztéseinek támogatására lett allokálva”. [NEHCsT, 2015] 

A 2012/27/EU EED által kirótt kötelezettség, hogy a mindenkori kormányzat a hatósági 

tulajdonú vagy használatú épületek évi legalább 3%-át felújítsa energiamegtakarítás céljából. A 

NEHCsT melléklete listázza azokat a központi kormányzati épületeket, melyek felújítandóak és 

felújíthatóak „legalább a jogszabályban meghatározott energetikai minimumkövetelményeknek 

megfelelően”. A listában a legalacsonyabb energiahatékonysági jellemzőkkel bíró épületek 

elsőbbséget élveznek, a műemlékek viszont bele sem kerültek, mivel azok valószínűleg nem 

feleltethetők meg egy „az építészeti, történeti értéket figyelembe vevő” korszerűsítéssel az 

energetikai követelményeknek. A listázott épületek összes fűtött hasznos alapterülete 488 506 m2, 

ez alapján az éves felújítandó mennyiség 14 655 m2. A felújítások megvalósítását a KEHOP 

program finanszírozza 2015-től, évi 2 milliárd forint kerettel. [NEHCsT, 2015] 
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A központi kormányzati épületek azonban csak egy kis részét képezik középületeinknek, vagy 

közpénzből üzemeletetett épületeinknek (pl. kórházak, szociális intézmények, nevelési-oktatási 

intézmények, rendvédelmi szervek épületei etc.), melyekkel kapcsolatban a NEHCsT bevallja: 

„Magyarország eddig nem állapított meg energiahatékonysági cselekvési terv vagy program 

készítési kötelezettséget középületekre, intézményekre.” A NÉeS szerint a 2020-ra elérendő 40 PJ 

épületek korszerűsítéséből származó energia-megtakarításból csupán 1,6 PJ (4%) kapcsolódik a 

középület állomány felújításához. Pedig az uniós épületállomány alapterületének mintegy 12%-át 

teszik ki a közhasználatú épületek, és a GDP 17%-át fordítja az unió közkiadásokra. Ezzel 

összefüggésben a NÉeS stratégiai célként megfogalmazza: „A kormányzati és önkormányzati 

kiadások között a közületi épületek fenntartása jelentős tétel. A középületek energiahatékony 

felújítása tartós költségcsökkenést jelent az állami és önkormányzati szektorban, amely javítja 

a költségvetés pozícióját.” [NÉeS, 2015] 

 
2.15. ábra A magyar középület állomány megoszlása, az épületek száma [Soltész-Lipcsik, 2013] 

A NÉeS készítéséhez elvégzett középület-állomány vizsgálatban öt különböző funkcióba 

sorolták a középületeket, az épületek megoszlásáról a 2.15. ábra informál. Az egészségügyi és 

szociális épületeken belül 10, az irodaépületeken belül 8, a kereskedelmi épületeken belül 4, a 

kulturális épületeken belül 8, az oktatási épületeken belül pedig 12 középület altípust határoztak 

meg, így a középület altípusok száma összesen 42 lett. Az épületfunkciókat az építési idő szerint 

osztották alcsoportokra. A megkülönböztetett időszakok: 1900 előtt, 1901-1945 között, 1946-1979 

között, 1980-1989 között és 1990 után. A vizsgált oktatási épületek esetén az épületszerkezetet 

jellemző fajlagos hőveszteség-tényező 0,23-0,61 W/m3K, a fűtés primer energiafogyasztása 113-

238 kWh/m2a, az összes primer energiafogyasztás pedig 139-267 kWh/m2a között alakult. 

[Magyar, 2013]. Az eredményekből látszik, hogy minden oktatási épülettípus energetikai 
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felújításra szorulna. A típusonkénti korszerűsítési javaslatok kidolgozása és számítása után 

átlagosan 55% primer energia megtakarítást érthető el a „költségoptimalizált” felújítás után és 63% 

a „közel nulla energiaigényű” felújítás után. Ezek az arányok csak az oktatási épülettípusokra 

nézve még ígéretesebbek: 61,2% és 65,5%. [lásd 2.16. ábra; NÉeS, 2015] 

 
2.16. ábra A NÉeS tipizált középületeinek eredeti és felújított összesített energetikai jellemzői [NÉeS, 2015] 

A NÉeS középület típusokra számított adataihoz képest a NES még sokkal magasabb 

referenciaértékeket közölt a középület-állományra vonatkozóan. A KÉK Munkacsoport adataira 

hivatkozva egy átlagos középületet 1200 m2 fűtött alapterülettel és 340 kWh/m2/év átlagos fajlagos 

hőenergia-felhasználással jellemzett. Sajnos kritikaként megfogalmazható a NÉeS-sel szemben, 

hogy a középületek esetében a benne publikált kutatás nem lép tovább az egyes épülettípusok 

korszerűsítésének vizsgálatán, nem adja meg, hogy hány épület tartozik az egyes tipológiai 

osztályok alá, és nem von le következtetéseket a teljes magyar középület-állomány 

energiamegtakarítási lehetőségeiről sem, így a NES vélhetően túlzó adatai sem pontosíthatóak a 

NÉeS kutatása alapján. 

A középületek lecserélődése új építésű, energiahatékony épületekre még a lakóépület-állomány 

megújulásánál is kisebb mértékű, ezért ebben az állományban szinte csak az épület-felújítások 

révén remélhetünk energiafelhasználás csökkenést. A meglévő középületek korszerűsítésére a 

KEHOP programok keretében biztosítottak támogatások, melyek igénybevétele nagyban az 
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épületek üzemeltetőinek rátermettségétől, elszántságától és politikai kapcsolataitól függ. Központi 

stratégiával minden bizonnyal hatékonyabban lehetne csökkenteni középületeink 

energiafogyasztását és így közvetve fenntartási költségeiket is. A témában előremutató lépés a 

Nemzeti Épületenergetikai Rendszer létrehozása, melybe a központi kormányzat alá tartozó 

intézmények 2013 májusától feltölthetik épületeik épületenergetikai adatait. De az igazi előrelépés 

az lesz, ha az összegyűjtött adatok alapján stratégia és cselekvési terv is készül. 

A NÉeS célul tűzi ki a „közel nulla energiaigényű” épületek számának növelését. Bár a meglévő 

épületek ilyen mértékű felújítása a jelenlegi szabályozás szerint nem kötelező, de az ilyen 

mértékben felújított épületek számáról az országnak jelentéstételi kötelezettsége van az Európai 

Bizottság felé. Mindez egyfajta példamutatás elvárása az Unió részéről. Erre reagálva a 2014-2020 

közötti operatív programok (KEHOP) forrásokat különítenek el a meglévő középület-állomány 

„közel nulla energiaigényű” felújítására, köztük dedikáltan az oktatási intézmények részére is. 

Jelenleg futó kapcsolódó pályázatok: 

- KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései. 

- KEHOP-5.2.5 Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel. 

- KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései. 

2.7 Kutatások a magyar épületállomány energiahatékonyságáról 

A NÉeS-ben közölt épületállomány vizsgálat alapját képező épülettipológia kidolgozása több 

éves projektmunka eredménye, melyben számos kutató részt vett az ország kutatói műhelyeiből. 

A kialakított tipológia és használatának módszertana [Hrabovszky-Horváth és tsi, 2013] 

különböző módokon és különböző vizsgálati célokkal a kutatócsoport több tagjának önálló 

tudományos munkásságában is megjelenik. A szakirodalmat tanulmányozva megállapítható, 

hogy a lakóépületek számbeli többségének és egyszerűbb tipizálhatóságának köszönhetően a 

magyar kutatások középpontjában (is) általában a lakóépület-állomány áll. 

Hrabovszky-Horváth Sára doktori kutatásában a lakóépületek speciális típusával, a nagy 

számban reprezentált paneles lakóépületekkel foglalkozik a kelenföldi lakótelep teljes életciklus 

elemzésével. Vizsgálja a lakótelep tipológiáját, majd az épülettípusok energiafelhasználását és 

környezeti hatásait nyolc különböző állapotban: jelenlegi állapot, karbantartott állapot, négyféle 

korszerűsített állapot és kétféle bontás és újjáépítés [Hrabovszky-Horváth, 2015]. 
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Témavezetője Szalay Zsuzsa jelenleg is részt vesz több épületenergetikai kutatási projektben az 

életciklus elemzés szemléletével gazdagítva azokat [Szalay és tsi, 2015]. Ugyanő korábban a teljes 

életciklus elemzés módszerével vizsgálta a lakóépületeket doktori disszertációjában. Meghatározta 

a „technikailag lehetséges” épületleíró paramétereket és ezek alapján generált nagyszámú 

épületmintát. A mintákon végzett energetikai és életciklus elemzésekből számos következtetést 

vont le az épületek energiafogyasztásáról statisztikai módszerekkel [Szalay, 2007]. 

Molnárka Gergely egy másik speciális lakóépület állomány, a budapesti bérházak komplex 

felújításának döntés-előkészítéséhez dolgozott ki fuzzy logikán alapuló szakértői módszert 

doktori kutatásaihoz kapcsolódóan [Molnárka, 2015]. 

Talamon Attila doktori értekezésében az lakóépületek fűtési energiaszükségletéhez kapcsolódó 

eredményeit rögzítette [Talamon, 2014]. Fontosabb témámhoz kapcsolódó eredményei: 

térinformatikai eszközöket alkalmazó felmérési eljárást dolgozott ki, mely alkalmas lehet nagy 

léptékű, sűrűn beépített területek fűtési energiafelhasználásának közelítő mérésére; megvizsgálta 

Tatabánya város lakóépület-állományának fűtési energiaigény megtakarítási potenciálját, majd 

következtetéseket vont le a „technológiailag elérhető” fűtési energiamegtakarítás mennyiségéről, 

500 épület energetikai vizsgálatával elemzést készített az épületek geometriájának és 

energiafelhasználásának kapcsolatrendszeréről. Részt vesz továbbá az iparosított technológiával 

készült [Sugár-Talamon-Hartmann, 2016], vagy a történeti belvárosban elhelyezkedő [Apró és tsi, 

2015] lakóépület állományon installálható napenergia begyűjtő felületek nagyságát és az így 

begyűjthető megújuló energia mennyiségét vizsgáló kutatásokban is. 

2015-ben fejeződött be két országos projekt, melyeknek a célja a Nemzeti Épületenergetikai 

Rendszer (NÉeR) adatbázisának fejlesztése és adatokkal való feltöltése volt. A két KEOP projekt 

eredményeiről hivatalos publikációt azonban nem találtam. 

A lakóépületeket vizsgáló projekt 2000 épületről készített részletes felmérést, országos 

kiválasztás alapján. A kutatás épít a lakóépületek tipológiáját több európai országban kidolgozó 

TABULA [Loga-Diefenbach-Stein, 2012] és a tipológia alapján az épületállomány 

energiafelhasználását vizsgáló EPISCOPE [Stein-Loga-Diefenbach, 2016ab] nemzetközi 

projektek és a NÉeS elkészítéséhez elvégzett országos vizsgálatok eredményeire. Ez a lakóépület 

projekt már 23 típusba sorolja a magyar lakóépület-állományt, vizsgálja az aktuális állapotukat, és 
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10-12 féle felújítási szcenáriót is, melyek a 2006-os követelmények, a „költségoptimalizált” és a 

„közel nulla energiaigényű” épületek követelményei szerint újítják fel az egyes épülettípusokat 

[Csoknyai, 2015]. 

A középületeket vizsgáló párhuzamos projekt 100 közintézmény részletes felmérésen alapuló 

vizsgálatát végezte el a Mérnöki Kamara irányításával [2.17. ábra]. A projekt esettanulmányai közé 

választott épületek funkcionális megoszlását nézve látható, hogy az oktatási épületek aránya kissé 

elmarad azok középület-állományon belüli reprezentáltságától, a 2012/27/EU EED hatálya alá eső 

központi kormányzati épületek aránya pedig magasabb. A munkákat néhány mintaprojekt 

alapján készítették el a szakértői csoportok, melyek egyikébe magam is bele tartoztam a 

rábapatonai általános iskola energetikai vizsgálatakor [2.18. ábra; Pius, 2015]. Az 

állapotfelmérésekben a teljes energetikai audit is elkészült, melynek alapján részletes 

épületenergetikai modellek, veszteségfeltárások és energetikai fejlesztési akciótervek készültek az 

egyes épületekre [Mérnök, 2015]. Sajnos a kiterjedt vizsgálat eredményei máig publikálatlanok. 

  
2.17. ábra A vizsgált 100 középület területi és funkció szerinti megoszlása [Mérnök, 2015] 

 
2.18. ábra Energetikai audit eredmények a rábapatonai iskola épületeinél [Kegyes-Brassai és tsi, 2015] 
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2016 augusztusában fejeződött be a két és féléves RePublic_ZEB című nemzetközi projekt, 

melyben magyar részről a BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke vett részt, Magyar 

Zoltán vezetésével. A projekt célja „optimális és költséghatékony intézkedéscsomagok létrehozása 

hatékony és garantált minőségű technológiák alkalmazásával a középületek nZEB-é történő 

felújítására” [Magyar-Németh, 2015; Magyar-Baráth, 2016]. A projektben résztvevő tizenegy 

országban megvizsgálták a középület-állomány összetételét és energetikai színvonalát, 

összehasonlították az épületenergetika helyi szabályozásait, különböző épülettípusok példaértékű 

épület-felújításait elemezték ki és mutatták be. A munka végeredményeként pedig egy kézikönyv 

született [Ortiz és tsi, 2016], melyben a meglévő középületek közel nulla energiaigényűvé 

alakításához fogalmaztak meg tanácsokat az egyes országok helyi lehetőségeit figyelembe véve. 

 
2.19. ábra A RePublic_ZEB projekt középület-állomány megoszlás vizsgálata [Radulov-Kaloyanov-Petran, 2016] 

 
2.20. ábra A magyar középület-állomány kora és építéstechnológiája [Radulov-Kaloyanov-Petran, 2016] 

A RePublic_ZEB projektben készített épületállomány vizsgálatban [Radulov-Kaloyanov-

Petran, 2016] szépen látható, hogy az oktatási épületek szintterületi aránya a középület-

állományban szinte minden országban a legmagasabb [2.19. ábra]. A magyar középületeket 

bemutató részből megtudhatjuk, hogy az oktatási épületek az összes középület szintterületének 

60%-át teszik ki, több mint 80%-uk hagyományos építéstechnológiával készült, és majdnem 40%-
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uk az 1946-1979 közötti időszakban épült [2.20. ábra]. Az egyes országokban felállított 

középületekre vonatkozó követelményeket összegző tanulmányból [Magyar és tsi, 2015] 

kigyűjtöttem az oktatási épületek célértékeit [2.21. ábra], az adatokból látható, hogy a magyar 

célkitűzések a partnerség tizenegy országának követelményeivel összevetve nem kifejezetten 

ambiciózusak. A példaértékű épület-felújítások közül egy román iskolaépület felújítását emeli ki 

a projekt több kiadványa is [Ortiz és tsi, 2016], ahol a felújítás eredményeképpen az épület 

összesített éves energiaigényét a komplex felújítás kevesebb, mint a felére tudta csökkenteni [2.22. 

ábra]. Ugyanez a dokumentum bemutatja és elemzi az épületek energetikai korszerűsítésének 

lehetséges intézkedéseit is [2.4 táblázat]. Az intézkedések variációiból formált csomagok 

energetikai- és költséghatékonyságát nagy számban vizsgálták a projekt kutatói. 

 
2.21. ábra Oktatási épületektől elvárt összesített energetikai jellemzők néhány európai országban [Magyar és tsi, 2015] 

 
2.22. ábra Egy román iskola korszerűsítése a RePublic_ZEB projekt esettanulmányai közül [Ortiz és tsi, 2016] 
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Kód Intézkedés Előfordulás
a tervekben Energia Környezet Komfort Beruházás Fenntartás Megtérülés

M1 Hőszigetelés 11 5 5 5 1 5 3 
M2 Hatékony nyílászárók 11 5 5 5 1 5 3 
M3 Árnyékolás 4 5 5 5 3 4 3 
M4 Kondenzációs kazán 0 5 3 3 5 5 5 
M5 Biomassza kazán 4 3 2 3 2 1 4 
M6 Távfűtés és távhűtés 1 5 5 5 3 5 2 
M7 Levegős hőszivattyú 5 5 4 5 3 3 3 
M8 Talaj- vagy víz hőforrású hőszivattyú 2 5 5 5 1 3 2 
M9 Változó hűtőközegű rendszer 0 5 5 5 3 3 3 
M10 Nagy hatékonyságú hűtő 2 5 3 5 3 3 3 
M11 Abszorpciós hűtő 0 3 4 5 1 2 2 
M12 Gépi szellőztetés 4 4 3 5 1 3 1 
M13 Hővisszanyerő rendszer 4 5 5 3 3 3 3 
M14 Szabad hűtés 0 5 5 4 4 3 5 
M15 Szolári hőtermelő rendszer 2 5 5 3 2 5 2 
M16 Napelem rendszer 8 5 3 3 3 5 3 
M17 Hatékony világítás 11 5 5 5 5 5 5 
M18 Épületfelügyeleti rendszer 8 5 5 5 3 2 3 

2.4. táblázat Korszerűsítési intézkedések alkalmazása és minősítése a RePublic_ZEB projektben [Ortiz és tsi, 2016] 

Az Energiaklub gondozásában fut a NEGAJOULE kutatási projekt, melynek célja megbízható 

képet adni a magyarországi épületek elérhető energiamegtakarítási potenciáljáról, részletes 

statisztikai adatok és kiterjedt műszaki-gazdasági számítások alapján vizsgálni az épületállomány 

állapotát. Először a lakóépületekről készült el jelentésük [Fülöp, 2011], majd a középületekkel 

kapcsolatos legfőbb tudnivalókat is összefoglalták egy kutatási jelentésben [Fülöp, 2013]. Utóbbi 

jelentésben az állami tulajdonú iroda és oktatási épületekre fókuszáltak a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. adatai alapján. Tehát nem a teljes magyar középület-állományt vizsgálták, de 

így is 3500 épület adataival dolgoztak. 

 
2.23. ábra A NEGAJOULE projektben vizsgált 1243 állami tulajdonú oktatási épület kora [Fülöp, 2013] 

A vizsgált 8,4 millió m2 fűtött szintterületű épületről megállapították, hogy korszerűsítésükkel 

több, mint 3 PJ energia lenne megtakarítható. A 1243 db átlagosan 2040 m2 szintterületű 

iskolaépület „éves primerenergia-fogyasztása kb. 2,75 PJ-t tesz ki. Az iskolák állapotát jelenleg 

jellemző adatokat a 2.23. és 2.24. ábrák mutatják. Az eredmények szerint az épületszerkezetek 
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javításának (hőszigetelés és ablakcsere) hatására az iskolaépületek összes fogyasztása kb. 1,16 PJ-

lal, azaz több mint 40%-kal csökkenhet az eredeti állapothoz képest. Ezt tovább mérséklik az 

épületgépészeti korszerűsítések, melyek révén további 0,57 PJ-t kitevő megtakarítás lenne 

elérhető” [lásd 2.25. ábra; Fülöp, 2013]. 

 
2.24. ábra A NEGAJOULE projektben vizsgált 1243 állami tulajdonú oktatási épület jellemző adatai [Fülöp, 2013] 

 
2.25. ábra Oktatási épületek korszerűsítési intézkedéseinek hatásai a NEGAJOULE projektben [Fülöp, 2013] 

2.8 Kutatások az épületállomány energiahatékonyságáról külföldön 

Mint azt korábban láttuk az Európai Unió az energiahatékonysági célok kijelölésével és a 

kapcsolódó kutatások támogatásával megadta a kezdő lökést a téma kutatásában. Ilyen 

megrendelt kutatások voltak például a „költségoptimalizált” épületek [Boermans és tsi, 2011] és a 

„közel nulla energiaigényű” épületek [Hermelink és tsi, 2013] definiálását célzó munkák. Az unió 

kötelezte az összes tagországát, hogy nemzeti energiastratégiákat és ennek részeként 

épületenergetikai stratégiákat is készítsenek. Az elkészült munkák az EU hivatalos oldalán 

elérhetők [EU web, 2017]. A magyar NÉeS rövid összefoglalót ad Ausztria, Csehország, 

Németország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia stratégiáiról. 
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Általánosságban kijelenthető, hogy a lakóépületek energiamegtakarításainak vizsgálatára több 

kutatás lelhető fel. Ennek indoka, hogy a lakóépületek reprezentációja jóval nagyobb a teljes 

épületállományban, másrészt sokkal jobban tipizálhatóak, mint a középületek. Ezek a 

különbségek a NÉeS-ben is szépen kidomborodnak. Néhány fontosabb külföldi kutatás a meglévő 

épületek energetikai állapotáról (időrendben): 

- Egy szlovén település Kočevje épületállományának alulról felfele építkező energetikai 

vizsgálatát végezték el Šijanec-Zavrl és társai, vizsgálták az épületek részleges, teljes és mély 

felújításának, valamint a városi távhő-rendszer korszerűsítésének hatásait a város 2030-as 

fűtési primer energiaigényére [Šijanec-Zavrl és társai, 2016]. 

- Boston város teljes energiaszükségletének modellezésére dolgozott ki módszert Davila 

munkatársaival, melyben térinformatikai adatokat kombinálnak épülettipológia jellemzőkkel 

(kor, funkció, szerkezet, gépészet, használat), az így összeállított modellben figyelembe tudják 

venni a benapozottság és az időjárás hatásait a mindenkori energiaigények kalkulálásához 

[Davila-Reinhart-Bemis, 2016] 

- 2013-ban indult az A2PBEER nemzetközi projekt, melyben három különböző klimatikus 

zónában található középületen: Bilbaóban egy spanyol egyetemi kampuszon, Malmöben egy 

svéd múzeumkomplexumon és Ankarában egy török iskolaépületen demonstrálják az 

energiahatékony épület-felújítás lehetőségeit egy közösen kidolgozott módszertan alapján 

[2.26. ábra Birtalan-Tóth, 2016]. A projekt előkészítő munkarészében a járatos korszerűsítési 

technikákat a mit, miért, mikor és hol kérdések mentén elemzik [Pando, 2014].

 
2.26. ábra A középület-felújítás módszertana az A2PBEER projekt szerint [Birtalan-Tóth, 2016] 
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- Tuominen és társai az energiahatékonysági intézkedések hatásait vizsgálták a teljes finn 

épületállományon, különös tekintettel a legújabb épületenergetikai rendelkezések hatásaira, 

modelljük alulról felfele építkező és tipológiát alkalmaz [Tuominen és tsi, 2014]. 

- Egy svéd kutatás a teljes lakóépület-állományt vizsgálta, 1400 reprezentatív lakóépületen 

végzett alulról építkező energetikai elemzést 12 technikailag lehetséges energiamegtakarítási 

intézkedés együttes alkalmazására az épületek felújítása esetén. Megállapították, hogy az 

épületek energiafogyasztása 53%-kal, a CO2 kibocsátás pedig akár 63%-kal is csökkenthető 

lenne az intézkedéscsomagok alkalmazásával [Mata-Kalagasidis-Johnsson, 2013]. 

- Öt olaszországi, Milánó közeli település lakóépület-állományát vizsgálva Dall’O és 

munkatársai kidolgoztak egy kataszter és felmérés alapú módszert a technológiai és gazdasági 

paramétereket figyelembe vevő épület-felújítások által generálható energiamegtakarítási 

potenciál számítására [Dall’O-Galante-Pasetti, 2012]. 

- Howard és társai New York város épületeinek különböző célú végső energiafelhasználásait 

vizsgálták első sorban a területen fellelhető épületek funkcióira alapozott szakértői 

becslésükben [Howard és tsi, 2012]. Számítási modelljük azt állítja, hogy az épületek 

energiafelhasználása jobban függ a használóktól, mint az épületek adottságaitól. 

- A német lakóépület-állomány korszerűsítését vizsgálták Schimschar és társai. 

Megállapították, hogy a szigorú szabályozás ellenére a lakásállomány megújulása nagyon 

lassú, és különböző ösztönzőket tartalmazó szcenáriókat dolgoztak ki, és elemezték azok 

várható hatásait [Schimschar és tsi, 2011]. 

- A görög Dascalaki és társai egy olyan épülettipológiai rendszert dolgoztak ki, mellyel a görög 

lakóépület-állomány energiafogyasztása vizsgálható, nyilvánvalóan az európai uniós 

kötelezettségek teljesítésének igazolása érdekében [Dascalaki és tsi, 2011]. 

- Egy másik görög kutatás a hidegebb területek meglévő oktatási épületeit vizsgálta erős 

tipizálás után. Hét-hét különböző korszerűsítési intézkedés energiafogyasztásra gyakorolt 

hatását számították ki a külön fűtési és hűtési időszakra vonatkozóan, és éves szinten 

[Dimoudi-Kostarela, 2009]. 

- A svájci épületállomány felújításában rejlő energiamegtakarítási lehetőségeket Amstalden és 

társai vizsgálták 1948 és 1975 között épült családi házak példáján az energiapolitika és az 

energiaárak változásának függvényében [Amstalden és tsi, 2007]. 
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- A Nemzetközi Energia Ügynökség ECBCS Annex 36 projektjének már a 2000-es években az 

volt a célja, hogy felhívja az oktatási épületek korszerűsítésének szükségességére a figyelmet. 

A folyamat elősegítése érdekében kidolgoztak egy energetikai koncepció tanácsadó 

kézikönyvet, melyben számos esettanulmány bemutatásán túl, az épület-felújítások akkor 

korszerű eszközeit is bemutatták [Erhorna és tsi, 2008; Schmidt és tsi, 2004]. 

2.9 Szemléletformálás, energiahatékonyságra nevelés 

Az Európai Uniós és benne Magyarország energiapolitikája is nagymértékben arra épít, hogy 

a gazdaság résztvevői, az unió és az állam polgárai felismerik az energiahatékonyság fontosságát 

és szemléletük úgy formálódik, hogy döntéseikben fokozottan figyelembe veszik az energetikai 

szempontokat. A jogszabályok módosításával számos energiatudatosságot elősegítő kötelezvény 

kerül be a mindennapi gyakorlatba. A pályázati programok előnyös konstrukciókkal ösztönzik a 

magánembereket, a kis- és középvállalkozásokat a mindennapok energiahatékonyságának 

fejlesztésére. De mindezeken túl szükség van a témával kapcsolatos szemléletformálásra, mely 

egyrészt a jelenkor polgárait célozza non-formális keretek között, másrészt a felnövekvő ifjúságot 

az oktatási rendszer keretein belül. 

A III. NEHCsT beszámol az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv 

2015-ös kidolgozásáról. „A cselekvési terv célja a klíma- és energiatudatos viselkedések 

elterjesztése, az energiafogyasztás és szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló egyéni akciók 

ösztönzése, a fenntartható energiafogyasztás kialakítása. Az intézkedések hosszú távú célja, hogy 

a költség szempontú megközelítés helyett a környezetorientált és közösségi érdekek súlya legyen 

meghatározóbb a fogyasztói döntések kialítása során.” A NEHCsT ugyancsak beszámol a 2011-

2014 között lefutott KEOP szemléletformálási programok eredményeiről. De a legfontosabb 

eredmény talán az, hogy az energiatudatosság témája bekerült a közoktatásba is a Nemzeti 

Alaptanterv módosításával. A 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanterv 

minden évfolyam számára tartalmaz az energia tudatos felhasználására vonatkozó ismereteket, 

annak reményében, hogy „ezek az oktatási formák kihatnak a jövő nemzedék energiafelhasználási 

szokásaira”. A téma integrálása az alsó és középszintű oktatásba az energiahatékonyság 

szerepének társadalmi elismerését is jelenti, így megvalósulhat a környezeti nevelés szélesebb 

értelmezése, melyhez természet- és társadalomtudományos aspektus is társul [Horváth, 2012]. 
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A szemléletformálás alapvető eszköze a kommunikáció, azonban a kormányzati 

kommunikáció az energiapolitikával kapcsolatban gyakran inkongruens. A médiában megjelenő 

nyilatkozatok sokszor ellent mondanak a stratégiában megfogalmazott céloknak. A 

szemléletformálás a legtöbb esetben kimerül az információ kétes sikerű terjesztésében, pedig a 

tetteknek sokkal nagyobb erejük lenne. A kormányzat jelenleg a lakásállomány 

energiahatékonyságának fejlesztésére fordít kiemelt figyelmet. A közintézmények – témám 

szempontjából, különös tekintettel az oktatási épületek, azaz a középületek 42%-a – nem kapták 

meg azt a figyelmet, amit megérdemelnének. A közintézmények komplex felújítási programja 

szép példája lenne az energiahatékonyságot is figyelembe vevő kormányzati szándéknak, s mint 

ilyen fokozná a kormányzati kommunikáció hitelességét. Schrancz Mihály ingatlanfejlesztéssel 

foglalkozó írása hasonlóan látja a magyar helyzetet, és kiemeli: „az USA-ban zajló folyamatok az 

elmúlt években visszaigazolták, a példamutatás, vagyis hogy a változtatást saját magán kezdi a 

szabályalkotó, rendkívül nagy hatást gyakorol a társadalom egészére” [Schrancz, 2012]. 

A közbeszédben egyre gyakrabban fogalmazódik meg kritika a magyar közoktatás 

módszereivel és minőségével kapcsolatban, mely talán beindított egyfajta megújító folyamatot. A 

pedagógiai program remélt változása nyilván új igényeket teremt majd az iskolaépületekkel 

szemben is, ami további motivációt adhat az épületek korszerűsítéséhez. 

 
2.27. ábra Georg W. Reinberg bécsi hatcsoportos óvodája [Reinberg-Boeckl, 2008] 
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Az iskolák komplex, energiatudatos felújításai amellett, hogy megtérülő beruházásként 

csökkentenék a fenntartási költségeket, élő példákat is szolgáltatnának a felnövekvő ifjúság 

számára az energiatudatos épületek kialakításával és használatával kapcsolatban, melyekkel a 

tanulók a jövőben mind szélesebb körben fognak találkozni. Illusztrációként említem itt meg a 

bécsi George W. Reinberg építész-professzor munkásságát, melyben a kezdetektől kiemelkedő 

szerepet töltött be a környezet- és energiatudatosság. Reinberg több olyan óvodát is tervezett 

melyek passzív-szolár házként működnek, azoknak minden szükséges kellékével együtt. 

Építészetét az egyszerűség és a képmutatás mentesség jellemzi, ami abban is megnyilvánul, hogy 

bátran megmutatja a fenntartható építészet eszközeit, még akár a gépészeti rendszer elemeit is. 

2006-ban épült bécsi [lásd 2.27. ábra] és 2009-ben épült eggersdorfi óvodáiban a gyerekek 

amellett, hogy kiemelt komfortfokozatú, napfényes terekben cseperedhetnek, találkozhatnak pl. a 

szellőztető berendezés vezetékeivel, a napkollektoros rendszer hőtároló tartályával, automatizált 

árnyékolással etc. Mindennek nem titkolt célja a szemléletformálás volt, hogy a gyerekek 

energiatudatossága már az óvodában elkezdjen kiépülni, hogy a jövő házainak jó használói 

legyenek majd. Mindemellett az energiatudatos megoldásokat alkalmazó építészettel való 

találkozás hat a szülőkre is, akik lehet, hogy éppen családi otthonuk kialakításán gondolkoznak 

éppen [Reinberg-Boeckl, 2008]. 

 
2.28. ábra Iskola- és kulturális központ Feldkirchenben egy 1975-ös épületből átalakítva [Detail, 2015] 
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Az említett példák új építésű oktatási épületek, viszonylag kis léptékkel, de sajnos az 

angyalföldi Meséskert Óvodán kívül (építészek: Nagy Csaba, Pólus Károly) hasonló kaliberű 

épületről idehaza még nem tudunk számot adni [Nagy-Okrutay-Bujnovszky, 2016]. De még ennél 

is rosszabb a helyzet az épület-felújítások terén. Nyugat-Európából látunk szép példákat oktatási 

épületek komplex felújítására. Például a 2.28. ábrán egy olyan 1975-ös építésű iskola átépített 

változatáról láthatunk képeket, melyet teljesen átalakítottak és maivá tettek a nemrégiben a 

Fasch&Fuchs Architekten tervei alapján [Detail, 2015]. Mindennek ellenére itthon a felújítások 

általában részlegesek, átgondolatlanok, s mint ilyenek semmi esetre sem mondhatók 

példaértékűnek. 

Üdítő kivétel e tendencia alól az Audi Hungária Általános Művelődési Központtá fejlesztett 

győri iskola, melynek eredeti épületét Hegedűs Ernő tervezte 1962-ben, kiváló minőségben. A 

3 800 m2-es eredeti épületegyüttes felújítását és 2 600 m2-es bővítését, melyben új előcsarnok, egy 

új épületszárny és egy 30×30 m-es tornaterem is található, az Óbuda Group tervezte és 

projektmenedzselte [2.29. ábra; Audi, 2017]. Az átépítéssel egy egészen új minőség jött létre. 

 
2.29. ábra A győri Audi Hungária ÁMK bővített, korszerűsített épületegyüttese [Audi, 2017] 
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3. 
ESETTANULMÁNYOK: 

HAT GYŐRI ISKOLAÉPÜLET AZ 1950-ES ÉS 1960-AS ÉVEKBŐL 

Doktori kutatásom alapját az a hallgatókkal közösen végzett munka adja, melyben évről-évre 

egy-egy győri iskolaépületet komplex korszerűsítései tervét készítettünk el átfogó állapotelemzés 

alapján. Ebben a fejezetben ezt a munkát és főbb eredményeit mutatom be [Horváth, 2015b]. 

3.1 Építészhallgatók munkája a győri iskolaépületek korszerűsítése érdekében 

A Széchenyi István Egyetem szerkezettervező építészmérnök mesterszakán az Építészeti és 

Épületszerkezettani Tanszék gondozásában 2010 óta fut két olyan tantárgy, melyeknek gyakorlati 

kurzusain a hallgatók évről évre egy-egy meglévő épülettel, épületegyüttessel ismerkedhetnek meg 

a témavezetésemmel. E feladatok betekintést engednek nekik a meglévő épületek problémáinak 

komplexitásába, a tervjavaslatok elkészítésekor pedig megpróbálkozhatnak mindenre kiterjedő 

megoldást nyújtani a felmerülő problémákra és a használók egyéb igényeire. 

A Gyakorlati épületfizika című tárgy (tantárgyfelelős Tóth Péter PhD, majd Bozsaky Dávid 

PhD, előadó és gyakorlatvezető: Horváth Tamás) célja az épületekkel kapcsolatos hő- és 

páratechnikai, akusztikai és tűzvédelmi problémák áttekintése, mely témák között kiemelt 

szerepet kap az épületenergetikai tanúsítás. A hallgatók a mesterképzés első félévében a gyakorlati 

kurzuson egy iskola épületével foglalkoznak csoportokba szerveződve. Először fel kell dolgozniuk 

és értelmezniük kell az épületről rendelkezésre álló levéltári vagy irattári rajzokat, ezzel 

megismerkednek az épület jelenlegi állapotával, majd szakvéleményt kell készíteniük az épületről. 

A szakvélemény tartalma általában: 

- Legjelentősebb része a hő- és páratechnikai elemzésen alapuló épületenergetikai tanúsítás, 

melyet hőkamerás vizsgálat egészít ki. 

- Foglalkozik az épület akusztikai tulajdonságaival, vizsgálja a szerkezetek hangszigetelő 

képességét a külső és belső zajok ellen, és az egyes helyiségek teremakusztikáját is. 

- Áttekinti az épületre és szerkezeteire vonatkozó tűzvédelmi szabályozást és irányelveket, 

feltárja az épület hiányosságait. 
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A hallgatók a mesterképzés második félévében az Épített környezetünk című tárgy gyakorlati 

kurzusán tovább foglalkoznak a korábban szakvéleményezett iskolaépülettel. Az Épített 

örökségünk és Épített környezetünk tárgy egy két féléves történeti szerkezettan témát feldolgozó 

tárgy (tantárgyfelelős és előadó: Fátrai György PhD, gyakorlatvezető: Horváth Tamás). A második 

félév elméleti anyagához gyakorlat is kapcsolódik, melynek keretében egy meglévő épület 

korszerűsítését, felújítását, szükség esetén bővítését kell megtervezniük csoportmunkában. A félév 

rendszerint az iskolaépülettel kapcsolatos igények átbeszélésével kezdődik. A hallgatók különböző 

témák szerint vizsgálják meg az épületet, részben az előző féléves szakvéleményekre alapozva. Az 

állapotelemzésben megvizsgált szempontok általában: 

- az épület építészeti értékei egykor és most; 

- funkcionális kialakítás, megfelelőség és a használók jelenlegi igényei; 

- akadálymentes használat lehetősége; 

- épületszerkezetek állapota, szemrevételezéses vizsgálatok alapján; 

- épületenergetika; 

- épületakusztika; 

- tűzvédelem. 

Az állapotelemzés eredményei alapján a csoportok egy-egy tervezési programot dolgoznak ki, 

melyben célokat tűznek ki maguk elé, hogy az egyes felmerülő problémákra milyen mértékben 

kívánnak majd reagálni. A félév közepétől már tervekben megfogalmazott megoldásokról folyik a 

diskurzus. Először egy vázlatterv készül el, majd a vázlatterv alapján ráközelítünk a konkrét 

szerkezeti problémákra, végül a tanulságokat összegyúrva egy-egy részletterveket is tartalmazó 

tervjavaslat születik meg minden csoport munkájának eredményeként. 

3.2 Az esettanulmányok számára kiválasztott épületek 

A leírt módszeres állapotelemzéshez és a felújítási, bővítési tervek kidolgozásához olyan 

épületállományt kerestünk, mely alkalmas a sokrétű elemzésre, és melynek jövőbeni megújítása 

előttünk álló feladat. Így a kidolgozott vélemények és javaslatok akár még az épületek valós 

megújulásához is hozzájárulhatnak, ami egyrészről motiválja az intézményeket a munkánk 

támogatásában, másrészről a hallgatókat a gondos munkavégzésben. Az iskolaépületekre fentiek 

kiemelten igazak, legtöbbjük esetében minden témakörben találhatunk megoldandó feladatokat. 
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Győrben mintegy 45 óvoda, 30 általános iskola és 30 középiskola működik, változó intézményi 

háttérrel és olykor épületállománnyal [Győr MJV, 2015; Szőke, 2015]. Az épületek kora 

természetesen erősen szór, vannak több száz éves, és egészen új épületeink is, nem beszélve a 

részben vagy egészben felújított, esetleg bővített épületekről. Az épületállományból azért 

választottuk elsőként az 1950-60-as évek épületeit, mert ennek a korszaknak a győri iskolaépületei 

építészetileg is érdekesek és értékesek, épületszerkezeti szempontokat tekintve pedig egy 

különösen izgalmas korszakban, a hagyományos technológiákat leváltó iparosított építés korának 

kezdetén születtek. 

A témaválasztás indoklásakor megjegyzendő még, hogy 2011 januárja és 2013 októbere között 

tanszékünk részt vett az ATRIUM című európai uniós projektben, melynek témája a totalitárius 

rezsimek építészeti öröksége volt, mely témakör alatt hazánk esetében főként a szocreál építészet 

alkotásait kutattuk, kiemelten kezelve a korszak győri építészeti alkotásait [Winkler, 2012]. Ezért 

a projekt futamidejében az MSc-s hallgatókkal közös munkánkban is a győri szocreál 

iskolaépületekkel foglalkoztunk. 

A győri iskolák városon belüli elhelyezkedését a 3.1. ábra mutatja. A térképen bejöltem az 

összes győri általános és középiskola intézmény helyét, közülük kiemeltem a feldolgozott hat 

épületet. Az épületek rövid bemutatását, fontosabb adatait, korabeli és jelenlegi állapotát mutató 

fényképét és vezérszinti alaprajzát a 3.1. táblázat tartalmazza. Az elmúlt hat évben feldolgozott 

iskolaépületek sorrendben a következők: 

- Hild József Építőipari Szakgimnázium, 

- Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnázium és Szakközépiskola, 

- Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 

- Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnázium, 

- Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium, 

- Szabóky Adolf Szakiskola. 

Az intézmények együttműködési felkérésünket szívesen fogadták, rendelkezésünkre 

bocsátották az épületek terveit, válaszoltak kérdéseinkre, lehetővé tették az épületbejárásokat, 

vagyis munkánkat folyamatosan támogatták, melyet ezúton is hálásan köszönünk az 

intézményvezetőknek és az iskolák munkatársainak is. 
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3.1. ábra Győr város oktatási intézményei a vizsgált épületek megnevezésével 

(piros jelek: óvodák, narancssárga jelek: általános iskolák; citromsárga jelek: középiskolák; 
kék jelek: felsőoktatás épületei; saját szerkesztés, ortofotó forrása Goggle Earth) 



 

48 Horváth Tamás: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 

Feladat tanéve 2010/11 2011/12 2012/13

Iskola jelenlegi neve 
(rövid név kiemelve) 

Győri Műszaki Szakképzési Centrum 
Hild József Építőipari Szakgimnáziuma 

Győri Műszaki Szakképzési Centrum
Bercsényi Miklós Közlekedési és 
Sportiskolai Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Győri Műszaki Szakképzési Centrum
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

Címe Győr, Szent István út 1. Győr, Cinka Panna utca 2. Győr, Mártírok útja 13-15. 

Korabeli kép 

[Hartmann, 2014] [Régi Győr, 2016] [Hartmann, 2012b] 

Aktuális kép 

[Nagy, 2013a] [Hartmann, 2012a] [Nagy, 2013b] 

Vezérszinti alaprajz 
(azonos léptékben, 
cca. 1:2500) 

[Gergely-Kuruc-Pálla, 2011a] [Dohanek és tsi, 2012a] [Balázs és tsi, 2013a] 

Építész tervező(k) 
Fátay Tamás (1926-2008), 

Ágostházyné Eördögh Éva, Sebők Tibor 

Cserhalmy József (1922-2005); 
Winkler Gábor (1941-2015); 

Mikóczi Tamás; Czeglédi 
Rimanóczy Gyula (1903-1958) 

Tervezés és kivitelezés 1956-58; 1958-62. 1950; 1955-56. 1950; 1951-53. 

Bővítések, átalakítások 
1971-73: új oktatási szárny; 

1988-91: tornaterem 
1969: tanműhely; 1975: tornaterem; 

1984: tantermek; 1994: garázssor 
1961: tornaterem, 

eredeti tervek szerint 
Szintterület / térfogat 3 324 m2 / 11 469 m3 8 810 m2 / 32 978 m3 11 668 m2 / 42 119 m3 
Szintszám 4, 3, 2, 1 3, 2, 1, 4, 1 6, 4, 2, 1 
Tantermek száma 25 db 58 db 51 db 

Szerkezeti rendszer 
(főépületnél) 

Főépület: hosszfalas, ikersejt téglafalazat, 
gerendás-tálcás födém. 

Tornaterem: előregyártott pillérváz, kitöltő 
falazattal, feszített vasbeton födém. 

Főépület: hosszfalas, kettős méretű 
téglafalazat, Bohn födém, magastető. 

Műhely: mon. vb. pillérváz, kitöltő falak, 
paneles födém, lapostető. Sportcélú bővítés: 
tömörfalas, pallós födém, e.gy. vb. pillérváz, 

nagyfesztávú acélszerkezetes födém, 
lapostető. Tantermi bővítés: e.gy. vb. 

pillérváz, paneles födém és homlokzat. 

Főépület: hosszvázas, kitöltőfalas, 
kettős méretű téglafalazat, 

Bohn födém, monolit födémek. 

Homlokzatképzés 
(főépületnél) 

Travertin kőlap és mázas kerámia burkolat, 
kőporos vakolat, bitumenes lemez fedések, 

fémszerkezetű keretes függönyfalak, 
cserélt, műanyag ablakok. 

Klinkertégla burkolat, műkő ornamenti-
kával, műanyag nyílászárók, műpala fedés.

Műhely és sportcélú bővítés: strukturált 
nyersbeton és téglaburkolat, vegyes nyílás-
zárók, profilüveg. Tantermi bővítés: e.gy. 
homlokzati panelek, műanyag ablakok. 

Főépület: teljes felületű klinkertégla 
burkolat, műkő ornamentikával díszítve,

eredeti fa nyílászárók, részben műanyagra 
cserélve. 

3.1. táblázat A vizsgált épületek párhuzamos bemutatása 
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2013/14 2014/15 2015/16 Feladat tanéve
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági és Ügyviteli 

Szakgimnáziuma 

Győri Tánc-és Képzőművészeti 
Általános Iskola, Szakgimnázium és 

Kollégium 

Győri Műszaki Szakképzési Centrum 
Szabóky Adolf Szakiskolája 

Iskola jelenlegi neve
(rövid név kiemelve)

Győr, Bem tér 20-22. Győr, Szabolcska Mihály utca 5-6. Győr, Szabolcska Mihály utca 26. Címe

[Hartmann, 2013a] [Hartmann, 2013c] 
 

[Régi Győr, 2016] 

Korabeli kép

[saját fotó] [Hartmann, 2013c] 
 

[saját fotó] 

Aktuális kép

 

Vezérszinti alaprajz
(azonos léptékben,

cca. 1:2500)

[Fekete és tsi, 2014a] [Árpási és tsi, 2015a] [Adamik és tsi, 2015] 
Hegedűs Ernő (1921-1990); 

Mikóczi Tamás; 
Lados Péter, Németh Gyula 

iskola: Harmati János (1926-); 
balett: Papp Lukács, Ambrus Zoltán; 

kollégium: Wyberál László 

Vidra Aladár (1926-2012); 
Németh Gyula Építész tervező(k)

1961-62; 1962-64. 1962; 1963. 1967; 1969. Tervezés és kivitelezés
1986: négyszintes tanteremi blokk; 

1997: nagyterem; 1999: emeletráépítés 
1988: két balett-terem 2004, 2006: kisebb belső átalakítások Bővítések, átalakítások

4 226 m2 / 16 828 m3 3 615 m2 / 12 882 m3 3 001 m2 / 10 003 m3 Szintterület / térfogat
5, 2, 1 4, 3, 2, 1 3, 2 Szintszám
31 db 25 db 23 db Tantermek száma

Főépület: hosszfalas, kettős méretű tégla-
falazat, Bohn födém, vasbeton födémekkel. 

Tornaterem fedése monolit vasbeton 
héjszerkezet. 86-os bővítés: előregyártott 

vasbeton vázas, panelos szerkezet. Baross-
terem: acél szerkezetes térlefedés. 

Emeletráépítés: vasbeton vázpillérek, Ytong 
falazatok, feszített födémpanelek. 

1962-es épületek: hosszvázas szerkezeti 
rendszer, kettős méretű téglafalazat, 
vasbeton gerendás-tálcás födémek. 
1988-as bővítés: acél vázszerkezet, 

könnyűszerkezetes homlokzati falak és tető.

Vegyes hosszvázas és -falas szerkezeti 
rendszer, kohóhabsalak blokkokból, előre-
gyártott vasbeton teknőpaneles födémek, a 

tornaterem födéme acél rácsostartós 
szerkezetű, kőszivacslap pallókkal. 

Szerkezeti rendszer
(főépületnél)

 
 

Klinkertégla, mészkő lap, mázas kerámia 
burkolat, vakolat, cserélt műanyag ablakok.

 
 

Travertin kőlap burkolat, kőporos vakolat, 
eredeti fa és cserélt műanyag nyílászárók, 

fém szerkezetes üvegfal. 

Moduláris homlokzat, kőporos vakolat, 
bézs és vörös színben, a blokkok 

megmutatásával; többségben cserélt 
műanyag szerkezetű nyílászárók. 

Homlokzatképzés
(főépületnél)

3.1. táblázat (folytatás) 
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3.3 Oktatási épületek 1950-70 között Magyarországon és Győrött 

Meglepő, de az iskola céljára tervezett és épített épületek története nem is olyan régi, mint azt 

elsőre gondolnánk. Az oktatás sokáig szinte kizárólag egyházi kézben volt, Magyarországon csak 

Mária Terézia 1769-es rendelete után kezdett világi közüggyé válni nagyon lassú ütemben. Az 

oktatás feladatait az egyházakon kívül különböző karitatív egyesületek, polgári közösségek, 

társulások és magánvállalkozók látták el. Az 1868-as Eötvös-féle népoktatási törvény hatására 

kezdődött meg azoknak a településeknek az összeírása, melyeken a gyerekek nem részesülhettek 

oktatásban. Tulajdonképpen ezzel a törvénnyel indult be az állami iskolarendszer kiépítése, addig 

az intézmények általában valamilyen eredetileg más célra szánt épületben működtek. A 

nagyarányú iskolaépítések a századfordulón kezdődtek csak meg a valódi közoktatás kiépülésével 

együtt. Ekkor készült el az első magyar iskolaépület-mintaterv gyűjtemény is [lásd 3.2. ábra]. Az 

első világháború után, az ország lecsökkent területén még mindig hiányzott 5000 tanterem, ezért 

az 1920-as években újabb népiskola építési kampány indult, mely Klebelsberg Kunó nevéhez 

köthető. A kis falusi iskolák mintatervek, a nagyobb iskolák általában magánépítészek tervei 

alapján készültek. [Szőke, 2015; Balázs-Lenzsér, 2004; Gerle, 1987] 

 
3.2. ábra Egy- és kéttantermes népiskola mintatervei tanári lakással 1897-ből [Szőke, 2015] 

A második világháború előtti években kezdenek az építészek igazán másként gondolni az 

iskolákra, és új elvek mentén, funkcionális alapon tervezni. Nagy hatást gyakorol rájuk a modern 

mozgalom, a Bauhaus formavilága és eszmeisége, a skandináv építészet kiegyensúlyozott 

modernsége, de már hatnak a szovjet-orosz eszmék is, például Makarenko pedagógiájának 
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kollektivizmusa, vagy a tanulóvárosok koncepciója. Az új iskolaépületek szakítanak a 

hagyományos megoldásokkal. Megjelennek a szakműhelyek, laborok, műtermek, tanulókonyhák. 

Követelmény lett a tornaterem, öltözőkkel, az orvosi rendelő. Kísérletezőek a térszervezéssel, a 

tantermek felfűzésével, nagyobb zsibongó terekkel, a termek megvilágításával, közvetlen 

kertkapcsolatával, az udvarok hasznos kialakításával. Sajnálatosan ezt a lendületet a háború, majd 

a „felszabadulás” és következményi megakadályozták kibontakozni. [Ferkai, 1987; Bonta, 2008] 

Országosan kiemelkedő oktatási épületek a II. világháború előtti korszakból [Bonta, 2008]: 

- Dávid Károly és Zilahy István négy tantermes iskolája Kazáron; 

- Kozma Lajos 16 tantermes iskolája Budapesten a Ránki utcában [lásd 3.3. ábra]; 

- Kismarty-Lechner Kamill Budapest, Sodrony utcai iskolája; 

- Fekete Ede nagyszabású iskolakomplexuma, a csepeli Weiss Manfréd gyár iskolája. 

 
3.3. ábra Kozma Lajos 16 tantermes iskolája, Budapest, Ránki utca, 1949. [Bonta, 2008] 

A második világháború utána a szocializmus diktatórikus évei alatt a fennálló oktatási 

rendszert sok kritika érte, ezért nagyarányú átalakítást is végeztek rajta a gazdaságosság, a kollektív 

nevelés és a szocialista direktívák szerint. A szakmai és gyakorlati ismeretek átadása lett az oktatás 

fő célja, a gimnáziumok helyett a technikumokat propagálták, ahol a marxista-szocialista 

munkaalapú társadalom eljövendő tagjai szakmát kaphattak. Új iskolatípusként jelent meg a 
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szakiskola, melyben szinte csak szakmai, és szakközépiskola, melyben részint közismereti, részint 

szakmai oktatás folyt [lásd 3.4 és 3.5 ábra], így a középfokú oktatásban a gimnáziumok túlsúlya 

megszűnt. Az 1961-es oktatási törvény 8-ról 10 évre növelte a kötelezően elvégzendő osztályok 

számát, így jelentősen megnövekedett az iskolaépületek igénybevétele, néhány iskolában két 

műszakban folyt az oktatás, hat napos iskolahetekkel. Az állam pénzügyi lehetőségei pedig elég 

szűkösnek bizonyultak a helyzet javításához. [Szőke, 2015; Kismarty-Lechner, 1987] 

  
3.4. ábra (bal) Csabai Kálmán: Szakrajzóra, 1953, olaj, vászon [Reider, 2008.] 

3.5. ábra (jobb) Demjén Attila: Munkamódszer-átadás, 1953, olaj, vászon [Reider, 2008.] 

A háború utáni újjáépítési mozgalomban az építészek sok feladatot és nagy lehetőséget láttak, 

a lerombolt épületek, városok új szellemi alapokon történő újragondolásában, folytatva a háború 

előtti kísérletező, fejlesztő gyakorlatot. Az új szovjet-szocialista vezetés azonban erre nem adott 

lehetőséget, helyette a Szovjetunió szocialista realista stílusa lett a kötelező stílus, az építészeti 

tervezést pedig termelési ágazatként állami felügyelet alá vonták. Győr területén két nagy állami 

tervezővállalat alakult a GYŐRITERV (1950-95) vagyis az Északdunántúli Tervező Vállalat és a 

Győr-Sopron Megyei Tanácsi Tervező Vállalat (1961-2000) [Schéry-Jenei, 2001]. 

Csaknem hatvan év távlatából talán már tudunk a korszakra értékeket kereső módon tekinteni. 

A szocreál „rehabilitálása” a rendszerváltás utáni években kezdődött meg, bár egyes szerzők titkon 

már 1984-ben is kezdeményezték azt, a korszakot nemzetközi kontextusban vizsgálva [Kuslits, 

2013]. A szocreál építészettörténeti jellegzetességeit Ferkai András 1992-es tanulmánya alapján 

foglalnám össze, néhány idézettel: Az építészek nem értették a szocreált, amit ma már „ezerféle 
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forrásból merítő historizmus”-ként, vagy „szocialista eklektika”-ként is értelmezhetünk. A 

szocreál „számára nincsen olyan épülettípus, amely ne lenne alkalmas a reprezentálásra; … 

mindent alárendelt a reprezentációnak: ezáltal az épített környezet elvesztette valódiságát és furcsa 

álomvilággá, valóságkoholmánnyá változott.” „Az építészek mozgástere beszűkült: az ipari és 

mérnöki létesítményeknél szinte csak dekoratőri feladataik maradtak…, a tömegesen ismétlődő 

építési feladatoknál … pedig a tipizálás, sorozatgyártás követelményével szembesültek.” A 

reprezentációs és a költségcsökkentés együttes és ellentmondó igényét kell kielégíteniük. „A 

kiemelt nehézipari központokban és néhány szem előtt lévő nagyvárosban folyik csupán nagyobb 

arányú szociális és kommunális építkezés, demonstrálandó a sztálini »emberről való 

gondoskodást«”. [Ferkai, 1992] 

Az iskolaépítéseket is a fentiek jellemezték. Sajátos szerencse, hogy az igazán tehetséges 

építészek a magyar szocreál éveinek az elején még a naiv tudatlanság és meg nem értés tettetésével, 

a végén pedig a szigorú stílusszabályok fokozatos feloldódásával élve tudtak egyedi és értékes 

épületeket tervezni. A szocreál rövid időszaka nem volt elegendő ahhoz, hogy az áhított 

típustervek elkészüljenek minden épületre, még minden iskolatípusra sem, így a legtöbb épület 

egyedi tervek alapján készülhetett, igaz szigorú, racionalizált szabályok között. 

Országosan kiemelkedő oktatási épületek a szocreál korszakból [Bonta, 2008]: 

- Zilahy István dunaújvárosi 20 tantermes iskolája; 

- Malomsoky József dunaújvárosi technikuma, klasszicista jegyekkel; 

- Farkasdy Zoltán iskolája, a Népművelés Gimnáziuma, ma a MOME épülete, kúria jelleggel; 

- Vas Zoltán pétfürdői iparitanuló iskolája és otthona, stílusoktól független egyszerűséggel; 

- Rimanóczy Gyula ajkai [3.6. ábra], győri [3.7 ábra], komlói, nagybátonyi, várpalotai 

iparitanuló-, illetve vájáriskolai komplexumai. 

 
3.6. ábra Rimanóczy Gyula (1903-1958): ajkai Iparitanuló Iskola és Otthon [Bonta, 2008] 
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Győrött két jellegzetesen szocreál iskola épült az 1950-es években a bercsényi liget végében 

felépített Bercsényi Miklós Szakgimnázium és a régi pesti út mentén felépített „iskolaváros”a 

Lukács Sándor Szakgimnázium. Mindkét épület tárgya értekezésem esettanulmányainak is. 

A mai Lukács Sándor Szakgimnázium és Kollégium [3.7. ábra] épületét Rimanóczy Gyula 

(1903-1958) tervezte. Az országos hírű építész több hasonló jellegű iskolakomplexumot is 

tervezett akkortájt, melyekért és általában „kiemelkedő építőművészi tevékenységéért” Ybl-díjjal 

is kitüntették 1953-ban, rögtön a díj megalapításának évében [Schéry-Kovács, 1995]. Az építész 

kvalitásain túl az épület értékeit az is mutatja, hogy az iskola ma már szerepel a modern 

műemlékek szűk listáján. Az épületegyüttes felmérési tervei, korabeli és aktuális fotói 

megtekinthetők a 3. mellékletben. 

Az „iskolaváros”, mely kollégiumot, iskolát, tornatermet, kultúrteremként is használható 

étkezőt és egy nagyterű műhelyt is tartalmaz országos beruházásként a KÖZTI tervezésében 

valósult meg 1952-ben, kivételes figyelem mellett, melyet Győr fejlesztendő iparváros volta és az 

épület funkciójának a rezsim propagandájában kiemelt szerepe is indokolt. „Győr háború utáni 

első nagy ipari- és intézményfejlesztési programja … egybeesett az első ötéves terv (az iparosítás 

megindításához kapcsolódó) célkitűzésével, miszerint tízezer ipari tanulót kell letelepíteni, és erre 

a célra országszerte iskolákat és kollégiumokat szükséges építeni.” [Hartmann, 2013b] 

 
3.7. ábra Lukács Sándor Szakgimnázium és Kollégium főhomlokzata [Balázs és tsi, 2013a nyomán] 

A Rimanóczy Gyula munkásságát kutató Kóródy Anna az épületet így mutatja be: „A Győr-

Gyárváros peremén fekvő iskola hangsúlyos tömege városkapu-motívumként jelenik meg a 

Budapest-felőli bevezető út mellett. A két szárny (kollégium és iskola) a klasszikus közép-, illetve 

oldalfolyosós rendszert követi, összemetsződésüknél a kiemelt lépcsőház jelent vertikális 

hangsúlyt. A funkcionális felépítés egyszerű, alapvetően modern szellemű, de a homlokzat 

lyukarchitektúrája, tagozatai, díszítményei már a szocreál stílusjegyeit hordozzák. A színvonalas 

homlokzati domborműveket, szobrokat a kor nagynevű művészei készítették. 
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Anyaghasználatában meghatározó a skandináv előképekre utaló tégla, illetve kőburkolat, amit 

műkőkeretes ablakok osztanak” [Kóródy, 2011; Hartmann, 2012b]. Hartmann Gergely a Modern 

Győr blog szerkesztője így méltatja az épületet: „Az épület jó példája annak is, hogy a szocreálban 

elvárt kényszerű klasszicizáló díszítést a korszak északot megjárt építésze hogyan próbálta 

megkerülni az »északi klasszicizmus« visszafogottabb formakincsét és jellegzetes 

anyaghasználatát (tégla) alkalmazva” [Hartmann, 2013b]. 

Rimanóczy Gyula, bár virtuóz módon alkotott a diktatúra évei alatt, valójában nem értett egyet 

a szocreál alapvetéseivel, aminek 1954-ben a MÉSZ közgyűlésén hangot is adott: „Vaskos falakat 

tervezünk, hogy bizonyos történelmi formák látványát vetíthessük ki … boltozatok a legritkább 

esetben készülnek … látszatukért, sokat rabitzolunk. … Építészet és szerkezet között nincs 

összhang … az építészet összefoglaló, rendező művészet, ami építést, tudományt, művészetet, 

szerkezetet funkciót szintetizál. … Ha hűek vagyunk az építészet fogalmához, keresnünk kell a 

szintézist … ami semmi esetre sem lehet a szerkezeti forradalom előtti idők arányművészetének 

szolgai másolása, legfeljebb víziószerű hangulati átköltése.” [Bonta, 2008.] 

 
3.8. ábra Bercsényi Miklós Szakgimnázium főhomlokzata [Dohanek és tsi, 2012a nyomán] 

A mai Bercsényi Miklós Szakgimnázium [3.8. ábra] 16 tantermes, eredetileg általános 

iskolának szánt főépülete 1956-ban készült el, tervezője az Észak Magyarországi Tervező Iroda 

fiatal munkatársa Cserhalmy József volt (1922-2005). Az első tanévben nyolc általános és négy 

középiskolai osztály kezdte meg tanulmányait az épületben. Bár erre az épületre már erősebben 

hatottak a szocreál tartalmi és formai elvárásai: vélhetően ennek tudható be az ideálisnál kisebb 

tervezési program, a közösségi terek hiánya, a szimmetrikus T alaprajz, a díszített 

lyukarchitektúrás homlokzat; az épületre mégis egyszerűség és visszafogottság jellemző „finom 

igényességgel” kidolgozott külső és belső részletekkel [Hartmann, 2012a]. Téglaburkolatos 

homlokzata hasonlóságokat mutat a Lukács iskola megoldásaival, különösen a részletképzéseiben. 

Cserhalmy József 1972-ben kapott Ybl-díjat „a Győr körzetében kifejtett több évtizedes építészeti 

alkotó munkásságáért” [Schéry-Kovács, 1995]. 
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Az épületet többször bővítettek és időközben funkciót is váltott. 1969-ben tanműhelyt építettek 

az udvarban. Az iskola 1973-tól működő testnevelési tagozatának speciális térigényei 

(munkacsarnok, öltözők, fedett evező pályák, futófolyosó, szertárak) a Winkler Gábor (1941-

2015) által tervezett sportcélú bővítésben kaptak helyet. Winkler Gábor bár saját korszerű 

architektúrát alkalmazott, mégis anyaghasználatban és a tömegkapcsolatok kialakításában jól 

illeszkedett az eredeti épülethez. Sajnos ez a szándék nem mondható el az 1984-es előregyártott 

vázas, paneles szerkezettel készült bővítésről, mely sem léptékében, sem megjelenésében nem 

illeszkedik; a főépülethez egy nyaktaggal kapcsolódik furcsa alaprajzi szituációban. A ’90-es 

években a kaotikus helyzetet még egy garázssor megépítése is súlyosbította. Az épületegyüttes 

felmérési tervei, korabeli és aktuális fotói megtekinthetők a 2. mellékletben. 

1953-ban meghal Sztálin. A dolgok lassan változni kezdenek, ami a diktatúra elleni lázadáshoz, 

az 1956-os forradalomhoz vezetett. A forradalmat ugyan leverik, de ennek ellenére jelentős 

változásokat eredményez. A rezsim, mely meg akarta határozni a korszellemet (szocializmus) és 

korstílust (szocreál) elbukott. A „feszültség az új világkép hirdetése és annak társadalmi 

elfogadottsága között” napvilágra került. 1956 után szép fokozatosan újra nyitunk a külvilág felé, 

bár szűrőn keresztül tekinthetünk csak nyugatra. Csökken a karhatalom beleszólása az egyének 

gondolkodásába. „Lassan eltűrik, hogy a mérnök mérnök legyen, azaz a »kisszabadságok« 

osztogatása együtt jár a szigorú normák oldásával.” írja György Péter [György, 1992]. 

Az 1960-as években végrehajtott oktatási reformban lefektetett elvek hosszú időkre 

meghatározták nem csak az oktatási rendszert, de kihatással voltak az iskolaépítészetre is. 

Általános elvvé vált, hogy a gyermekek számára szabadon használható, ingergazdag, strapabíró 

környezetet kell kialakítani. Kialakult a sokoldalú tudást adó iskola, melyben már nem csak 

tantermek és tanári szobák voltak, hanem a tantárgyak igényeihez felszerelt szaktantermek, 

szertárakkal, a testnevelés órákhoz tornatermek készültek külön nemű öltözőkkel, a gyakorlati 

oktatáshoz pedig műhelytermeket alakítottak ki. A tantermek felszerelései között megjelent a 

sötétítő, a vetítő, a hangszóró, az asztali elektromos vagy gáz csatlakozás. Nagy hangsúlyt fektettek 

a tantermek minél jobb tájolására, megfelelő megvilágítására. Könyv jelenik meg az 

iskolaépületről [Egri-Reischl-Zólyomi, 1964], melyben a pedagógiai és építészeti elméletek 

kapcsolódásait taglalják, belföldi és külföldi (keleti és nyugati) példaépületeket sorakoztatnak fel. 

[Szőke, 2015; Hartmann, 2013b; Kismarty-Lechner, 1987] 
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Kismarty-Lechner Kamill (1914-2000) jeles iskolaépítő így összegzi az iskolaépítészet 

fejlődését 1987-es cikkében: „Eljutottunk oda, hogy az iskolát egy külön, önálló világnak foghatjuk 

fel, mely egyfajta komoly, de mégis játékos és méreteiben nagyobb, de részleteiben ugyanakkor 

befogadó egészként működik. Ezek az épületek lényegében szinte kis gyermekvárosként, működő 

komplexumok, a bennük lévő közlekedőrendszer pedig lényegében valóban egy város 

utcahálózatára emlékeztet. A kialakuló belső terek nagy térbeli gazdaságot jelenítenek meg a 

korábbi iskolatípusok helyiségeihez képest; a változatos részletek, a természetes fény gazdag 

alkalmazása, a nagyobb terek melletti kisebb zugok és a gyermekek méretéhez igazított 

nyílásméretek az épületet befogadhatóvá, szerethetővé és otthonossá teszik.” 

Országosan kiemelkedő oktatási épületek az ’56-os forradalom utáni évekből [Bonta, 2008]: 

- Zalaváry Lajos 24 tantermes csepeli iskolája; 

- Tillai Ernő pécsi általános iskolája (3.9. ábra]; 

- Szrogh György nyolc tantermes általános iskolája Mogyoródon; 

- Brjeska István általános iskolája Budakeszin; 

- Dul Dezső iskolája, Budapest, Erzsébet királyné út. 

 
3.9. ábra Tillai Ernő: általános iskola, Pécs, alaprajz és látkép [Bonta, 2008] 
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A korszakban több győri iskola is épült, közülük három szerepel kutatásom esettanulmányai 

között: a Hild József és a Baross Gábor Szakgimnázium, és a Tánc- és Képzőművészeti Iskola. 

Győrött már 1956-ban tervek készültek egy nyolc tantermes Építőipari Technikum építésére a 

Sztálin út (ma Szent István út) és az Újlak utca sarkára, egy sokszögletű telekre, már a szocreál 

stíluskényszere nélküli, modern formálással. A mai Hild József Építőipari Szakgimnázium 

tervezője Fátay Tamás Győr város későbbi főépítésze volt, aki 1962-ben Ybl-díjat is kapott „Győr 

városépítészeti kialakításában kifejtett eredményes munkásságáért, a műemlékvédelmi feladatok 

kulturált megoldásáért és a Győr, Álmos utcai középmagas ház tervéért” [Schéry-Kovács, 1995]. 

A halála után kiadott Győr városépítését 1945 és 1986 között bemutató könyve értékes 

várostörténeti forrásmű. A könyv előszavában így ír: „Soha ne felejtsük el megidézni a velünk élt 

történelem kényszerét, a szellemi vasfüggöny zártságát, az érem két oldalát” [Fátay, 2011]. 

A tervezett épület szigorú tömegeket szögtörésekben kombináló tömegkompozíció. A 

szigorúságot erősíti az utcafronti travertin kőburkolat, a lapostetős, párkány nélküli kialakítás, az 

eredetileg fémkeretes nyílászárók homlokzati síkba helyezése és szabályos elrendezése is. A 

közlekedők nagy üvegfelületei az Újlak utcai homlokzati falakat mintegy leválasztják a tömegről, 

tovább gazdagítva a kompozíciót [lásd 3.10. ábra]. Az 1958-ban leközölt terv egy teljes értékű 

iskolát ábrázolt, a telken három különböző udvarral: tanulók udvara, műhelyudvar és tornaudvar 

[Fátay, 1958]. A programból sajnos elég sokat lehúztak, így nem épült meg ebben a formában sem 

a műhely, sem a tornaterem. Az épületet végül 1962-ben vették használatba. [Hartmann, 2014] 

 
3.10. ábra Hild József Építőipari Szakgimnázium Újlak utcai homlokzata [Bognár-Dörner és tsi, 2011a nyomán] 

1971 és 1973 között valósult meg egy udvari hat tantermes szárny Ágostházyné Eördögh Éva 

tervei alapján egy harmadik osztály és a technikumi osztályok számára. Épült egy földszintes 

műhelyépület az iskola mögött, melyben sokáig az ÉMI székelt. A tornaterem épülete pedig csak 

jóval később 1991-ben valósulhatott meg, Sebők Tibor tervei alapján, társadalmi összefogásban, 

építészetileg nem méltatható minőségben. Az épületegyüttes felmérési tervei, korabeli és aktuális 

fotói megtekinthetők az 1. mellékletben. [Hartmann, 2014; Kiss-Józsa-Sebők, 2006] 
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A mai Baross Gábor Szakgimnázium eredeti épületét Hegedűs Ernő a Győri Tervező Vállalat 

akkori igazgatója tervezte 1962-ben. Az építész kevés épületet tervezett, Győrben csupán két 

iskolát, ezt és a bácsai nyolc tantermes általános iskolát (melyet mára az Audi saját iskolája 

számára jelentősen átalakított, lásd 2.29. ábra). „Mindkét épülete jól átgondolt, a lehetőségekhez 

képest igényes megjelenésű, a korszak példaértékű, máig jó állapotban lévő munkájának 

mondható” [Hartmann, 2013a]. Hegedűs Ernő 1963-ban Ybl-díjat kapott „a Győr-révfalui 8 

tantermes általános iskola tervezéséért, a vidéki tervező szervezet fejlesztéséért, valamint az 

építészeti kultúra emelése érdekében kifejtett tevékenységéért” [Schéry-Kovács, 1995]. 

A Közgazdasági Technikum számára a Bem tér északi oldalán találtak egy kiemelt pozíciójú 

üres telket. A viszonylag szűk telekre egy a parkra (tehát délre) néző épület került. Véleményem 

szerint a kedvezőtlen tájolást és magasságot egyértelműen a park „kényszerítette ki”. Az iskola 

méreteiben és programjában meghaladta a tervezésekor már ismert, de még érvényben nem lévő 

új iskolaépítési normákat. Kivételes gondosság fedezhető fel az épület formálásában és 

anyaghasználatában is. Formálás tekintetében a főhomlokzat szövetszerű plasztikus kialakítását, 

benne a rajzterem fekete dobozát és a tornaterem lemezműves fedelét, anyaghasználat 

tekintetében a színes kerámia, kőlap és téglaburkolatokat kell kiemelni. [lásd 3.11. ábra, 

Hartmann, 2013a] 

 
3.11. ábra Baross Gábor Szakgimnázium főhomlokzata [Fekete és tsi, 2014a nyomán] 

Az épület a közkedvelt középiskola számára kicsinek bizonyult, ezért többször is bővítettek. Az 

első bővítés 1986-ban készült és kifejezetten érzéketlenre sikerült. Az északi oldalra tapasztott 

négy egymás feletti tanterem, előregyártott vázas és paneles rendszerrel épült, a rendszer minden 

rugalmatlanságával. Később, nagyjából egy időben készült el a földszintes öltöző épület 

emeletráépítése és az így kialakuló zugban a Baross-terem, mely a nagyméretű közösségi tér 

funkcióját hivatott kielégíteni több-kevesebb sikerrel. A kilencvenes években készült bővítéseken 

már látszik az illeszkedés szándéka, a siker itt is mérsékelt. Az épületegyüttes felmérési tervei, 

korabeli és aktuális fotói megtekinthetők a 4. mellékletben. [Hartmann, 2013a] 
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A harmadik feldolgozott iskola a hatvanas évek elejéről a Harmati János (1926-) által tervezett 

mai Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakgimnázium. Eredetileg 16 tantermes 

általános iskolának szánták Nádorváros fokozatosan kiépülő délkeleti lakóterületére. Az épületet 

egyszerűség és a ’61-ben kiadott új normáknak való megfelelés jellemzi. A tantermek tájolása 

ideális, de két terem az alagsorba került. A tantermek, a közösségi terek és a tornaterem is 

meglepően kicsik. Mindennek ellenére, vagy éppen ezért, az iskola példaépületként szerepel az 

1964-ben kiadott Iskolaépületek című könyvben [Egri-Reischl-Zólyomi, 1964]. 

Az épület tömegformálása a három-, két- és egyszintes tömegek kapcsolatai és a központi 

zsibongónál alkalmazott enyhe szögtörések miatt izgalmas. A homlokzatok anyaghasználata 

egyszerű, a nemesvakolatot kőlap lábazati burkolat egészíti ki, csupán a főlépcsőház környezete 

kapott igényesebb kialakítást, teljes épületmagasságú kőlap burkolatú fallal és három szint magas 

üvegezéssel [lásd 3.12. ábra; Hartmann, 2013c]. 

 
3.12. ábra Tánc- és Képzőművészeti Iskola Mester utcai homlokzata [Árpási és tsi, 2015a nyomán] 

Az általános iskolából 1988-ban tánc- és képzőművészeti iskola lett. A kisebb csoportokat 

igénylő speciális oktatáshoz az iskola szűkös méretei jól illeszkednek. A balett oktatáshoz viszont 

balett-termekre volt szükség, melyeket Papp Lukács és Ambrus Zoltán tervei alapján építettek meg 

a földszintes menza épület felett. A balett-termek kapcsolódása, a tanulók közlekedése még ma is 

problémás. Az iskolához tartozik a vele szemben álló kollégium, mely valószínűleg Wyberál László 

tervei szerint készült, eredetileg óvoda funkcióval. Az épület átalakított formájában nem érdemel 

különösebb méltatást. Az épületek felmérési tervei, fotói megtekinthetők az 5. mellékletben. 

A nehéz körülmények ellenére a tárgyalt „időszak szerencséje, hogy a kötelező építészeti 

formálás már, a típustervek és előregyártott szerkezetek még nem kötötték meg a tervezők kezét” 

[Hartmann, 2013b]. Győrött a ’60-as években, szintén egyedi tervek szerint épült iskola még: 

- a már említett bácsai nyolc tantermes általános iskola Hegedűs Ernő tervei szerint, 

- a mai Gárdonyi Géza iskola 10 tantermes udvari bővítése Bognár István tervezésében, és 

- a szabadhegyi József Attila utcában megépült Gyógypedagógiai Iskola. 
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Győr lakóterületei első sorban déli irányban terjeszkednek. Először Dél-Nádorvárosban építik 

be az alkalmas területeket: a Malom ligeti beépítés még szocreál stílusban készül Lakatos Kálmán 

és Cserhalmy József épületeivel, innen az Mester utcán kelet felé haladva épült fel Fátay Tamás 

kísérleti hétemeletese már modern formálással, és Wyberál László négyszintes lakóházai még 

hagyományos építéstechnológiával. A Bartók Béla úton és a Szabolcska Mihály utcában épültek 

blokkos lakóépületek, majd még délebbre haladva, Adyvárosba érkezve már szinte kizárólag csak 

paneles lakóházakat találunk. 

A lakóterületekhez számos oktatási létesítményt is építettek „járulékos beruházásként”, de 

ahogy a lakóépületek hatékony és gazdaságos építéséhez kitalálták a típusterveket és a blokkos, 

majd paneles építést, úgy a középületek számára is kifejlesztettek egységes modulrendszeren 

alapuló előregyártott blokkos, majd pillérvázas és paneles megoldásokat, ami végül az oktatási 

épületek mintatervek szerinti tervezéséhez vezetett, szinte teljesen kizárva a magas minőségű, 

egyedi építészeti alkotások létrejöttének esélyét is. [Hartmann, 2013b] 

Az értekezés esettanulmányait adó épületek közül a hatodik már egy típusterv alapján, blokkos 

technológiával épült általános iskola, Adyváros első általános iskolája. Az 1967-es tervet Vidra 

Aladár jegyzi. Az iskola szinte eredeti formájában maradt meg, csak kisebb belső átalakításokon 

esett át a 2000-es években, amikor az épületbe költöztették a speciális szakiskolát, ami 2016-ban 

vette fel a Szabóky Adolf Szakiskola nevet. Az U alakú beépítés alaprajza nagyon kötött, a 

modulrendszer és a kohóhabsalak blokkok viszonylag sűrű elhelyezése miatt. A tantermek 

oldalfolyosóra felfűzött, az igazgatási rész kéttraktusos elrendezésben készült. A homlokzatok 

szépen mutatják a blokkos kialakítás sajátosságait, amire ráerősít a parapet paneles vörös színezése 

is [lásd 3.13. ábra]. Az épület felmérési tervei, korabeli és aktuális fotói megtekinthetők a 6. 

mellékletben. 

 
3.13. ábra Szabóky Adolf Szakiskola főhomlokzata [Adamik és tsi, 2015] 

A szakiskolához hasonlóan szintén blokkos technológiával épült fel Gyárvárosban a Balassi 

Bálint Általános Iskola. Adyváros többi iskolaépülete pedig már a hetvenes években épült, és 
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előregyártott vasbeton vázas és paneles rendszerekkel készült. Időrendben először a Móra Ferenc 

Általános Iskola és Szakgimnázium készült el, majd a mai Pálffy Miklós Szakgimnázium, végül a 

Fekete István Általános Iskola. Győr későbbi lakótelepein, Szabadhegyen és Marcalvárosban már 

csak ilyen mintatervek alapján épülő, kötött szerkezeti rendszerű oktatási épületek épültek 

egészen a rendszerváltásig. [Winkler, 2012] 

 
3.14. ábra Az 1950-70 közötti évek iskolaépítéseinek főbb meghatározó korszakai győri iskolapéldákkal 

Áttekintve a Győrött az 1950 és 1970 között épült oktatási épületek történetét láthatjuk, hogy 

a történelmi szükségszerűségek és a politikai hatalom által meghatározott keretek miként 

befolyásolták az egyes épületek kialakítását, az építészek lehetőségeit [lásd 3.14. ábra]. A háború 

utáni újjáépítést az addig művelt modern szellemében kezdték meg. Ezt a rezsim hamarosan 

elítélte és a szocialista realizmus stílusát tette kötelezővé. 1956 után az építészek fokozatosan 

visszatérhettek a modern formáláshoz, pár évig kötelező stílus és típustervek nélkül tervezhettek 

iskolákat. Az 1961-es oktatási reform nagy hatással volt a tervezési programokra, de az iskolákat 

még egyedileg tervezték típustervek hiányában. Ezek a hatvanas évek végére készültek el, és így 

indult be a típusiskolák építése, először a blokkos, majd a vázas-paneles szerkezeti rendszerekkel. 

A keletkezéstörténet ismertetése után, úgy vélem, az esettanulmányokban megvizsgált hat 

épületből négy-öt kivételes értékekkel bír, melyek megértéséhez a történeti kontextus ismerete 

jelentős segítség. Az értékek megértése pedig arra ösztönöz, hogy megtartásukért dolgozzunk. 
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3.4 Az iskolaépületek komplex állapotelemzése 

Az építészettörténeti, keletkezéstörténeti összefoglalóban láthattuk, hogy a kiválasztott hat 

épület az elmúlt 48-64 évben (koruktól függően) több kisebb-nagyobb változáson ment keresztül. 

Több épületnek változott a funkciója is, például általános iskolából középiskola lett (Bercsényi, 

Tánc és Képző, Szabóky). Az idő előrehaladtával új korszerű képzéseket, módszereket vezettek be 

az iskolákban. Az új funkciók új tereket, termeket, más felszereltséget igényeltek. 

A meglévő iskolaépületek komplex állapotelemzéséhez a részleges átalakítások miatt az 

épületek jelenlegi állapotának felmérése és rögzítése elengedhetetlenül szükséges. Ehhez a 

hallgatók féléves feladataikban 1:200-as léptékű állapotrögzítő terveket készítettek minden 

épületegyüttesről. Ez a tervanyag egyrészt segítette a szakvéleményezést, másrészt felújítási és 

bővítési tervek alapanyagául is szolgált később. Sajnos az egyetemi féléves gyakorlati feladatok 

kerete nem engedi meg, hogy ezek a tervek részletes, mindenre kiterjedő helyszíni felmérésen 

alapuljanak, így általában a rendelkezésünkre álló levéltári, vagy irattári tervek összedolgozása és 

aktualizálása készült el minden épület esetében, a helyszíni bejárásokon tapasztalt, szembetűnő 

változások átvezetéseivel. Az egyes felmérési terveknek a 3.2. táblázatban feltüntetett eredeti 

tervek voltak a forrásai. A felmérési tervek megtekinthetők az értekezés mellékleteiben. 

A helyszíni bejárások idején alkalmat keresünk arra is, hogy információkat kaphassunk az 

épületek üzemeltetési tapasztalatairól, melyek felhívhatják a figyelmünket az épületek építészeti, 

funkcionális, épületszerkezeti és gépészeti problémáira. Mindezeken túl rákérdeztünk arra is, 

hogy milyen új funkcióknak, vagy milyen meglévő funkcióknak szeretnének alkalmasabb helyet 

teremteni az épületekben. 

A hallgatói csoportok az épületeket a „Gyakorlati épületfizika” tárgy keretében 

szakvéleményezték. A szakvélemények általában az épületek általános bemutatását, 

keletkezéstörténetét, épületenergetikai, épületakusztikai és tűzvédelmi vizsgálatait foglalták össze. 

E szakvélemények alapján, a következő félévben az „Épített környezetünk” tárgy keretein belül 

újabb szempontokat behozva folytattuk az elemző munkát, a felújítási tervek tervezési 

programjának kialakítását megcélozva. Itt a hallgatók a tankör előtt gondolatébresztő jelleggel 

tematikusan prezentálták eredményeiket, melyeket aztán közösen meg is vitattunk. A diskurzus 

eredményeként a hallgatói csoportok egyedi tervezési programokat tudtak kialakítani. 
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Iskola rövid neve Hild József Szakgimnázium Bercsényi Miklós Szakgimnázium Lukács Sándor Szakgimnázium 

Az iskola irattárából és 
Győr Megyei Jogú Város 
Műszaki Levéltárából a 
következő terveket 
tudtuk beszerezni az 
állapotrögzítő tervek 
elkészítéséhez: 

Az 1958-as főépület eredeti engedélyezési 
dokumentációjából (Győri Tervező Vállalat, 

vezető tervező: Fátay Tamás): 
3 építész alaprajz, 2 építész 

keresztmetszet, 4 homlokzat. 

Az 1971-es hat tantermes bővítés terveiből 
(Felsőfokú Építőipari Technikum, vezető 
tervező: Ágostházyné Dr. Eördögh Éva):

2 alaprajz, 1 keresztmetszet, 2 homlokzat. 

A földszintes bővítés terveiből: 
1 gépészeti alaprajz. 

Az udvari épületről nem kaptunk rajzokat.

Az 1988-as tornaterem engedélyezési 
tervdokumentációjából (a Hild József 
Építőipari Szakközépiskola Műszaki 

Munkaközössége, tervező: Sebők Tibor):
1 helyszínrajz, 2 alaprajz, 

2 metszet, 3 homlokzati rajz. 

Az 1954-es főépület (É. M. 6. számú Győri 
Tervező Iroda, vezető tervező: Cserhalmy 
József): pince alaprajz, 3 keresztmetszet,
2 villamossági alaprajz, homlokzat nincs. 

Az 1969-es műhelyépület (Győr-Sopron 
Megyei Tanácsi Tervező Iroda, tervező: 
Czeglédy János): 2 alaprajz, 2 metszet, 4 

homlokzat, az 1971-es bővítés vázlatterve. 

Az 1975-ös sportcélú bővítés (Győr- 
Sopron Megyei Tanácsi Tervező Iroda, 

vezető tervező: Winkler Gábor): 
6 alaprajz, 3 metszet, 4 homlokzat. 

Az 1986-os tantermi bővítés (Északdunán-
túli Tervező Vállalat, tervező: Mikóczi T.):

4 alaprajz, 3 metszet, 3 homlokzat. 

A többszörösen bővített és átalakított 
melléképületről különféle 1971-es, 1982-es 

és 1997-es engedélyezési rajzok. 

Az eredeti, Rimanóczy Gyula vezető 
építész tervező által a Középülettervező 
Vállalat keretein belül készült terveknek 

csak kis része maradt meg: 

2 gépészeti alaprajz 
az eredeti 1952-es dokumentációból. 

1 gépészeti alaprajz 
egy 1989-es átalakítási tervből. 

10 vázlatos alaprajz 
a 2008-as fűtéskorszerűsítési tervből. 

5 homlokzati rajz 
az eredeti 1950-es dokumentációból. 

1 homlokzati rajz 
az eredeti 1952-es dokumentációból. 

1 homlokzati rajz 
egy 1987-es nem megvalósult bővítés 

tervéből. 

Források 
[Hild, 2010; Győri Tervező, 1958; 

FÉT, 1971; Hild, 1988] 

[Bercsényi, 2011; Levéltár, 2011; É. M., 
1954; Édi. Tervező, 1986; Tanácsi Tervező, 
1969; Tanácsi Tervező, 1975; Sinkó, 1971; 

Szabó, 1982; Talent-Plan, 1997] 

[Lukács, 2012; Levéltár, 2012; 
KÖZTI, 1952] 

3.2. táblázat A felmérési tervek forrásai 

A sokszempontú állapotelemzés metódusa az évek során fokozatosan finomodott, tartalmát 

tekintve az alábbi területeket ölelte fel, a jelölt szakirodalmak alapján: 

- Építészeti értékek feltárása, értékleltár készítés általános építészetelméleti [Cságoly, 2014] és 

örökségvédelemi témájú [Kőszegi, 2010; Román, 2004; Ágostházi, 1999;] források alapján. 

- Funkcionális megfelelőség a hatályos OTÉK [253/1997. Kormányrendelet] és a középfokú 

oktatási épületek szabványai [MSZ 24203-3:2007; majd MSZE 24203-3:2012] alapján. 

- Az akadálymentes és egyetemes használat a hatályos OTÉK [253/1997. Kormányrendelet] és 

a vonatkozó tervezési segédletek [Pandula, 2009; Novák-Szabó-Pandula, 2009] alapján. 

- Az épületszerkezetek azonosítása [Fátrai, 2011], állapotfelmérés a szemrevételezéses épület-

diagnosztika [Koppány, 2011; Bajza, 2003] módszereivel és a termográfiák alapján. 

- Épületenergetika a hatályos rendeletek [7/2006. TNM rendelet; 176/2008. Kormányrendelet], 

a WinWatt vagy az Auricon Energetic szoftverrel készült energetikai számítások és a téma 

általános szakirodalma [Baumann és tsi, 2009; Zöld-Szalay-Csoknyai, 2016] alapján. 

- Épületakusztika, hangszigetelés és zajvédelem, teremakusztika a téma átfogó forrásai 

[Reis, 2003; P. Nagy, 2004] alapján. 

- Az épületek tűzvédelme a hatályos rendeletek [28/2011. BM rendelet; 54/2014. BM rendelet] 

és jegyzet hiányában oktatási anyagok [Takács, 2016] alapján. 
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Az 1962-es főépület kiviteli doku-
mentációjából (Győri Tervező Vállalat, 

vezető tervező: Hegedűs Ernő): 
7 alaprajz, 7 metszet, 8 homlokzat. 

Az 1984-es négy tantermes bővítés terveiből 
(Északdunántúli Tervező Vállalat, 
vezető tervező: Mikóczi Tamás): 

2 alaprajz, 1 gépészeti alaprajz, 2 metszet. 

Az 1996-os Baross-terem építésének 
engedélyezési tervéből (Talent Plan 
Tervező Kft., tervező: Lados Péter): 

1 helyszínrajz, 2 építész alaprajz, 
1 építész metszet, 2 homlokzati rajz. 

Az 1999-es emeletráépítés engedélyezési 
tervdokumentációjából (Talent Plan 

Tervező Kft., tervező: Németh Gyula): 
1 helyszínrajz, 2 építész alaprajz, 

2 építész metszet, 3 homlokzati rajz. 

Az 1962-es főépület eredeti terveiből 
3 db építész alaprajz (É. M. Győri Tervező 
Vállalat, vezető tervező: Harmati János). 

Az 1988-as két balett-termes 
bővítés tervdokumentációjából 

(Északdunántúli Tervező Vállalat, 
vezető tervező: Ambrus Zoltán): 

3 építész alaprajz, 2 építész metszet, 
1 homlokzati rajz. 

A kollégium átalakításáról 2 alaprajz 
(szerzők nélkül; az eredeti óvoda és 

bölcsőde épület tervezője valószínűleg 
Wyberál László). 

Az 1967-es eredeti kiviteli tervekből 
(É. M. Győri Tervező Vállalat, 
vezető tervező: Vidra Aladár): 

3 alapozási alaprajz, 6 szerkezeti alaprajz, 
7 gépészeti alaprajz, 5 építész alaprajz, 
1 tetőalaprajz, 2 metszet-homlokzat, 
3 lépcsőterv, 11 részlet, konszignáció 
jellegű terv, építészeti műszaki leírás. 

A 2004-es és 2006-os átalakítás terveiből 
(Talent-Plan Tervező, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft., tervező: Németh Gyula): 
a külső pincelépcső kialakításának terve, a 

szociális blokkok átalakításának tervei, 
első emeleti átalakítások alaprajza, 

főbejárat felmérési és átalakítási terve, 
konyhatechnológiai terv. 

Az iskola irattárából és
Győr Megyei Jogú Város

Műszaki Levéltárából a
következő terveket

tudtuk beszerezni az
állapotrögzítő tervek

elkészítéséhez:

[Baross, 2013; Levéltár, 2013; Győri 
Tervező, 1962a; Északdunántúli Tervező, 

1984; Talent-Plan, 1996; Talent-Plan, 1999]

[Tánc- és Képző, 2014; Levéltár, 2014; 
Győri Tervező, 1962b; 

Északdunántúli Tervező, 1988] 

[Szabóky, 2015; Levéltár, 2015; 
Győri Tervező, 1967; Talent-Plan, 2004; 

Talent-Plan, 2006] 
Források

3.2. táblázat (folytatás) 

Az állapotelemzésben az 50-60 éves épületeket az éppen aktuális követelmények szerint 

vizsgáljuk. Ezért szinte természetes, hogy az épületek nem felelnek meg minden tekintetben, mivel 

a műszaki követelmények, különösen az épületenergetika és a tűzvédelem területén, az elmúlt 

évtizedekben jelentősen átalakultak, de hasonló szigorodást figyelhetünk meg a funkcionalitás 

területén is, ha például az akadálymentes használat követelményére gondolunk, vagy áttekintjük 

az iskolaépületekre vonatkozó hatályos szabványokat. 

Megjegyzendő, hogy a vizsgálatok konzultációval kísért hallgatói munkák, így a hivatkozott 

„szakvélemények” tartalma csak megfelelő forráskritikával kezelhető, értelmezhető. A vizsgálatok 

fő célja az épületszerkezeti szakértői feladatokba való betekintés volt, melynek mélységét erősen 

befolyásolhatta az egyes hallgatók feladat iránti elkötelezettsége és motiváltsága is. A konzultációk 

során törekedtünk a vizsgálati módszerek és eredmények szakszerűségét a lehető legnagyobb 

mértékben elősegíteni. 

Az egyes épületek problémafeltáró, több szempontú elemzésének főbb megállapításait a 3.3. 

táblázat foglalja össze a hallgatók szakvéleményei és tanulmányai alapján hét témakörben 

[Horváth, 2015b]. E megállapítások később beépültek az egyes tervezői csoportok tervezési 

programjaiba, melyek alapján minden épülethez több különböző korszerűsítési terv készült. 
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Építészeti értékek feltárása, 
értékleltár készítés általános 
építészetelméleti [Cságoly, 
2014] és örökségvédelemi 
témájú [Kőszegi, 2010; 
Román, 2004; Ágostházi, 
1999;] források alapján 

Megőrzendő értékek: 
a főépület tömegkompozíciója, 

alaprajzi szervezése, közlekedési rendszere; 
utcafronti travertin mészkővel és 

mázas kerámiával burkolt homlokzatok; 
a földszintes épületrész és a tornaterem 

különösebb építészeti értéket nem képviselnek,
az eredeti koncepciót nem folytatják. 

Klasszikus arányú homlokzatok és tömegkom-
pozíció; igényes téglaburkolat, részletgazdag 

szocreál műkő ornamentika; a műhelyépület és
a Winkler-féle bővítés igyekszik illeszkedni a 
beépítés folytatásával és anyaghasználattal; 
a paneles bővítés és a garázssor különösebb 
építészeti értéket nem képvisel, az eredeti 

koncepciót nem folytatják; a többszörös bővítés és 
a részleges felújítások előnytelenek az összképben.

Az északi klasszicizmus formanyelvét használó jó 
minőségű szocreál példája; városképi érték és 

jelentőség; izgalmas tömegkompozíció, egységes 
téglaburkolat szocreál műkő ornamentikával; 

reprezentatív belső terek igényes belsőépítészettel, 
különösen értékes az aula, étkező, lépcsőház; 

máig egységes kompozíció: nincsenek utólagos 
hozzáépítések, bővítések; az épület műemlék. 

Funkcionális megfelelőség a 
hatályos OTÉK [253/1997. 
Kormányrendelet] és a 
középfokú oktatási épületek 
szabványai [MSZ 24203-
3:2007; majd MSZE 24203-
3:2012] alapján. 

Általában a használati céloknak megfelelő; 
az épületek összekötése hiányzik; 

az étkező komfort szintje alacsony; 
további tantermekre lenne igény; 

az udvar jobb kihasználása cél lehetne. 

Általában a használati céloknak megfelelő;
nincs az épületegyüttesben nagy befogadóké-

pességű közösségi tér; szükségtantermek a 
légópincében, elégtelen belmagassággal és 

megvilágítással; további tantermekre van igény; 
a tornateremhez jó volna lelátót kapcsolni, 

külön megközelítési lehetőséggel; 
kollégiumra lenne szükség, helyben. 

Általában a használati céloknak megfelelő; 
a kollégiumi szobák ellátása saját fürdőszobákkal 

kívánatos volna; a mai igényeknek megfelelő 
közösségi pihenők és tanulószobák szükségesek; 
a kollégiumi szobák árnyékolása nem megoldott.

Az akadálymentes és 
egyetemes használat a 
hatályos OTÉK [253/1997. 
Kormányrendelet] és 
tervezési segédletek 
[Pandula, 2009; Novák-
Szabó, 2009] alapján 

Nem akadálymentes; 
a főbejárat előtt előlépcső van, lift nincs; 

illemhely nincs; 
egyéb akadálymentesítés nincs. 

Nem akadálymentes; 
a főbejárat előtt előlépcső van; lift nincs egyik 

épületben sem; számos padlószint váltás 
az épületek találkozásainál; 

akadálymentes illemhely nincs; 
egyéb akadálymentesítés nincs. 

Csekély mértékben akadálymentes(ített); 
megközelítése nehézkes, mozgalmas a terep, 
több padlószint váltás; egy eredeti lift van; 

nem mozgássérült akadálymentesítés nincs. 

Az épületszerkezetek 
azonosítása [Fátrai, 2011], 
állapotfelmérés a 
szemrevételezéses 
épületdiagnosztika 
[Koppány, 2011; Bajza, 
2003] módszereivel és a 
hőkép felvételek alapján 

Ragasztással burkolt homlokzatok balesetve-
szélyesek, felújítandók; nedvességproblémák az 

ereszeknél és a lábazatoknál; a földszintes épület-
részen alapozási gondokra utaló repedések; 

tornacsarnok attikája repedt; rozsdásodó füg-
gönyfalak; hőhidas, hőszigeteletlen szerkezetek. 

Erősen hőhidas, régi és új épületszerkezetek; 
lábazati felázások, nedvességproblémák; 
hőhidas, korrodálódott fém nyílászárók; 
eltérő alapsüllyedésből adódó repedések; 

valószínűleg azbesztes palafedés. 

A téglaburkolat helyenként sérült, a hátfaltól 
elvált, beázások, kivirágzások láthatók; 

a vizes helyiségek mindenre kiterjedő felújítása 
indokolt; erősen hőhidas, hőszigeteletlen, de 

műemlékileg védett szerkezetek. 

Épületenergetika a hatályos 
rendeletek [7/2006. TNM 
rendelet; 176/2008. 
Kormányrendelet], 
a WinWatt vagy az Auricon 
Energetic szoftverrel készült 
energetikai számítások és a 
téma általános szakirodalma 
[Baumann és tsi, 2009; Zöld-
Szalay-Csoknyai, 2016] 
alapján. 

A szerkezetek a cserélt ablakok kivételével 
nem felelnek meg; a fajlagos hőveszteség 

tényező [W/m3K] nem felel meg, 
qfőép.=0,411 > 0,237=qm, qtornat.=0,422 > 0,293=qm;

a nyári túlmelegedés megfelel; 
az összesített energetikai jellemző a főépület 

esetében nem felel meg [kWh/m2a], 
Epfőépület=158,53 > 121,75=Epm, 130%, E osztály; 

megújuló energiák hasznosítása: 
néhány kollektor üzemel. 

A szerkezetek a kicserélt ablakok kivételével nem 
felelnek meg; a fajlagos hőveszteség tényező 

[W/m3K] hét épületből csak egynél felel meg, 
qA=0,335 > 0,206=qmA, qB=0,750 > 0,330=qmB, 
qC=0,681 > 0,394=qmC, qD=0,233 > 0,200=qmD, 
qE=0,566 > 0,302=qmE, qF=0,159 < 0,200=qmF, 

qG=0,811 > 0,450=qmG; 
az összesített energetikai jellemző [kWh/m2a] 

meghatározása nem történt meg; 
megújuló energia hasznosítás nincs. 

A szerkezetek a kicserélt ablakok kivételével 
nem felelnek meg a követelményeknek; 
a fajlagos hőveszteség tényező [W/m3K] 

nem felel meg, 
qkollégium=0,350 > 0,301=qm, 
qoktatási=0,524 > 0,232=qm, 

qétterem-tornaterem=0,275 > 0,217=qm; 
az összesített energetikai jellemző [kWh/m2a] 

vizsgálata nem történt meg; 
jelenleg nincs megújuló energia hasznosítás. 

Épületakusztika, 
hangszigetelés és 
zajvédelem, teremakusztika 
a téma átfogó forrásai [Reis, 
2003; P. Nagy, 2004] alapján 

Igen jelentős, közeli közúti (1-es főút) 
és üzemi (nyomda, tűzoltóság) zaj; 

kedvező alaprajzi elrendezés; 
a szerkezetek valószínűleg megfelelnek. 

Jelentős közúti zaj az épület mögött, 
de kedvező az alaprajzi elrendezés; 

a különböző saját funkciók zavarhatják egymást 
(pl. műhelyek és tantermek); 

a szerkezetek valószínűleg megfelelnek. 

Jelentős közúti (1-es főút) és üzemi (műhelyek) 
zaj, de kedvező az alaprajzi elrendezés; 

kollégiumi lakószobák a főútra néznek, de a 
távolság kielégítő; az elválasztó szerkezetek 

valószínűleg megfelelnek; az étkező (díszterem) 
zavaróan visszhangos, sok a kemény felület. 

Az épületek tűzvédelme a 
hatályos rendeletek 
[28/2011. BM rendelet; 
54/2014. BM rendelet] és 
jegyzet hiányában oktatási 
anyagok [Takács, 2016] 
alapján 

D tűzveszélyességi osztály; 
jelentősebb hiányosságot 
a vizsgálat nem tárt fel. 

C tűzveszélyességi osztály; 
a többszörösen bővített épület szintterülete 
jelentősen meghaladja a tűzszakaszhatárt, 

ezért tűzszakaszolás szükséges; 
egyéb hiányosságot a vizsgálat nem tárt fel. 

C tűzveszélyességi osztály; az épület szintterülete 
jelentősen meghaladja a tűzszakaszhatárt, ezért 
tűzszakaszolás szükséges; tűzoltási felvonulási 

területek és utak felülvizsgálandók; egyes 
számított kiürítési útvonalak nem feleltek meg;

a középfolyosók kialakítása ellenőrizendő. 

Források 

 
[Bognár-Dörner és tsi, 2011b; 

Gergely-Kuruc-Pálla, 2011b; Molnár és tsi, 2011; 
Molnár-Tánczos-Zámbó, 2011a] 

 

[Dohanek és tsi, 2012b] 
[Balázs és tsi, 2013b; 
Bartha és tsi, 2013; 
Erdős és tsi, 2012] 

3.3. táblázat Az iskolaépületek többszempontú elemzésének főbb megállapításai 
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Az oktatási épületnormák kidolgozása előtt 
született tágasabb, igényesebb épület; 

egyedi szerkezeti, tömeg- és homlokzatképzési 
megoldások; a déli homlokzat plasztikus, színes, 

Zsolnay mázas kerámiával burkolt; 
a későbbi bővítések építészeti értékei már erősen 

vitathatók, az eredeti koncepciót nem folytatják, a 
86-os bővítés különösen érzéketlen, az egyes 
épületrészek találkozásai sutára sikeredtek. 

A főépület alaprajzi szervezése, közlekedési 
rendszere, homlokzati arányai és tömegkom-
pozíciója jó; az iskola és a kollégium jól illesz-
kednek egy egységes beépítésbe; a bölcsödéből 
átalakított kollégium és a balett-terem bővítés 
helyiségkapcsolatai igencsak kényszeredettek; 

a kollégium épülete jelenlegi formájában 
különösebb építészeti értéket nem képvisel. 

Típusterv alapján, alaprajzában és homlokzatain is 
következetes szerkesztésű blokkos épület, 

a technológia jellegzetességeivel; 
környezetében már paneles lakóépületek állnak; 
egységes lakótelepi beépítés, fontos közfunkciójú 

épülete; eredetileg általános iskola, az új szakiskola 
funkció miatt kisebb átalakítások történtek; 
de jelentős, az épület jellegzetességeit érintő 

átalakítás nem volt az épületben. 

Építészeti értékek feltárása,
értékleltár készítés általános

építészetelméleti [Cságoly,
2014] és örökségvédelemi

témájú [Kőszegi, 2010;
Román, 2004; Ágostházi,

1999;] források alapján

Általánosságban megfelelő; 
a délre, az utca irányába tájolt tantermek 

árnyékolása problémás; rajzterem megvilágítása 
csekély, a funkciónak nem megfelelő; 

hiányzik az aula, a nagyterem sem tudta ezt a 
funkciót megadni; kevés a tanterem; 

az étkező kicsi. 

Funkcionálisan éppen megfelelő; 
a tantermek és a tornaterem kicsik; alagsori 
tantermek is vannak; a sportudvar rosszul 

felszerelt; sok az előnytelen helyiségkapcsolat; 
keresztforgalom az étkezőben; kevés illemhely; 

a kollégiumi szobák árnyékolása szükséges. 

Éppen megfelelő; a zsibongó kialakítása nem 
megfelelő, nem reprezentatív, gyülekezésre nem 

alkalmas; a tantermek és a tornaterem kicsik; 
néhány tanterem arányai alkalmatlanok; pincében 

nem lehetnének tantermek; bizonyos funkciók 
hiányoznak; az udvar kialakítása felülvizsgálandó, 

parkoló, sportcélú, a műhelyekhez kapcsolódó 
területek alakítandók ki. 

Funkcionális megfelelőség a
hatályos OTÉK [253/1997.

Kormányrendelet] és a
középfokú oktatási épületek

szabványai [MSZ 24203-
3:2007; majd MSZE 24203-

3:2012] alapján.

Csekély mértékben akadálymentes(ített), 
több padlószint váltás az épületen belül; 

lift nincs; egyéb akadálymentesítés nincs. 

Nem akadálymentes; 
bejáratok előtt jelentős szintkülönbség; 

lift nincs; akadálymentes illemhely nincs; 
akadálymentes kollégiumi szoba nincs; 

egyéb akadálymentesítés nincs. 

Nem akadálymentes, pedig a speciális iskola 
funkció ezt igényelné; bejáratoknál a rámpák nem 

megfelelőek; jelentős probléma a 90 cm-es 
szintkülönbség az „A” és „B” szárny között; 

lift nincs; akadálymentes WC nem megfelelő; 
egyéb akadálymentesítés nincs. 

Az akadálymentes és
egyetemes használat a

hatályos OTÉK [253/1997.
Kormányrendelet] és

tervezési segédletek
[Pandula, 2009; Novák-

Szabó, 2009] alapján

A délre tájolt tantermek problémásak, 
árnyékolásuk szükséges, mesterséges szellőztetés 
(hővisszanyeréssel) jól indokolható hőtechnikai

és zajvédelmi érvekkel is; beázó pince, pinceszinti 
medence; hőhidas, hőszigeteletlen szerkezetek. 

A könnyű szerkezetes balett-termek légtömörsége 
kritikus; nedvességproblémák: felázás, kifagyás, 

vakolatlevallás a homlokzatokon; rendszeres 
beázások a pincében; 

egyenlőtlen süllyedésre utaló repedések; 
tornacsarnok attikája repedt; ablakcserék utáni 

helyreállítási munkák elmaradtak; 
hőhidas, hőszigeteletlen szerkezetek. 

A blokkok kirajzolódása, illesztéseknél repedések; 
nedvességproblémák: felázások, kifagyások, 

vakolatlevallás a homlokzatokon; ablakcserék 
utáni helyreállítási munkák elmaradtak; 

hőhidas, hőszigeteletlen szerkezetek. 

Az épületszerkezetek
azonosítása [Fátrai, 2011],

állapotfelmérés a
szemrevételezéses

épületdiagnosztika
[Koppány, 2011; Bajza,
2003] módszereivel és a

hőkép felvételek alapján

A szerkezetek a kicserélt ablakok kivételével 
nem felelnek meg; a fajlagos hőveszteség 

tényező [W/m3K] nem felel meg, 
qfőépület=0,316 > 0,216=qm, 

qmelléképületek=0,324 > 0,217=qm; 
nyári túlmelegedés kritikus a tájolás miatt; 

az összesített energetikai jellemző [kWh/m2a] 
meghatározása nem történt meg; 

nincs megújuló energia hasznosítás.  

A szerkezetek a kicserélt ablakok kivételével 
nem felelnek meg; a fajlagos hőveszteség 

tényező [W/m3K] nem felel meg, 
qiskola=0,491 > 0,205=qm, 

qmelléképületek=1,012 > 0,296=qm; 
a nyári túlmelegedés mértéke megfelel; 

az összesített energetikai jellemző 
[kWh/m2a] nem felel meg, 

Episkola=131,0 > 100,0=Epm, 131%, E osztály, 
Epkoll.=210,7 > 125,2=Epm, 168,4%, F osztály; 

nincs megújuló energia hasznosítás. 

A szerkezetek nem felelnek meg, 
már a kicserélt műanyag ablakok sem; 

a fajlagos hőveszteség tényező 
[W/m3K] nem felel meg,  

q=0,466 > 0,259=qm > 0,202=qmopt; 
a nyári túlmelegedés mértéke túl nagy; 

az összesített energetikai jellemző 
[kWh/m2a] nem felel meg, EE osztály, 

Ep=146,5 > 99,3=Epm > 85,0=Epref, 172,3%; 
nincs megújuló energia hasznosítás. 

Épületenergetika a hatályos
rendeletek [7/2006. TNM

rendelet; 176/2008.
Kormányrendelet],

a WinWatt vagy az Auricon
Energetic szoftverrel készült

energetikai számítások és a
téma általános szakirodalma
[Baumann és tsi, 2009; Zöld-

Szalay-Csoknyai, 2016]
alapján.

Mérsékelt közúti és vasúti zaj terheli 
a homlokzatokat, melyre az épület alaprajzi 

szervezése, kialakítása nem reagál; 
tantermek szellőztetése a zajok miatt nehézkes; 

a szerkezetek valószínűleg megfelelnek; 
a Baross-terem akusztikája javítandó. 

Mérsékelt közúti és vasúti zaj terheli a homlok-
zatokat, de kedvező az alaprajzi elrendezés; 

a szerkezetek valószínűleg megfelelnek; 
a zene- és balett-termek teremakusztikája és 

hangszigetelése azonban fejlesztendő. 

A védendő terek, tantermek jelentős része a 
közepesen forgalmas útra néz; 

tantermek és műhelyek egymás mellett; 
a válaszfalak hanggátlása nem megfelelő; 

a födémek hanggátlása és hangszigetelése sem 
megfelelő; a tantermek visszhangosak. 

Épületakusztika,
hangszigetelés és

zajvédelem, teremakusztika
a téma átfogó forrásai [Reis,
2003; P. Nagy, 2004] alapján

C tűzveszélyességi osztály; 
az épület szintterülete meghaladja a 

tűzszakaszhatárt, tűzszakaszolás szükséges; 
egyes számított kiürítési útvonalak 

nem feleltek meg a követelményeknek. 

AK: alacsony kockázati osztály; egyes épületszer-
kezetek tűzvédelmi megfelelősége kritikus (pl.: 

acél tartók); az iskola szintterülete meghaladja a 
tűzszakaszhatárt, tűzszakaszolás szükséges; egyes 

kiürítési útvonalak nem feleltek meg; 
a lépcsőházak füstelvezetése biztosítandó. 

Az asztalosműhely miatt közepes kockázati 
osztály (KK), a műhelyek kitelepítése javasolt; 

a vékony födémek tűzállósága kérdéses; 
az épület befogadóképességét érdemes 300 főben 
maximalizálni; a számított kiürítési idő nem felel 

meg a KK és az AK követelményeknek sem; 
a lépcsőházak füstelvezetése biztosítandó. 

Az épületek tűzvédelme a
hatályos rendeletek

[28/2011. BM rendelet;
54/2014. BM rendelet] és

jegyzet hiányában oktatási
anyagok [Takács, 2016]

alapján

[Fekete és tsi, 2014b; Hegedűs és tsi, 2014b; 
Horváth-Lukács, 2014; Hujber-Mórucz, 2014; 
Husz-Orcsik, 2014; Komjáthy-Hegedűs, 2014; 
Németh, 2014; Seres-Szoby, 2014; Sós, 2014] 

[Árpási és tsi, 2015b; Bakó-Hován, 2015;
Böröczki és tsi, 2015a; Böröczki-Pati, 2015; Eszes, 

2015; Fodor, 2015; Födelmesi-Pócsi, 2015; 
Gyécsek-Khell-Árpási, 2015; Kiss és tsi, 2015; 

Kiss-Halász, 2015] 

[Adamik és tsi, 2016a; Adamik-Indrich, 2016; 
Bognár-Fekete, 2016; Bögöly-Czeferner-Szigeti, 

2016; Bögöly-Simo, 2016; Czeferner-Méhes, 
2016; Fekete és tsi, 2016; Jakab-Roxin, 2016; 

Rozina-Szigeti, 2016] 

Források

3.3. táblázat (folytatás) 
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3.5 Az iskolaépületek komplex korszerűsítései javaslatai 

Az „Épített környezetünk” tárgy gyakorlati kurzusán az állapotelemzés után a hallgatói 

csoportok egyéni tervezési programokat dolgoznak ki, melyekben különböző hangsúlyokat 

kapnak az épületegyüttesekkel kapcsolatos problémák. A csoportok így különböző komplex 

megoldásokat tudtak kidolgozni a fennálló problémákra. A tervezési folyamatok hangsúlyos 

problémái évről-évre változtak egyrészt az épületek egyedi igényei szerint, másrészt az MSc-s 

hallgatók előképzettsége szerint. Így került előtérbe a funkcionális igények, az akadálymentesítés, 

a műemlékvédelem, a fokozott energiatudatosság, vagy akár a passzívház komponensek 

alkalmazásának témaköre bizonyos hallgatói csoportok megközelítési módjában. 

A hat feldolgozott épületről összesen 18 különböző komplex korszerűsítési tervváltozat készült 

az évek során. Ez átlagosan három tervet jelent épületenként. A hallgatói létszám ingadozása miatt 

a Bercsényi iskoláról csak két terv, a Baross iskoláról viszont négy terv is készült. Terjedelmi 

okokból az értekezés keretei között a tervjavaslatok átnézeti terveket és részletmegoldásokat is 

tartalmazó óriási tervanyagaiból csak néhány részlet mutatható meg. Az egyes felújítási- és 

bővítési tervekkel kapcsolatos legfontosabb célkitűzéseket és a tervek egy-egy látványtervét a 3.4 

táblázat mutatja be [Horváth, 2015b]. A tervekről részletes összefoglaló található az értekezés 

mellékleteiben: rövid leírással, átnézeti tervekkel, részlettervekkel, látványtervekkel. 

Az első kísérleti évben a Hild József Építőipari Szakgimnázium épületeivel foglalkoztunk. A 

tervezői csapat sok tagja személyes élményekkel rendelkezett az épülettel kapcsolatban, mert ott 

végezte középiskolai tanulmányait. A három kidolgozott korszerűsítési javaslatban a hallgatók a 

főépület és a bővítések viszonyrendszerét próbálták meg rendezni a főépület eredeti 

koncepciójának kiterjesztésével, figyelembe véve, hogy az iskola további tantermekre tart igényt. 

A második évben a Bercsényi Miklós Szakgimnázium többszörösen bővített épületegyüttesével 

foglalkoztunk. A két korszerűsítési tervjavaslatban a szocreál főépület építészeti karakterének 

megőrzése alapvető tervezési szempont volt. A vegyes építészeti színvonalú bővítményeknél a 

tervek a külső oldali hőszigetelés miatti új homlokzatképzéstől remélték a vizuális kép 

egységesülését, több-kevesebb sikerrel. De küzdelmes feladat elé állította a hallgatókat a meglévő 

munkacsarnok átalakítása, lelátóval és vendégfogadásra alkalmas előcsarnokkal történő 

kiegészítése is. 
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A harmadik évben a Lukács Sándor Szakgimnázium országos jelentőségű szocreál műemléki 

épületét dolgoztuk fel. A műemlék jelleg jelentős kötöttséget jelent egy korszerűsítés tervezésekor. 

E kötöttségeket az egyes tervezői csapatok szándékoltan különböző módon vették figyelembe. Két 

terv a szerkezetek belső oldalán oldotta meg a hőszigetelést, a harmadik a külső oldalon, az eredeti 

karakternek megfelelő korszerű téglaburkolattal. Nagyobb belső átalakítás csak a kollégiumi 

szobáknál történt, ahol a komfortfokozat emelését célzó módosítási javaslatok születtek. 

A negyedik évben a Baross Gábor Szakgimnázium épületével foglalkoztunk. Az épület 

korszerűsítésére javaslatot tevő négy terv igyekezett megőrzendő értékként megtartani a főépület 

déli homlokzatát és egységesíteni az épület többszörösen bővített északi oldalát. Egy minőségibb, 

egységes építészeti arculat kialakítása érdekében még nagyobb arányú bontásokra is javaslatot 

tesznek egyes tervek. 

Az ötödik évben a Tánc- és Képzőművészeti Iskola adta a tervezési feladatot. Az iskola jelentős 

átalakítására és bővítésére adott javaslatot mindhárom tervezőcsoport. Olyan funkcionális 

igények kielégítésére törekedtek, mint egy színházterem, új balett- és grafikai termek, új tantermek 

és a megfelelő méretű tornaterem kialakítása. A mai igényeket jobban kielégítő terek létrehozása 

érdekében egyes épületrészek bontását és újjáépítését is javasolják a tervek. 

A hatodik évben a Szabóky Adolf Szakiskola épületét dolgoztuk fel. A tervezői csoportok 

három tervjavaslatot dolgoztak ki különböző problémakörökre fókuszálva. Ilyen problémakör 

volt: az aula jellegű közösségi tér hiánya, a műhelytermek és tantermek funkcionális keveredése 

egy tűzszakaszon belül, vagy egy nagyobb méretű tornaterem igénye. 

Megjegyzendő, hogy e tervek elkészíttetésének is elsősorban oktatási motivációi voltak, 

legfőképpen az, hogy a mesterszakos építész hallgatók találkozzanak a meglévő épületekkel 

kapcsolatos tervezési problémák komplexitásával, a lehetőségek széles, de korlátolt tárházával, 

melynek eredményeképpen reményeink szerint helyes szemléletmód alakul ki bennük épített 

örökségünk kezelésével kapcsolatban. A korszerűsítési tervdokumentációk minősége 

természetesen változó, de az évek előrehaladtával javuló tendenciát mutat. A hallgatók a minták 

alapján egyre átgondoltabb, igényesebben kidolgozott terveket készítettek. Ettől függetlenül 

minden tervjavaslatban találhatunk értékes gondolatokat, melyek egyrészt felhívják a figyelmet a 

fennálló problémákra, másrészt ötleteket adhatnak a problémák megoldására. 
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Iskola rövid neve Hild József Szakgimnázium Bercsényi Miklós Szakgimnázium Lukács Sándor Szakgimnázium 

Az „A” tervjavaslat 
legfőbb célkitűzései, 
vállalásai a teljes 
felújításon túlmenően 
 
 
 
Forrás 
 
Látványterv 

A földszintes épület bővítése egy második 
szinttel; a tornaterem és a főépület 

összekötése híddal; a tornaterem kétszintes 
részének funkcionális átalakítása; 

melegítőkonyha és étkező kialakítása; 
az összes utcafronti homlokzat egységes 

szerelt kerámia burkolatot kapott. 
[Molnár-Tánczos-Zámbó, 2011b] 

 

Teljes akadálymentesítés; lelátó építése a 
tornaterem rövid oldalára; öltözők 

átalakítása; paneles épület csatlakozásának 
átépítése; a főépületen a téglaburkolat 

helyestesítése lapka burkolattal a 
hőszigetelés után. 

 
[Dohanek és tsi, 2012c] 

 

Kollégiumi szobákhoz fürdőszobák építése; 
mesterséges szellőztetés kiépítése a 

tantermekben, hővisszanyeréssel; étkezőben 
akusztikus burkolatok; a homlokzati falakat 

a belső oldalon hőszigetelték az eredeti 
téglaburkolat megtartása érdekében; 
napkollektorok a kollégium tetejére. 

[Horák és tsi, 2013] 
 

A „B” tervjavaslat 
legfőbb célkitűzései, 
vállalásai a teljes 
felújításon túlmenően 
 
 
 
 
Forrás 
 
Látványterv 

Teljes akadálymentesítés; a földszintes 
épület bővítése egy második félszinttel; 
a tornaterem és a főépület összekötése 

híddal; a tornaterem kétszintes részének 
funkcionális átalakítása; melegítőkonyha
és étkező kialakítása; főépület utcafronti 

homlokzata egységes szerelt Trespa 
burkolattal; napelemek telepítése. 

[Bognár-Dörner-Borsai-Pajor, 2011] 
 

Teljes akadálymentesítés; öltözők 
átalakítása; lelátó építése a tornacsarnok 

hosszoldalára, a pillérek kiváltásával; 
paneles épület csatlakozásának átalakítása;
a téglaburkolatos, szocreál főépület belső 

oldali hőszigetelése. 
 
 

[Higi és tsi, 2012] 
 

Felújítás a műemléki szempontok előtérbe 
helyezésével; kollégium zárása, kártyás 

rendszerrel; vizesblokkok felújítása; ahol az 
eredeti burkolatok engedték a homlokzati 

falakat a belső oldalon hőszigetelték az 
eredeti téglaburkolat megtartása érdekében; 

eredetihez hasonló fa nyílászárók 
helyreállítása. 

[Erdős és tsi, 2013] 
 

A „C” tervjavaslat 
legfőbb célkitűzései, 
vállalásai a teljes 
felújításon túlmenően 
 
 
 
 
Forrás 
 
Látványterv 

Teljes akadálymentesítés; a főépület tanter-
meinek újraosztása; a földszintes épület 

bővítése egy második szinttel; a tornaterem 
és a főépület összekötése híddal; a főépület 
utcafronti homlokzata egységes mészkőlap 

burkolattal; nyugati homlokzatok 
árnyékolása; napelemek telepítése. 

 
[Gergely-Kuruc-Pálla, 2011c] 

 

 Kollégiumi szobákhoz fürdőszobák és 
közösségi pihenő kialakítása; az erkélyek 

beüvegezése; vizesblokkok felújítás; 
a homlokzatokat kívülről szigetelték, 

majd átszellőztetett új téglaburkolat készült 
az eredeti ornamentikához hasonló 

utángyártott elemekkel. 
 

[Balázs és tsi, 2013c] 
 

A „D” tervjavaslat 
legfőbb célkitűzései, 
vállalásai a teljes 
felújításon túlmenően 
 
Forrás 

   

3.4. táblázat Az iskolaépületek alternatív korszerűsítési javaslatainak áttekintése 
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Baross Gábor Szakgimnázium Tánc- és Képzőművészeti Iskola Szabóky Adolf Szakiskola Iskola rövid neve

Tűzszakaszolás; minimális belső átalakítás; 
a főépület főhomlokzatának belső oldali 

hőszigetelése az eredeti anyagok megtartása 
érdekében, a többi helyen külső oldali 

hőszigetelés, a téglával burkolt részeken 
lapka burkolat. 

 
[Komjáthy-Seres-Szoby, 2014] 

 

Étkező, balett-termek és tornaterem 
elbontása, új balett-termek, multifunkciós 

nagyterem, új tornaterem, új étkező, 
főzőkonyhával; új termek; kollégiumi 

szolgálati lakás megszüntetése; 
a homlokzatok a régi épületeken vakoltak,

az újakon színes Trespa anyaggal burkoltak.
[Böröczki és tsi, 2015b] 

 

Műhelyek kitelepítése az épületből, új 
műhelyház, műhelyudvarral; differenciált 
udvarhasználat biztosítása; lift telepítése a 

nyaktagba, nyaktag emeletráépítése; 
tornatermi öltözők újratervezése; 

homlokzati kép átalakítása szalagablakszerű 
megoldással; napelemek telepítése. 

[Adamik és tsi, 2016b] 
 

 

Az „A” tervjavaslat
legfőbb célkitűzései,

vállalásai a teljes
felújításon túlmenően

Forrás

Látványterv

Az összes bővítmény elbontása, nyolc új 
tanterem és egy nagyterem építése; 

a vizesblokkok felújítás; udvarrendezés; 
a nagyterem felett terasztető, a kétszintes 
épületen zöldtető, a teljes épület intenzív 
külső oldali hőszigetelése; napelempark 

telepítése a főépület tetejére. 
 

[Husz és tsi, 2014] 
 

A főépület bővítése az eredeti szerkesztési 
elvek betartásával; új balett-termek, új 

tantermek; sportudvar; melegítőkonyha 
átszervezése, étkezőn átjárás megszüntetése; 

meglévő balett-termek új homlokzattal; 
napelem árnyékolók; kollégiumhoz új 

szárny épül; belső udvar alakul; 
hőszigetelés egyszerű vakolatrendszerrel.

[Eszes és tsi, 2015] 
 

Tornaterem elbontása; új, nagyobb 
tornaterem építése, öltözőkkel, 

konditeremmel, kiadható módon, külön 
bejárattal; majdnem zárt udvar létrehozása; 
lift beépítése a folyosó végére; emelőlap az 
étkezőhöz; tűzszakaszolás; homlokzatok 

felújítása az eredeti megjelenéssel; 
napelemek telepítése. 
[Bögöly és tsi, 2016] 

 

 

A „B” tervjavaslat
legfőbb célkitűzései,

vállalásai a teljes
felújításon túlmenően

Forrás

Látványterv

Az összes bővítmény elbontása, tíz új 
tanterem és egy nagyterem építése az 
eredeti épület logikájának konzekvens 

folytatásával; vizesblokk felújítás; 
udvarrendezés; intenzív külső hőszigetelés, 

az eredetihez hasonló burkolatokkal. 
 
 

[Hegedűs és tsi, 2014a] 
 

A tornaterem elbontása; nagy pinceszinti 
tornaterem, balett-termek és grafikai 

műhely; új homlokzat a meglévő balett-
termeknek; új eseménybejárat; aula 
többszintessé alakítása, a zsibongók 

kitisztítása; kollégiumi szolgálati lakás 
megszüntetése, hőszigetelt-vakolt, opak és 
transzparens szendvicspanel homlokzatok.

[Árpási és tsi, 2015c] 
 

Szinteltolásos épületrész és főlépcsőház 
elbontása; helyén közösségi tér, étkező, 

konyha, műhelyek, igazgatás, tanári, lépcső 
és lift; áthelyezett főbejárat; udvar 

átalakítása; tornatermi öltözők átalakítása; 
tornaterem nagyobb üvegfelületet kap; 
homlokzat-felújítás eredetihez hasonló 

megjelenéssel; napelemek telepítése. 
[Bognár-Fekete-Simo, 2016] 

 

 

A „C” tervjavaslat
legfőbb célkitűzései,

vállalásai a teljes
felújításon túlmenően

Forrás

Látványterv

Teljes akadálymentesítés; vizesblokk 
felújítás és átalakítás; kisebb bővítések az 

udvari oldalon; tűzszakaszolás; külső 
hőszigetelés, az eredetihez hasonló jellegű és 

utángyártott burkolatokkal. 
[Németh-Rácz, 2014] 

  A „D” tervjavaslat
legfőbb célkitűzései,

vállalásai a teljes
felújításon túlmenően

Forrás

3.4. táblázat (folytatás) 
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Iskola rövid neve Hild József Szakgimnázium Bercsényi Miklós Szakgimnázium Lukács Sándor Szakgimnázium 

A kutatási jelentés 
címlapja 

Melléklet, terjedelem 1. melléklet, 50 oldal 2. melléklet, 50 oldal 3. melléklet, 80 oldal 

Állapotrögzítő tervek 
[Bognár-Dörner és tsi, 2011a]; 
[Gergely-Kuruc-Pálla, 2011a]; 

[Molnár-Tánczos-Zámbó, 2011a] 
[Dohanek és tsi, 2012a] [Balázs és tsi, 2013a] 

Korszerűsítési tervek 

3 terv 
A: [Molnár-Tánczos-Zámbó, 2011b]; 

B: [Bognár-Dörner és tsi, 2011b]; 
C: [Gergely-Kuruc-Pálla, 2011c] 

 
2 terv 

A: [Dohanek és tsi, 2012c]; 
B: [Higi és tsi, 2012] 

 

3 terv 
A: [Horák és tsi, 2013]; 
B: [Erdős és tsi, 2013]; 
C: [Balázs és tsi, 2013c] 

DOI jelzet DOI 10.18134/SZE-EET.2017.1 DOI 10.18134/SZE-EET.2017.2 DOI 10.18134/SZE-EET.2017.3 

3.5. táblázat A kutatási jelentések főbb adatai 

3.6 Első tézis 

Témavezetésemmel a 2010 és 2016 közötti időszakban különböző hallgatói csoportokkal 

megvizsgáltunk hat győri iskolaépületet, melyek 1950 és 1970 között épültek. 

a) Többszempontú állapotfelmérést és elemzést készítettünk az épületekről, melyekre alapozva 

a hat épületre összesen tizennyolc komplex korszerűsítési tervjavaslatot dolgoztunk ki. 

b) A munkáról és eredményeiről kutatási jelentéseket készítettem, és publikáltam. 

c) A hat iskolaépületről megállapítottam, hogy azok funkciójuk alapján, koruknál, 

geometriai, építészeti és épületszerkezeti jellegzetességeiknél fogva hasonló épületenergetikai 

karakterisztikával rendelkeznek, tehát csoportként is vizsgálhatók, és így a vizsgálatok 

tanulságai alkalmazhatóak a hasonló épületenergetikai karakterisztikájú épületekre. 

Az elmúlt években esettanulmány jelleggel feldolgozott 1950 és 1970 között épült hat győri 

iskolaépület kiválasztásának szempontjait és az épületek alapvető jellegzetességeit a 3.2 és 3.3 

fejezetben mutattam be. A hallgatókkal elvégzett közös, komplex elemző, programalkotó és terve- 



 

Horváth Tamás: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 73 

Baross Gábor Szakgimnázium Tánc- és Képzőművészeti Iskola Szabóky Adolf Szakiskola Iskola rövid neve

 

A kutatási jelentés
címlapja

4. melléklet, 62 oldal 5. melléklet, 60 oldal 6. melléklet, 50 oldal Melléklet, terjedelem

 
[Fekete és tsi, 2014a] 

 
[Árpási és tsi, 2015a] [Adamik és tsi, 2015] Állapotrögzítő tervek

4 terv 
A: [Komjáthy-Seres-Szoby, 2014]; 

B: [Husz és tsi, 2014]; 
C: [Hegedűs és tsi, 2014a]; 
D: [Németh-Rácz, 2014] 

3 terv 
A: [Böröczki és tsi, 2015b]; 

B: [Eszes és tsi, 2015]; 
C: [Árpási és tsi, 2015c] 

3 terv 
A: [Adamik és tsi, 2016b]; 

B: [Bögöly és tsi, 2016]; 
C: [Bognár-Fekete-Simo, 2016] 

Korszerűsítési tervek

DOI 10.18134/SZE-EET.2017.4 DOI 10.18134/SZE-EET.2017.5 DOI 10.18134/SZE-EET.2017.6 DOI jelzet

3.5. táblázat (folytatás) 

zési munka folyamatát, módszereit és főbb eredményeit értekezésem 3.1, 3.4 és 3.5 fejezete 

ismertette részletesen. 

A hallgatókkal közös, nem titkolt vágyunk, hogy az általunk végzett munka egyszer 

hasznosuljon, például úgy, hogy alternatív korszerűsítési terveink megtermékenyítőleg hatnak 

majd a későbbi felújítások vagy bővítések tervezésekor, vagy azt megelőzően a pályázatíró 

szakaszban. Mivel a vizsgált középületek korszerűsítése közérdek, és mivel vizsgálódásaink és 

tanulmányterveink tartalmára az épületegyütteseket használó intézmények is kíváncsiak voltak, 

szükségesnek tűnt, hogy a munka eredményeiről épületenként egy-egy könnyen áttekinthető 

kutatási jelentésben számoljak be „Az épületegyüttes állapotfelmérése és korszerűsítési javaslatok” 

alcímmel. A kutatási jelentések az értekezés mellékletei között megtekinthetők, főbb jellemzőiket 

a 3.5. táblázat mutatja be párhuzamosan. A jelentések tartalma: 

- A kutatás céljának és körülményeinek rövid bemutatása. 

- Az iskolaépületek alapvető adatai. 

- Korabeli fényképek és rajzrészletek az épületekről. 
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- Az aktuális állapotokat bemutató képek az épületekről. 

- Állapotrögzítő tervek 1:500 léptékben a rendelkezésünkre álló forrásanyagok alapján. 

- Válogatás a termográfiás vizsgálat felvételei közül. 

- A többszempontú állapotelemzés főbb megállapításai. 

- A korszerűsítési tervjavaslatok kivonatolt leírásai. 

- A korszerűsítési tervek rajzai 1:500 léptékben, logikusan összerendezett formában. 

- A korszerűsítési tervekhez készült szerkezeti tervek, falmetszetek 1:100 léptékben. 

- A korszerűsítési tervekhez készült látványtervek. 

- Az épületenergetikai vizsgálataim eredményei az épületek jelenlegi, a hallgatók által tervezett 

és egy általam javasolt korszerűsítés utáni állapotában. 

- Források jegyzéke. 

Viszonylag korán nyilvánvalóvá vált, hogy a hallgatói tervek eredményeinek szintézisével és 

továbbfejlesztésével az iskolaépületek rendkívül hatékonyan korszerűsíthetőek lennének. Ez a 

kijelentés fokozottan igaz az épületenergetika területére, ahol az igényelt beavatkozások főként az 

épületekkel szemben támasztott műszaki követelményektől függnek. Ezek azonban az elmúlt 

években jelentősen megváltoztak, ahogy azt a 2.4-es fejezetben be is mutattam. A hallgatói 

korszerűsítési tervek energetikai hatékonyságának elemzéséhez az épületek jelenlegi és 

korszerűsített állapotainak azonos peremfeltételek mellett elvégzett energetikai vizsgálatára van 

szükség. Ezt a vizsgálatot és annak eredményeit a 4. fejezet fogja bemutatni. 

Az egyedi épületek energetikai vizsgálatainak tanulságai azonban csak akkor terjeszthetők ki 

más hasonló épületekre, ha meg tudjuk határozni azt az épületenergetikai karakterisztikát, melybe 

a vizsgált épületek tartoznak. A feldolgozott hat iskola épületegyüttesei sok hasonlóságot 

mutatnak, melyeknek egy részét szépen bemutatják a mellékletekben megtekinthető tervek, másik 

részét pedig az energetikai számítások bemenő adatainak összevetésével lehet kimutatni. Ezeket 

megvizsgálva megállapítottam, hogy az épületegyüttesek hasonló karakterisztikus jegyekkel 

rendelkeznek az alábbi szempontokat tekintve: 

- hasonló funkciók: részben vagy egészben középfokú oktatási intézmények épületei; 

- hasonló tömegek: többszintes kialakítás (1-4 szint) jellemzi őket, hasonló traktusméretekkel, 

hasonló alaprajzi elrendezéssel, hasonló tagoltsággal; 

- hasonló városi szituációban épültek fel, hasonló a telkek kihasználtsága; 
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- hasonló, a korszakra jellemző, inkább hagyományos, kevéssé iparosított 

építéstechnológiákkal és épületszerkezetekkel épültek fel; 

- hasonló lehűlő felület és fűtött térfogat arány jellemzi őket: 

kompakt tömegük van, az átlagos A/V arány 0,441; 

- hasonló lehűlő felületek kompozíciója, azaz a réteges, a talajjal érintkező és a nyílászáró 

szerkezetek felületaránya az összes lehűlő felülethez képest [lásd 4.1. táblázat]: 

az arányok átlaga rendre 58,05%, 27,91%, 14,04%, szórásaik rendre 3,04%, 2,03%, 2,50%; 

- hasonló az épületek felújítottsági szintje: 

legtöbbjüknél megtörtént a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés. 

A tézisben foglaltak új tudományos eredménynek tekinthetők? 

Bár a meglévő épületek többszempontú állapotelemzésen alapuló korszerűsítésének tervezése 

nem új módszer, mégis kevés példát látunk a gyakorlatban iskolaépületek ilyen metódus mentén 

történő modernizációjára. A tézisben foglalt új eredmény az, hogy a vizsgált épületállományra 

korábban még nem készültek sem ilyen elemzések, sem ilyen korszerűsítési javaslatok. Az 

épületek közös karakterisztikájának megfogalmazása egyrészt igazolja az épületek energetikai 

összehasonlíthatóságát, másrészt megteremti az alapját annak, hogy az épületenergetikai 

vizsgálatok tanulságai felhasználhatóak legyenek más hasonló karakterisztikájú épületek esetében 

is. Így az összegyűjtött, rendszerezett és kiértékelt ismeretanyag segítségére lehet az 

intézményeknek, és a jövendőbeli korszerűsítések tervezőinek az épületek modernizációjával 

kapcsolatos céljaik megvalósításában. 

A tézisben foglaltak a jelölt saját eredményeinek tekinthetők? 

A kutatási munka és eredményeinek leírásánál mindvégig igyekeztem következetesen közölni, 

hogy az elért eredmények hallgatói együttműködésben jöttek létre, melyben a hallgatók végezték 

a munka oroszlán részét, és én csak a témavezető konzulens szerepét töltöttem be. Saját 

eredménynek tekinthető azonban a több éves kutatómunka alapvetéseinek kidolgozása, a munka 

megszervezése, valamint az elkészült tanulmányok és tervek publikációra alkalmas feldolgozása a 

hat kutatási jelentésben, összesen 352 oldal terjedelemmel. Szintén saját eredmény az 

iskolaépületek karakterisztikus jegyeinek leírása, mely a kutatás eredményeinek további 

falhasználhatóságát alapozza meg. 
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4. 
A HAT ISKOLAÉPÜLET ENERGETIKAI JELLEMZŐI 

JELENLEGI ÉS KORSZERŰSÍTETT ÁLLAPOTUK SZERINT 

A 2010 és 2016 között készített meglévő iskolaépületekkel kapcsolatos esettanulmányokban a 

többszempontú állapotelemzés és komplex felújítási javaslatok kidolgozása volt a cél. Ilyen 

komplex korszerűsítések megvalósulása sajnos nem gyakori. Lányi Erzsébet a fenntartható épület-

felújításokról szóló tanulmányában így ír: „Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a felújított 

épületek képesek legyenek a jelenkor igényeit funkcionális / építészeti szempontból kielégíteni. 

Ennek elérésére olyan szerkezeti-műszaki megoldásokat kell választani, melyek megszűntetik a 

hibák kiváltó okait, az eredeti építéstechnikákhoz közel állnak, nem alkalmaznak mérgező 

anyagösszetevőket és szem előtt tartják a korlátozott energiahasználatot. Az újrahasznosított 

épületekkel szemben épületpszichológiai- (helyiségkapcsolatok, arányok, bővítés, lehatárolás 

etc.), műszaki (tartószerkezeti-, nedvesedési-, akusztikai-, hőszigetelési-), és fenntarthatósági 

(káros anyagok kiküszöbölése, komfortérzet-, levegőminőség javítása, energetikai) elvárások, 

részben számszerűsíthető követelményekkel fogalmazhatók meg. … Nehéz és értelmetlen 

elválasztani a tisztán műszaki-, csak energetikai, vagy a fenntarthatósági szemléletű 

beavatkozásokat, az esetek többségében mégis ez történik.” [Lányi, 2010) 

 
4.1. ábra Korszerűsítési célok fenntarthatósági besorolása, megvalósulásuk esélyei [Horváth, 2010c) 
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A korszerűsítési célok mindegyikénél vizsgálható, hogy a cél megvalósítása milyen mértékben 

járul hozzá az épület fenntarthatóságának javításához, vagyis hogy környezeti, társadalmi és 

gazdasági szempontból milyen mértékben hasznosak [lásd 4.1. ábra]. Általánosságban 

kijelenthető, hogy azoknak a korszerűsítési céloknak van nagyobb esélyük a megvalósulásra, 

melyek gazdaságossága is bizonyítható. A bizonyítás bevett módszerei általában az életciklus 

elemzése és a megtérülés idejének számítása. [Horváth, 2010c] 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg az épület-felújítások legfőbb motivációját az épület 

energetikai korszerűsítésének vágya adja. Az érvelés felépítése általában a következő: 

- Az épület használói csökkenteni szeretnék az épület üzemeltetésére fordított költségeket, 

melyek között domináns tényező az épület fűtésének költsége. 

- Az üzemeltetési költségek csökkentése hatékonyan csak a felhasznált energia mennyiségének 

csökkentésével érhető el. 

- Az energiafelhasználás csökkentése egyúttal az épület energetikai célokkal összefüggő 

környezetterhelését is csökkenti, csökken az épülethez köthető széndioxid kibocsátás. 

- A széndioxid kibocsátás csökkentése hozzájárul az éghajlatváltozás következményeinek 

elkerüléséhez, vagyis a globális környezetvédelmi törekvésekhez. 

A felsorolásban szereplő egymással szorosan összefüggő motivációk az épületek használóinak 

szemszögéből mutatják a prioritások sorrendjét. A globális kihívásokat tekintve a prioritások 

sorrendje éppen fordított. Szerencsés helyzet, hogy a felhasználók érdekei és a globális célok 

valójában egy irányba mutatnak, csak a nézőpontok különböznek. Ezért, ha egy épület üzemeltetői 

a korszerűsítés finanszírozását nemzeti vagy európai uniós pályázati források felhasználásával 

kívánják megoldani, akkor a pályázati dokumentumok retorikájának (némi álszentséggel) a 

globális célokból kell kiindulnia, és onnan kell levelezni, hogy az épület felújítása miként járul 

hozzá a világ jobbá tételéhez. [Horváth, 2016a] 

Az épületek energiafelhasználásának vizsgálata tehát szinte mindig kiemelt szerepet kap a 

korszerűsítésekkel kapcsolatos döntések előkészítésében, ezért értekezésem jelen fejezetében a 

megvizsgált hat épületegyüttes épületenergetikai kérdéseit járom körül a hallgatók és a saját 

magam által készített energetikai számítások tükrében. 
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4.1 Az épületegyüttesek jelenlegi energetikai jellemzői 

A hallgatókkal közösen végzett elemző munkában nagy hangsúlyt fektettünk az épületek 

energetikai vizsgálatára. A „Gyakorlati épületfizika” tárgy féléves feladatában az épület jelenlegi 

állapot szerinti energetikai vizsgálata a féléves gyakorlati feladat csaknem felét tette ki az elvárt 

munka mennyiségét tekintve. Itt a hallgatók részletes energetikai számítást készítettek az 

épületekről begyűjtött információk alapján. A számítások az első években a WinWatt program 

ingyenesen használható, korlátozott számítási képességű verzióival, később a teljes verzióval 

készültek. Az utolsó évben kezdtük el az Auricon Energetic program diákverzióijának használatát, 

mellyel elkészíthető a teljes energetikai számítás. 

Az épületek szerkezeteinek átlagos hőtechnikai színvonaláról hőkamerás vizsgálatok 

segítségével is meggyőződtünk. A hallgatók jelentéseket készítettek, melyekben a hőkamerás 

felvételeken látottakat kielemezték. Itt meg kell jegyezni, hogy a hőkamerás felvételek általában 

többet mondanak el az épületszerkezetek kialakításáról és aktuális állapotáról, mint a szerkezetek 

hőtechnikai paramétereiről. Segítségükkel az épületről inkább egy általános energetikai képet 

kaphatunk. A jellemző hőkamerás felvételekből minden épületegyüttes esetében készítettem egy 

dupla oldalas összeállítást, melyek megtekinthetők a mellékletekben. 

A hallgatók által készített energetikai számítások főbb eredményeit, mint a többszempontú 

épületelemzés fontosabb megállapításait bemutattam már a 3.3. táblázat megfelelő sorában. E 

számítások alkalmazhatósága azonban korlátos, az alábbi okok miatt: 

- a sok különböző előképzettségű szerző miatt jelentős különbségek lehetnek a hőtechnikai 

modellezés pontosságában, és így akár a számítási eredmények helyességében is; 

- az évek előrehaladtával fokozatosan alakultak ki a többszempontú épületelemzés általunk 

alkalmazott módszerei, így az egyes félévekben készült számítások nehezen összevethetőek, 

mivel például másként veszik fel a vizsgálandó alapegységet, vagy más módszereket 

választanak az egyes számítási lépések elkészítésekor, vagy mert más-más mélységig jutnak el 

az energetikai számításban; 

- a hat-hét éves időtáv miatt a számítások különbözőségeket mutatnak az épületenergetikát 

szabályozó rendeletek többszöri változásai miatt is, a számítások túlnyomó többsége nem a 

2016-tól érvényes módszerek és minősítési rendszer szerint készült. 
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Fenti okok miatt szükségesnek láttam, hogy az épületegyüttesekről saját energetikai 

számításokat készítsek, melyekben a tudásom legjava szerinti azonos minőséget tudom 

biztosítani, és azonos módon tudom kezelni a felmerülő épületenergetikai modellezési és 

számítási problémákat. A számítások elvégzéséhez az Auricon Energetic programot választottam. 

A választás két fő indoka egyrészt az ingyenesen elérhető, teljes tudású diákverzió, másrészt a 

program fejlesztőivel kiépült kölcsönös együttműködés, mely lehetővé teszi a felmerülő 

számítástechnikai problémák gyors megoldását. A saját számítások azt is lehetővé teszik, hogy 

azokat folyamatosan és egységesen frissíteni tudjam a jogszabályi környezet, vagy a program 

kínálta számítási módszerek változása esetén. Az egyes épületek energetikai számadatai csak ilyen 

feltételek mellett vethetők hitelesen össze. Az épületegyüttesekről készített energetikai 

számításaim főbb eredményeit a 4.1. táblázat mutatja be egységes keretek között. A számítások 

alapján készült tanúsítások az értekezés elektronikus mellékletei között megtalálhatók. A közölt 

eredmények a 2017 júliusában érvényes jogszabályi és programkörnyezet szerint értelmezendők. 

Az elvégzett energetikai számítások közös jellemzői: 

- A hat épületet, vagy épületegyüttest hat számításban vizsgáltam. Egyes épületegyüttesekben a 

különálló épületek, vagy önálló rendeltetési egységek egyszerűbben, másokban 

bonyolultabban lettek volna csak elkülöníthetők, a vizsgálat célja azonban a teljes 

épületegyüttes energiafelhasználásának feltárása volt minden intézményi helyszínen. 

- A tanúsítvány célja az állapotrögzítés, ezért az épületek és szerkezeteik vizsgálata az 

érvényben lévő legszigorúbb, azaz a „közel nulla” követelmények szerint történt. 

- Öt épületegyüttest teljes egészében oktatási épületként, a Lukács iskolát területarányosan 

vegyes (oktatási- és lakó-) funkciójú épületként minősítettem. 

- Az épületeket nehéz szerkezetes épületeknek tekintem, az épületek fajlagos hőtároló 

tömegének számítása egyszerűsítetten történt. 

- A szerkezetek felületi ellenállásának, a hőhídveszteségeknek és a talajjal érintkező szerkezetek 

hőveszteségének számítása egyszerűsített módszerrel történt. 

- Az épületekben egységesen 20 °C üzemhőmérsékletet feltételeztem. 

- A fajlagos hőveszteségtényező és a fűtési energiaigény számítása részletes módszerrel történt. 

- A sugárzási energianyereséget (Qsd) részletes módszerrel vettem számításba a fűtési 

energiaszükséglet, a nyári hőterhelés, az egyensúlyi hőmérséklet különbség és a megújuló 

energia részarány számításába. Indirekt sugárzási nyereséggel (Qsdi) nem számoltam. 
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Iskola rövid neve Hild József Szakgimnázium Bercsényi Miklós Szakgimnázium Lukács Sándor Szakgimnázium 

Az épületegyüttes 
térbeli viszonyai, 
fűtött terei és 
lehűlő felületei, 
méretarányos 
axonometriák 

Összes szintterület [AN] 3 324 m2 8 811 m2 11 668 m2 

Fűtött térfogat [V] 11 469 m3 32 979 m3 42 119 m3 

Lehűlő felületek [A] 5 925 m2 14 835 m2 14 417 m2 

A/V arány 0,517 0,450 0,342 

ARr / ATé / ANy arány 60,95% / 27,73% / 11,32% 54,20% / 32,31% / 13,49% 61,59% / 26,01% / 12,40% 

Réteges szerkezetek 17 féle, 3 612 m2 26 féle, 8 041 m2 15 féle, 8 879 m2 

… U érték szerint 1 féle, 30 m2 / 16 féle, 3 581 m2 1 féle, 365 m2 / 25 féle, 7 676 m2 0 féle, 0 m2 / 15 féle, 8 879 m2 

Talajjal érintkező szerk. 9 féle, 1 643 m2 11 féle, 4 793 m2 2 féle, 3 750 m2 

… U érték szerint 0 féle, 0 m2 / 9 féle, 1 643 m2 0 féle, 0 m2 / 11 féle, 4 793 m2 0 féle, 0 m2 / 2 féle, 3 750 m2 

Nyílászáró szerkezetek 235 db, 29 féle, 671 m2 470 db, 75 féle, 2 001 m2 635 db, 54 féle, 1 788 m2 

… U érték szerint 0 féle, 0 m2 / 29 féle, 671 m2 0 féle, 0 m2 / 75 féle, 2 001 m2 0 féle, 0 m2 / 54 féle, 1 788 m2 

Fajl. hőveszt. tény. [q] 0,446 W/m3K 0,456 W/m3K 0,497 W/m3K 

… qmkne / qmko / qm 0,170 / 0,218 / 0,282 W/m3K 0,155 / 0,200 / 0,257 W/m3K 0,130 / 0,171 / 0,216 W/m3K 

Nyári túlmelegedés 2,073 °C 1, 975 °C 1,624 °C 

Az összesített energetikai 
jellemző összetevői: 
EF: fűtés fajlagos primer 
energiaigénye, ebben: 
ERr: rétegrendek … 
ETé: talajjal érintkezők … 
ENy: nyílászárók … 
ELcs: légcsere … 
ETö: tömítetlenség … 
energia igénye 
EHMV: haszn. melegvíz … 
ELt: légtechnika … 
EHű: hűtés … 
EVil: világítás … 
fajl. primer energiaigénye 
ENyer: energia nyereség 
Epmkne: közel 0 energiás … 
Epmko: k. optimalizált … 
Epm: a régi, 2006-os … 
követelményérték 

Energetikai jell. [Ep] 246,917 kWh/m2a 233,308 kWh/m2a 309,304 kWh/m2a 

… Epmkne / Epmko / Epm 85 / 103 / 126 kWh/m2a 85 / 99 / 115 kWh/m2a 102 / 114 / 147 kWh/m2a 

Megújuló energia [Esus] 14,324 kWh/m2a 14,828 kWh/m2a 11,210 kWh/m2a 

… részaránya 5,779% 6,355% 3,624% 

Energetikai osztály 290%; GG; „átlagost megközelítő” 274%; GG; „átlagost megközelítő” 305%; GG; „átlagost megközelítő” 

4.1. táblázat A vizsgált hat oktatási épületegyüttes energetikai karakterisztikája 
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Baross Gábor Szakgimnázium Tánc- és Képzőművészeti Iskola Szabóky Adolf Szakiskola Iskola rövid neve

 

Az épületegyüttes
térbeli viszonyai,

fűtött terei és
lehűlő felületei, 

méretarányos 
axonometriák

4 226 m2 3 615 m2 3 001 m2 Összes szintterület [AN]

16 828 m3 12 882 m3 10 003 m3 Fűtött térfogat [V]

7 097 m2 5 626 m2 4 765 m2 Lehűlő felületek [A]

0,422 0,437 0,476 A/V arány

60,25% / 27,21% / 12,54% 56,96% / 27,22% / 15,82% 54,34% / 26,98% / 18,68% ARr / ATé / ANy arány

24 féle, 4 276 m2 11 féle, 3 204 m2 4 féle, 2 589 m2 Réteges szerkezetek

0 féle, 0 m2 / 24 féle, 4 276 m2 0 féle, 0 m2 / 11 féle, 3 204 m2 0 féle, 0 m2 / 4 féle, 2 589 m2 … U érték szerint

7 féle, 1 931 m2 3 féle, 1 531 m2 5 féle, 1 286 m2 Talajjal érintkező szerk.

0 féle, 0 m2 / 7 féle, 1 931 m2 0 féle, 0 m2 / 3 féle, 1 531 m2 0 féle, 0 m2 / 5 féle, 1 286 m2 … U érték szerint

204 db, 34 féle, 890 m2 323 db, 29 féle, 890 m2 297 db, 15 féle, 890 m2 Nyílászáró szerkezetek

0 féle, 0 m2 / 34 féle, 890 m2 0 féle, 0 m2 / 29 féle, 890 m2 0 féle, 0 m2 / 15 féle, 890 m2 … U érték szerint

0,406 W/m3K 0,481 W/m3K 0,459 W/m3K Fajl. hőveszt. tény. [q]

0,148 / 0,193 / 0,246 W/m3K 0,152 / 0,197 / 0,252 W/m3K 0,161 / 0,208 / 0,267 W/m3K … qmkne / qmko / qm

1,797 °C 2,099 °C 2,557 °C Nyári túlmelegedés

 

Az összesített energetikai 
jellemző összetevői:

EF: fűtés fajlagos primer 
energiaigénye, ebben:

ERr: rétegrendek …
ETé: talajjal érintkezők …

ENy: nyílászárók …
ELcs: légcsere …

ETö: tömítetlenség …
energia igénye

EHMV: haszn. melegvíz …
ELt: légtechnika …

EHű: hűtés …
EVil: világítás …

fajl. primer energiaigénye
ENyer: energia nyereség

Epmkne: közel 0 energiás …
Epmko: k. optimalizált …

Epm: a régi, 2006-os …
követelményérték

301,858 kWh/m2a 294,791 kWh/m2a 250,407 kWh/m2a Energetikai jell. [Ep]

85 / 97 / 110 kWh/m2a 85 / 98 / 112 kWh/m2a 85 / 101 / 119 kWh/m2a … Epmkne / Epmko / Epm

15,417 kWh/m2a 15,909 kWh/m2a 18,465 kWh/m2a Megújuló energia [Esus]

5,107% 5,397% 7,374% … részaránya

355%; HH; „gyenge” 347%; HH; „gyenge” 295%; GG; „átlagost megközelítő” Energetikai osztály

4.1. táblázat (folytatás) 
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A számítások előkészítéseként minden épületegyüttes esetében felvettem a geometriai adatokat 

(AN, A, V, A/V), táblázatos formában. Majd a zárófödémektől lefelé haladva a pincepadlókig 

megmodelleztem az összes különböző rétegrendet a hőátbocsátási tényezők meghatározása 

érdekében, és felvettem a lehűlő felületek méreteit, ügyelve arra, hogy a fűtött teret határoló 

termikus burok minden felülete a megfelelő módon szerepeljen a számításban. Ezt elősegítendő 

egy-egy axonometriát is készítettem mindegyik épületegyüttesről a különböző típusú lehűlő 

felületek eltérően színezett ábrázolásával [lásd 4.1 táblázat ábrái]. Megvizsgáltam, hogy a teljes 

lehűlő felületben mekkora részt képviselnek a réteges szerkezetek, nyílászárók és a talajjal 

érintkező szerkezetek. A 4.1. táblázatban feltüntettem a modellezett különböző típusú szerkezetek 

számát és összfelületét is az egyes épületek esetében. 

A réteges szerkezeteket az Auricon Energetic anyagadatbázisában szereplő anyagokkal 

építettem fel, néhány új anyag létrehozásával (pl.: Multipor, PIR/PUR és üveghab hőszigetelések). 

A réteges szerkezeteknél nagy gondot fordítottam a rétegtervben szereplő hőhidak számításba 

vételére. A talajjal érintkező szerkezetek hőveszteségének számítását a TNM rendelet adta 

egyszerűsített módszerrel végeztem el, ami szerint a szerkezetek teljes hőveszteségét a talajon 

fekvő padlók kerülete és a pincefalak hossza mentén értelmezett vonalmenti hőátbocsátási 

tényezők segítségével számítjuk. A nyílászárók átlagos hőátbocsátási tényező értékeinek 

számításához az Auricon Energetic program adta részletes számítási lehetőségekkel éltem, így a 

különböző korú, méretű, szerkezetű és üvegezésű nyílászárók tulajdonságai pontosan 

modellezhetők voltak. A szerkezetek energetikai modellezése után, azok átlagos hőátbocsátási 

tényezői már összehasonlíthatóak a „költségoptimalizált” követelményértékekkel. 

A felületszerkezetek és a nyílászárók modellezése során a program szinte minden adatot bekér 

a fajlagos hőveszteség tényező számításához, ezekhez már csak a réteges szerkezetek 

hőhidasságának megadása szükséges a szerkezetek eredő hőátbocsátási tényezőinek (UR) 

meghatározásához. A program összegzi a szerkezetek transzmissziós hőveszteségeit (ΣAUR+ΣlΨ) 

és a nyílászárók szoláris hőnyereségeit (Qsd+Qsdi), majd kiszámítja a fajlagos hőveszteségtényező 

épületekre vonatkozó értékeit, melyek az A/V arány alapján számított „költségoptimalizált” 

követelményértékeknél minden esetben jelentősen magasabbak voltak. 

A nyári túlmelegedés (Δtbnyár) vizsgálatán mind a hat épület megfelelt, mivel az épületek nappal 

átszellőztethetőek, ráadásul a nyári hónapokban nem is üzemelnek teljes kapacitással. 
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Az épületek gépészeti rendszereinek primer energiaigényét a TNM rendelet módszerei alapján 

számítja az Auricon Energetic szoftver, néhány hasznos kiegészítő lehetőséggel. Mindegyik 

épületnél felvettem a fűtési, a használati melegvíz és a világítási rendszerek paramétereit. A fűtés 

négy épületnél a városi távhő szolgáltatás energiaszolgáltatásával, két épületnél pedig helyi földgáz 

üzemű kazánokkal biztosított. Az épületekben nincsenek kiépített szellőztető és/vagy gépi hűtő 

rendszerek, ezért ilyen jellegű energiafelhasználás az épületekben nem történik. A Hild iskola 

tetején található három napkollektor, ezek energiahozama a használati melegvíz készítést 

támogatja a számításban. A többi épületnél hasonló megújuló energia hasznosítás nincs. 

A gépészeti rendszerek paramétereinek megadása után számítható az épületek fajlagos primer 

energiaigénye, melynek összetevőit a 4.1. táblázat diagramjai mutatják be. A diagramban a fűtési 

rendszer energiaigényét (EF) felbontottam a rétegrendek (ERr), a talajjal érintkező szerkezetek (ETé) 

és a nyílászárók (ENy) transzmissziós hőveszteségének, valamint a kötelező légcserét (ELcs) és a 

nyílászárók tömítettségéből fakadó légcsere többletet (ETö) magába foglaló filtrációs 

hőveszteségeknek az arányában. Érdemes megjegyezni, hogy a hat vizsgált épület átlagát tekintve 

a fűtési hőigény 56,74%-a a transzmissziós és 43,26%-a a filtrációs hőveszteségek miatt alakul ki. 

A diagramokban kis színes jelek mutatják a TNM rendelet különböző követelményrendszerei által 

meghatározott összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményértékeket minden 

épületegyüttes esetében. Látható, hogy mindegyik épületegyüttes összesített energetikai jellemzője 

jelentősen magasabb a követelményértékeknél. Így az épületek energetikai besorolása is csak GG 

„átlagost megközelítő” vagy HH „gyenge” lehet a 2016-tól érvényes „közel nulla energiaigényű” 

oktatási épületek referenciaértékéhez képest. 

„Közel nulla energiaigényű” vizsgálat esetén számítandó még az épületek megújuló energia 

felhasználása is, melybe a vizsgált iskolák eredeti állapotának esetében főként csak a passzív 

szoláris energianyereség számítható be. A napenergia ilyetén hasznosulása jelentős mértékű, és a 

számított adatok alapján szépen korrelál az épületek homlokzati felületének üvegezési arányával. 

Viszont a számított 3,6-7,3% közötti megújuló energia részarány jelentősen elmarad a 

megkövetelt 25%-os értéktől. 

Összességében kijelenthető, hogy a hat épületegyüttes egyike sem felel meg jelenlegi 

állapotában sem a TNM rendeletben foglalt „közel nulla energiaigényű”, sem a „költség-

optimalizált” épületek, de még a 2006-tól érvényben lévő régi követelményeknek sem. 
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4.2 Az épületegyüttesek energetikai jellemzői a korszerűsítési tervek szerint 

Az „Épített környezetünk” tárgy gyakorlati kurzusának keretei között, a hallgatókkal közösen 

végzett munkában a hat épületegyüttesre összesen tizennyolc átalakítási, bővítési, korszerűsítési 

tervjavaslat készült. A tervjavaslatok energetikai megfelelőségének igazolása az első két évben még 

nem képezte a feladat részét, a harmadik évtől részleges energetikai tanúsítások készültek, 

melyekben igazolták, hogy a betervezett új, és a felújított régi szerkezetek hőátbocsátási tényezői 

és az épületek fajlagos hőveszteség tényezői megfelelnek a követelményeknek. Az ötödik és 

hatodik évben már teljes energetikai tanúsítások is készültek, melyekben a bővített, korszerűsített 

épületeket a TNM rendelet „költségoptimalizált” követelményértékei szerint minősítették. 

Ha a korszerűsítési javaslatok energetikai jellemzőit szeretnénk összevetni egymással és a 

jelenlegi állapotot jellemző adatokkal, akkor belátható, hogy a különböző körülmények között, 

különböző részletességgel készített hallgatói tanúsítások erre csak korlátozottan alkalmasak, az 

előző fejezetben már felsorolt indokok miatt is. Ezért úgy döntöttem, hogy a hallgatói tervek 

alapján elkészítem mind a tizennyolc korszerűsítési terv energetikai számítását a jelenleg hatályos 

szabályok szerint. Az áttervezett épületegyüttesekről készített energetikai számításaim főbb 

eredményeit a 4.2. táblázat mutatja be egységes keretek között. A számítások alapján készült 

tanúsítások az értekezés elektronikus mellékletei között találhatók meg. A közölt eredmények a 

2017 júliusában érvényes jogszabályi és programkörnyezet szerint értelmezendők. 

A hallgatók feladata nem csak a meglévő szerkezetek felújítása volt, hanem a többszempontú 

épületelemzés eredményei alapján kellett kidolgozniuk komplex korszerűsítési javaslatokat, ezért 

több verzióban jelentősen módosították, bővítették is az épületeket, vagy éppen csak 

racionalizálták az épület termikus burkának vonalvezetését. Az épületek fűtött tereit határoló 

felületek ilyen módosításait kívánják bemutatni a 4.2. táblázat axonometrikus ábrái. Az ábrákon 

az eredeti termikus burok szürke színben, a különböző tervjavaslatok által javasolt módosítások 

vörös, zöld, kék és sárga színekben jelennek meg. Ha egy szín nem jelenik meg az ábrán, az azt 

jelenti, hogy a terv nem változtatott az épület termikus burkának vonalvezetésén. Ezek a 

módosítások természetesen megjelennek az épület geometriai adatainak változásában is. 

Az épületszerkezetek hőtechnikai korszerűsítése a 18-ból 14 esetben a műszakilag teljes értékű 

megoldásnak tekintett külső oldali hőszigeteléssel körbecsomagolás módszerével történt, négy 
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esetben pedig részben belső oldali hőszigetelést terveztek a hallgatók az értéket képező eredeti 

homlokzati anyagok és struktúrák megtartása érdekében, felvállalva a korrekt belső oldali 

hőszigetelés kialakításának nehézségeit is. E négy terv esetében az épület geometriai adatait a belső 

oldalon elhelyezett hőszigetelés is módosította, csökkent a szintterület (AN), a fűtött térfogat (V) 

és a lehűlő felület (A) is. 

A geometriai változások általában abba az irányba mutattak, hogy a méreteiknél fogva eddig is 

viszonylag alacsony lehűlő felület per fűtött térfogat (A/V) aránnyal rendelkező épületek ezen 

mutatója tovább csökkent, ami a TNM rendeletbe foglalt fajlagos hőveszteség tényező (qmkne, qmko, 

qm) és összesített energetikai jellemző (Epmko, Epm) követelményértékek kismértékű szigorodását 

eredményezte. Itt érdemes megjegyezni, hogy a különböző követelményrendszerek megkívánt 

értékei az alacsony A/V érték miatt minden épületnél közel esnek egymáshoz, ahogy ezt a 4.2. 

táblázat adatai és diagramjai is mutatják. A legnagyobb különbség 42, a legkisebb különbség 10 

kWh/m2a volt a 2006-től érvényben lévő és a 2016-tól alkalmazott „közel nulla energiaigényű” 

összesített energetikai jellemző követelményértékek között. 

A korszerűsítési tervekben a hallgatóknak a tervek készítésekor éppen hatályos hőátbocsátási 

tényező követelmények szerint kellett az egyes épületszerkezeteket felújítaniuk. A 4.2. táblázatban 

közölt összesítésből látható, hogy a hallgatói tervek szerint felvett rétegrendek és nyílászárók 

jelentős része nem felel meg a jelenleg érvényes, 2014-ben bevezetett „költségoptimalizált” 

követelményrendszer kívánalmainak. Ennek okai a következők: 

- Az új követelmények bevezetése előtt, bár a hallgatók buzdítást kaptak a szerkezetek intenzív 

hőszigetelésére és jó minőségű nyílászárók alkalmazására, nem minden munkacsoport 

vállalta fel, a nagyobb vastagságú hőszigetelések és a súlyosabb nyílászárók alkalmazásával 

járó szerkezeti problémákat [Reisch, 2014]. Sok esetben az alkalmazott hőszigetelés mértéke 

nem eredményezte a szerkezet hővezetési tényezőjének olyan javulását, hogy az akkor még 

ismeretlen „költségoptimalizált” követelményrendszer kívánalmait teljesítse. 

- A meglévő szerkezetek közül néhány „felmentést kapott” a hőszigetelés kívánalma alól 

örökségvédelmi, értékvédelmi indokokra hivatkozva, az eredeti homlokzati anyagok és 

struktúrák megtartása érdekében. 

- A nyílászárók nagy részét már kicserélték az iskoláknál, általában két rétegű, hőszigetelő 

üvegezésű, műanyag szerkezetű nyílászárókra. Ezeket több terv is meghagyta, akár bizonyos 
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Iskola rövid neve Hild József Szakgimnázium Bercsényi Miklós Szakgimnázium Lukács Sándor Szakgimnázium 

Az épületegyüttes 
térbeli viszonyainak, 
fűtött tereinek és 
lehűlő felületeinek 
változásai az egyes 
korszerűsítési tervek 
szerint, méretarányos 
axonometriák 

Korszerűsítési terv „A” terv „B” terv „C” terv „A” terv „B” terv „A” terv „B” terv „C” terv 

Összes szintterület [AN] 3 742 m2 3711 m2 3 768 m2 9 589 m2 9 605 m2 11 402 m2 11 431 m2 11 550 m2 

Fűtött térfogat [V] 12 771 m3 13 171 m3 12 951 m3 35 277 m3 38 260 m3 41 183 m3 41 276 m3 41 948 m3 

Lehűlő felületek [A] 6 013 m2 5 907 m2 5 954 m2 14 879 m2 16 135 m2 13 928 m2 14 264 m2 14 538 m2 

A/V arány 0,471 0,448 0,460 0,422 0,422 0,338 0,346 0,347 

ARr / ATé / ANy arány 61/27/12% 64/23/13% 60/28/12% 55/34/11% 55/33/13% 61/26/13% 62/26/13% 61/26/13% 

Réteges szerkezetek 7+13 féle 22+1 féle 7+11 féle 15+12 féle 18+6 féle 7+8 féle 4+11 féle 10+5 féle 

… U érték szerint 1722+1921 m2 3755+10 m2 1698+1886 m2 4179+3963 m2 5661+3183 m2 3168+5298 m2 528+8257 m2 8279+616 m2

Talajjal érintkező szerk. 0+9 féle 3+6 féle 0+9 féle 0+12 féle 2+9 féle 1+1 féle 0+2 féle 0+2 féle 

… U érték szerint 0+1643 m2 187+1174 m2 0+1643 m2 0+5027 m2 317+4938 m2 3394+279 m2 0+3690 m2 0+3747 m2 

Nyílászáró szerkezetek 3+25 féle 6+22 féle 15+14 féle 2+66 féle 8+53 féle 19+32 féle 7+44 féle 17+34 féle 

… U érték szerint 85+641 m2 145+635 m2 300+426 m2 93+1616 m2 507+1529 m2 159+1630 m2 49+1740 m2 152+1744 m2

Fajl. hőveszt. tény. [q] 0,176 W/m3K 0,145 W/m3K 0,167 W/m3K 0,129 W/m3K 0,130 W/m3K 0,114 W/m3K 0,162 W/m3K 0,110 W/m3K

… qmko 0,206 W/m3K 0,200 W/m3K 0,203 W/m3K 0,193 W/m3K 0,193 W/m3K 0,170 W/m3K 0,172 W/m3K 0,173 W/m3K

Nyári túlmelegedés 2,098 °C 2,336 °C 1,950 °C 2,029 °C 2,096 °C 1,757 °C 1,714 °C 1,807 °C 

Az összesített energetikai 
jellemző összetevői: 
EF: fűtés fajlagos primer 
energiaigénye, ebben: 
ERr: rétegrendek … 
ETé: talajjal érintkezők … 
ENy: nyílászárók … 
ELcs: légcsere … 
ETö: tömítetlenség … 
energia igénye 
EHMV: haszn. melegvíz … 
ELt: légtechnika … 
EHű: hűtés … 
EVil: világítás … 
fajl. primer energiaigénye 
ENyer: energia nyereség 
Epmkne: közel 0 energiás … 
Epmko: k. optimalizált … 
Epm: a régi, 2006-os … 
követelményérték 

Energetikai jell. [Ep] 144 kWh/m2a 131 kWh/m2a 121 kWh/m2a 126 kWh/m2a 137 kWh/m2a 83 kWh/m2a 130 kWh/m2a 116 kWh/m2a

… Epmkne / Epmko / Epm 85/100/118 85/99/114 85/100/116 85/97/110 85/97/110 108/142/170 101/114/146 102/114/147

Megújuló energia [Esus] 12 kWh/m2a 18 kWh/m2a 14 kWh/m2a 12 kWh/m2a 14 kWh/m2a 14 kWh/m2a 10 kWh/m2a 10 kWh/m2a

… részaránya 8,192% 12,681% 10,934% 9,315% 10,029% 16,542% 7,389% 8,650% 

Energetikai osztály 169%; EE 154%; DD 142%; DD 148%; DD 161%; EE 77%; AA 128%; CC 114%; CC 

4.2. táblázat A tizennyolc korszerűsítési javaslat energetikai karakterisztikája 

123 119 121

108
119

50

101

87

17 15 13 12 14 15
26

12

13 10 17 9 8 1
5

4

21 21 18
17 20

10

12

15

72 73 73
70

76

23

58

56

12 12 12 12 11 11

9 9
9 9

14 14

19 19

19 19

9 9

9 9
2 2

9 9
9 9

10 10

10 10

10 10

-2 -2
-11 -11

-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

Hild A Hild B Hild C Bercs. A Bercs. B Lukács A Lukács B Lukács C

ENyer

EVil

EHű

ELt

EHMV

ETö

ELcs

ENy

ETé

ERr

EF

Epmkne

Epmko

Epm



 

Horváth Tamás: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 87 

Baross Gábor Szakgimnázium Tánc- és Képzőművészeti Iskola Szabóky Adolf Szakiskola Iskola rövid neve

 

Az épületegyüttes
térbeli viszonyainak,

fűtött tereinek és
lehűlő felületeinek
változásai az egyes

korszerűsítési tervek
szerint, méretarányos

axonometriák

„A” „B” „C” „D” „A” terv „B” terv „C” terv „A” terv „B” terv „C” terv Korszerűsítési terv

4 178 m2 4 369 m2 4 358 m2 4 558 m2 5 038 m2 4 710 m2 5 778 m2 3 661 m2 3 759 m2 3 036 m2 Összes szintterület [AN]

16 675 m3 17 443 m3 16 804 m3 17 955 m3 23 476 m3 17 334 m3 23 089 m3 12 177 m3 14 300 m3 10 495 m3 Fűtött térfogat [V]

6 982 m2 6 773 m2 6 667 m2 6 968 m2 9 099 m2 7 481 m2 7 667 m2 6 406 m2 6 478 m2 5 154 m2 Lehűlő felületek [A]

0,419 0,388 0,397 0,388 0,388 0,432 0,332 0,526 0,453 0,491 A/V arány

60/27/13% 59/28/13% 61/27/12% 59/28/13% 61/28/10% 58/29/13% 57/31/12% 54/30/17% 55/28/17% 52/31/17% ARr / ATé / ANy arány

8+16 féle 21+1 féle 18+4 féle 13+14 féle 9+0 féle 9+0 féle 10+1 féle 7+1 féle 3+2 féle 6+2 féle Réteges szerkezetek

1904+2291 3978+25 3394+697 2170+1966 5581+0 m2 4367+0 m2 3943+438 m2 3287+166 m2 2198+1350 m2 2679+21 m2 … U érték szerint

0+7 féle 2+5 féle 1+5 féle 0+8 féle 5+1 féle 2+2 féle 2+3 féle 2+4 féle 1+4 féle 1+3 féle Talajjal érintkező szerk.

0+1889 503+1398 387+1404 0+1958 1911+654 m2 820+1318 m2 890+1502 m2 671+1222 m2 64+1774 m2 606+980 m2 … U érték szerint

0+41 féle 25+0 féle 15+5 féle 27+3 féle 23+0 féle 13+10 féle 11+9 féle 14+0 féle 7+11 féle 13+5 féle Nyílászáró szerkezetek

0+894 869+0 602+184 862+12 954+0 m2 485+491 m2 515+379 m2 1060+0 m2 883+209 m2 288+580 m2 … U érték szerint

0,141 0,083 0,109 0,108 0,077 W/m3K 0,118 W/m3K 0,078 W/m3K 0,111 W/m3K 0,131 W/m3K 0,113 W/m3K Fajl. hőveszt. tény. [q]

0,192 0,184 0,186 0,184 0,184 W/m3K 0,196 W/m3K 0,169 W/m3K 0,221 W/m3K 0,201 W/m3K 0,212 W/m3K … qmko

1,797 °C 1,558 °C 1,922 °C 1,479 °C 1,624 °C 2,104 °C 1,740 °C 2,552 °C 2,641 °C 2,542 °C Nyári túlmelegedés

 

Az összesített energetikai
jellemző összetevői:

EF: fűtés fajlagos primer
energiaigénye, ebben:

ERr: rétegrendek …
ETé: talajjal érintkezők …

ENy: nyílászárók …
ELcs: légcsere …

ETö: tömítetlenség …
energia igénye

EHMV: haszn. melegvíz …
ELt: légtechnika …

EHű: hűtés …
EVil: világítás …

fajl. primer energiaigénye
ENyer: energia nyereség

Epmkne: közel 0 energiás …
Epmko: k. optimalizált …

Epm: a régi, 2006-os …
követelményérték

157 102 140 143 158 kWh/m2a 125 kWh/m2a 134 kWh/m2a 104 kWh/m2a 134 kWh/m2a 109 kWh/m2a Energetikai jell. [Ep]

85/97/109 85/95/104 85/96/106 85/95/104 85/95/104 85/98/112 85/92/95 85/104/127 85/99/115 85/101/121 … Epmkne / Epmko / Epm

16 16 14 11 11 kWh/m2a 14 kWh/m2a 9 kWh/m2a 18 kWh/m2a 22 kWh/m2a 22 kWh/m2a Megújuló energia [Esus]

10,049% 13,957% 10,053% 7,962% 7,145% 10,915% 6,921% 15,761% 15,729% 18,668% … részaránya

185%; EE 120%; CC 165%; EE 168%; EE 186%; EE 147%; DD 157%; DD 123%; CC 157%; DD 128%; CC Energetikai osztály

4.2. táblázat (folytatás) 
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síkkoordinációs problémák felvállalásával is [Pataky, 2014]. De az első években született 

korszerűsítési tervek is ilyen, vagy hasonló képességű nyílászárókat tervezetek be az 

épületekbe, hiszen ezek akkor még megfeleltek a TNM rendelet követelményeinek. 

- Egyes csoportok nem újították fel a talajon fekvő padlókat, vagy a pincék határoló 

szerkezeteit, mivel azok nem kecsegtetnek jelentős és hatékony energia megtakarítással, így 

megvalósulási esélyeik is relatíve alacsonyak. Ráadásul több épület belső terében megőrzendő 

értéket képvisel az eredeti terazzó vagy márvány mozaik padlóburkolat. Ilyen esetekben a 

lábazatok átgondolt hőszigetelése volt az elvárás [Perényi, 2012; Medgyasszay, 2016]. 

- Belső oldali hőszigetelések alkalmazásakor a réteges szerkezetek külső oldalának átfagyás-

veszélye miatt nem javasoltuk a hőszigetelési vastagság növelését [Kuntner, 2011]. 

- Egyes belső oldali hőszigetelést alkalmazó tervek „hőszigetelő festék” használatát javasolták. 

Ezek hőtechnikai modellezésére (sőt a hőszigetelő képességük mértékére) vonatkozóan 

azonban nem rendelkezünk megbízható eredményekkel, így a számításokban nem is jelennek 

meg [Bozsaky, 2016; Ádám-Nagy-Nemes, 2016]. 

- Különbségek lehetnek a hallgatók által felvett szerkezeti modellek és a saját modelljeim 

között a „rétegtervi hőátbocsátási tényezőbe” beleszámítandó hőhidasság figyelembevételét 

tekintve. Így lehetséges, hogy néhány hallgatók által megfelelőnek ítélt rétegrend, nem felelt 

meg az én számításaim szerint, ahol a szerkezeteken belüli hőhidasságot igyekeztem 

körültekintően figyelembe venni [Nagy, 2015ab; Nagy, 2014]. E törekvésemben a számítást 

készítő program adta lehetőségek bizonyos esetekben gátakat jelentettek. 

A 4.2. táblázatban zöld és piros színezéssel szerepelnek a jelenleg hatályos „költségoptimalizált” 

hőátbocsátási tényező követelményeknek a számításaim szerint megfelelő és nem megfelelő 

réteges szerkezetek és nyílászárók, a felvett szerkezetek száma és az általuk képviselt lehűlő 

felületek nagysága alapján. Kihangsúlyozandó, hogy a szerkezetek száma és a felületek arányai 

jelentős különbségeket mutatnak. 

Érdekes eredmény, hogy a fajlagos hőveszteség tényező meglévő épületekre vonatkozó 

„költségoptimalizált” követelményértékét mindegyik épület teljesítette, annak ellenére, hogy 

szerkezeteik jelentős része nem felelt meg a hőátbocsátási tényezőkkel szemben támasztott 

követelményeknek. Ez részben azzal magyarázható, hogy a meg nem felelés ellenére a tervezett, 

korszerűsített szerkezetek jelentős hőszigetelő képességgel rendelkeznek. Részben pedig azzal, 
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hogy az épületekre alacsony üvegezési arány jellemző, vagyis a lehűlő felületek között a magasabb 

átlagos hőátbocsátási tényező értékekkel rendelkező nyílászáró felületek aránya (ANy/A) 

viszonylag alacsony, 14% körüli. 

A nyári túlmelegedést jellemző érték (Δtbnyár) minden épület esetében megfelelt a korszerűsítési 

tervek vizsgálatakor, vagyis a 3 °C követelményérték alatt maradt. Megjegyzendő, hogy a 

mérőszám általában kis mértékben emelkedett a módosításoknak köszönhetően, hiszen az új 

nyílászárók üvegezésének low-e bevonata fokozza a passzív napenergia hasznosítás 

hatékonyságát, a külső térelhatároló szerkezetek külső oldali hőszigetelése pedig növeli azok 

hőtároló képességét. Az eredmények alapján elvileg egyik épületnél sem szükséges gépi hűtést 

alkalmazni, főleg ha figyelembe vesszük, hogy az épületeket nyáron nem használják. 

Az összesített energetikai jellemzők tekintetében az eddig vizsgált nyolc korszerűsítési 

tervváltozat közül egy sem felelt meg a „közel nulla energiaigényű” épületekre megfogalmazott 

követelménynek, és csupán egy felelt meg a „költségoptimalizált” épületek követelményeinek. Ez 

utóbbi terv innovatív gépészeti megoldásokkal és megújuló energiák felhasználásával tudta csak 

elérni ezt a célt. A 4.2 táblázat diagramjai bemutatják az egyes tervjavaslatok összesített energetikai 

jellemzőjének összetevőit. Látható, hogy az energiafelhasználás domináns része a fűtési 

energiaigény, másik két jellemző, de kisebb nagyságú összetevője a használati melegvíz előállítás 

és a világítás energiaigénye. Utóbbi két összetevő elég nehezen befolyásolható, mivel a TNM 

rendeletben megadott adatok alapján kell számítani az értéküket (qHMV = 7 kWh/m2a, qvil = 6 

kWh/m2a). A diagramokon az is látszik, hogy a fűtési hőigény öt összetevőjéből, a transzmissziós 

hőveszteségek aránya csökkent, átlagosan 36,27%-ra, a filtrációs hőveszteségből pedig eltűnt a 

tömítetlenségből adódó hőveszteség. Mindez azt eredményezi, hogy a korszerűsített épületek 

fűtési energiaigényének jelentős, 63,73%-a szükséges légcsere miatt kialakuló hőveszteséghez 

köthető. 

A légcseréhez szükséges energiaigény szintén a TNM rendeletben szereplő alapadatok 

(n=0,9 1/h) segítségével számítandó. Iskolaépületek energetikai auditálásainak tapasztalatai azt 

mutatják [Pius, 2015], hogy az itt alkalmazandó standard érték nem tudja jól kifejezni az 

energetikai modellben az egyes, jelentősen különböző módon használt és szellőztetett terek valós 

használatához kapcsolódó szellőztetési hőigényének alakulását. A számított energiafelhasználás 

általában magasabb, mint a tényleges, számlákkal igazolható energiafogyasztás, ami részben azzal 



 

90 Horváth Tamás: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 

magyarázható, hogy az iskolaépületek egyes tereit nem szellőztetik olyan mértékben, mint amit a 

TNM rendelet szerinti standard számítás feltételez (n=0,9 1/h). 

A megújuló energiák hasznosításának részaránya (Esus/Epmér) a korszerűsítési tervek esetében 

erősen szór az épület tájolásának előnyösségétől, környezeti jellemzőitől és az alkalmazott 

épületgépészeti rendszerektől függően. A tizennyolc terv közül egy sem tudta elérni a „közel nulla 

energiaigényű” épületekre megfogalmazott 25%-os megújuló energia részarányt. Az összesített 

energetikai jellemzőben ezek a különböző forrású megújuló energiák elosztva jelennek meg, az 

alábbi módokon: 

- a passzív napenergia hasznosítás, vagyis a direkt sugárzási nyereség (Qsd) minden terv 

esetében csökkenti a fajlagos hőveszteség tényezőt, és így a fűtési energiaigényt; 

- indirekt sugárzási nyereséggel nem számoltunk; 

- azon terveknél (pl. Lukács „A” terv), melyekben a tervezők napkollektorokat és/vagy 

geotermikus rendszert telepítettek, a rendszerek által termelt hőenergia közvetlenül csökkenti 

a használati melegvíz termelő és/vagy a fűtés számított hőigényét; 

- azon terveknél (pl. Hild „A” és „B” terv), melyekben a tervezők fotovillamos berendezéseket 

telepítettek, a rendszer által termelt villamos energia közvetlenül csökkenti az épület villamos 

energia igényét, ami a számításban gyakorlatilag a világítás energiaigényét jelenti; 

- amennyiben a megújuló energiatermelő rendszerek több energiát termelnek, mint amennyit 

az épületgépészeti rendszerek és a világítás el tud használni (pl. Hild „C” terv), úgy energia 

nyereség képződik, melyet az épületben más módon lehet és kell hasznosítani, ez az 

energiamennyiség levonható az épület többi rendszerének összesített energiaigényéből; ez a 

mennyiség lila színnel és negatív értékkel jelenik meg a 4.2. táblázat diagramjain. 

Összegezve láthatjuk, hogy bár a 18 korszerűsítési terv mindegyike jelentősen csökkentette az 

iskolaépületek fajlagos primer energia felhasználását, a „közel nulla energiaigényű” épületek 2016 

januárjától érvényes komplex követelményrendszerét egyik sem tudta maradéktalanul kielégíteni 

több-kevesebb hiányosság miatt. Ugyanez kijelenthető a „költségoptimalizált” épületek 

követelményeire is, melyek a meglévő épületek jelentős mértékű felújítására a jelenlegi szabályozás 

szerint vonatkoznak. A korszerűsített épületegyüttesek energetikai osztály szerinti besorolásai 

általában CC, DD és EE osztályba kerültek. 
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4.3 Második tézis 

A kiválasztott hat győri 1950 és 1970 között épült oktatási épületegyüttes részletes 

vizsgálatainak segítségével megállapítottam, hogy 

a) az épületegyüttesek jelenlegi, részlegesen felújított állapotára vonatkozó 

- összesített energetikai jellemzőinek átlaga 272,76 kWh/m2a (szórás: 29,98), 

- a referenciaértékhez viszonyított átlagos teljesítményük 311% (szórás: 30), 

- mely alapján átlagos energetikai besorolásuk HH, azaz „gyenge”. 

b) az épületegyüttesek korszerűsítési javaslatok szerint módosított állapotára vonatkozó 

- összesített energetikai jellemzőinek átlaga 127,40 kWh/m2a (szórás: 18,84), 

- a referenciaértékhez viszonyított átlagos teljesítményük 146% (szórás: 27), 

- mely alapján átlagos energetikai besorolásuk DD, azaz „korszerűt megközelítő”. 

c) az épületegyüttesek „költségoptimalizált” vagy „közel nulla energiaigényű” épületek 

követelményeinek megfelelő energetikai korszerűsítése a tervjavaslatok tanulságai alapján 

a jelenlegi műszaki gyakorlatban általában használt tervezési módszerekkel és 

megoldásokkal maradéktalanul nem lehetséges, az csak gondos építészeti, épületszerkezeti 

és épületgépészeti tervezéssel, hatékony, új technológiák alkalmazásával valósítható meg. 

Az értekezés 4. fejezetében kiemeltem, hogy a meglévő épületek korszerűsítésének legfőbb 

motivációja az épületek energiafelhasználásának csökkentése. E célban szerencsésen találkoznak 

az üzemeltetők és az energiapolitika megközelítései. Az esettanulmány jelleggel feldolgozott 1950 

és 1970 között épült hat iskolaépület energetikai jellemzőinek meghatározásához a hallgatók által 

elvégzett vizsgálatok csak korlátozottan használhatóak fel. Ezért az épületegyüttesek jelenlegi 

állapotáról és a hallgatócsoportok által kidolgozott 18 korszerűsítési javaslatról saját energetikai 

számításokat készítettem egységes szemléletmód és módszertan szerint. 

Az épületek jelenlegi állapotát jellemző számítások körülményeit és főbb eredményeit a 4.1. 

fejezetben mutattam be. Az elvégzett számítások alapján készült tanúsítások értekezésem 

elektronikus mellékletei között tekinthetők meg. A 4.1. táblázat szemléletesen, egységes 

körülmények között mutatja be az épületegyüttesek épületenergetikai jellemzőit. Számításaim 

alapján az alábbi megállapításokat tehetem a tézis a) részében foglaltak kiegészítése és 

alátámasztása érdekében: 
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- A vizsgált 30 601 m2 réteges épülethatároló szerkezet rétegtervi hőátbocsátási tényezői (URri) 

közül csupán 395 m2 felelt meg, 30 206 m2 nem felelt meg. 

- A vizsgált 14 934 m2 talajjal érintkező épülethatároló szerkezet rétegtervi hőátbocsátási 

tényezői (UTéi) teljes egészében nem feleltek meg. 

- A vizsgált 7 130 m2 nyílászáró szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője (UNyi) nem felelt meg. 

- A fajlagos hőveszteség tényező (q) egyik épület esetében sem felelt meg. 

- A nyári túlmelegedés mértéke (Δtbnyár) minden épület esetében megfelelt. 

- Az épületek összesített energetikai jellemzőinek átlaga 273,57 kWh/m2a (szórás: 29,72). 

- Az összesített energetikai jellemző (Ep) egyik épület esetében sem felelt meg. 

- A megújuló energia alkalmazás részaránya (Esusmin/Epmér.) egyik épület esetében sem felelt meg. 

- Az épületek besorolása négy esetben GG, „átlagost megközelítő”, két esetben HH, „gyenge”. 

- A besorolás alapját képező az épület összesített energetikai jellemzőjét a „közel nulla 

energiaigényű” épületek referenciaértékéhez viszonyító arányok átlaga 312% (szórás: 29), 

mely a HH, „gyenge” kategóriába esik. 

A korszerűsítési tervek energetikai tulajdonságait jellemző számítások módszereiről és 

eredményeiről a 4.2. fejezetben számoltam be. Az elvégzett számítások alapján készült tanúsítások 

értekezésem elektronikus mellékletei között tekinthetők meg. A 4.2. táblázat szemléletesen, 

egységes körülmények között mutatja be az épületegyüttesek korszerűsített változatainak 

épületenergetikai jellemzőit, kiemelve hogy a jelenleg hatályos épületenergetikai szabályozás 

meglévő épületek jelentős felújítására vonatkozó „költségoptimalizált” követelményeinek milyen 

tekintetben felelnek meg az épületek és a tervek. Számításaim alapján az alábbi megállapításokat 

tehetem a tézis b) részében foglaltak kiegészítése és alátámasztása érdekében: 

- A vizsgált 94 585 m2 réteges épülethatároló szerkezet rétegtervi hőátbocsátási tényezői (URri) 

közül 60 492  m2 felelt meg, 32 093 m2 nem felelt meg. 

- A vizsgált 45 990 m2 talajjal érintkező épülethatároló szerkezet rétegtervi hőátbocsátási 

tényezői (UTéi) közül 9 751 m2 felelt meg, 36 238 m2 nem felelt meg. 

- A vizsgált 20 719 m2 nyílászáró szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője (UNyi) közül 

8 010 m2 felelt meg, 12 709 m2 nem felelt meg. 

- A fajlagos hőveszteség tényező (q) mind a 18 korszerűsített épület esetében megfelelt. 

- A nyári túlmelegedés mértéke (Δtbnyár) minden épület esetében megfelelt. 

- Az épületek összesített energetikai jellemzőinek átlaga 127,52 kWh/m2a (szórás: 18,87). 
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- Az összesített energetikai jellemző (Ep) csupán egy terv esetében felelt meg. 

- A megújuló energia alkalmazás részaránya (Esusmin/Epmér.) egyik épület esetében sem felelt meg. 

- Az épületek besorolása egy esetben AA, „közel nulla energiaigényre vonatkozó 

követelményeknél jobb”, öt esetben CC, „korszerű”, hat esetben DD, „korszerűt 

megközelítő”, hat esetben pedig EE, „átlagosnál jobb”. 

- A besorolás alapját képező az épület összesített energetikai jellemzőjét a „közel nulla 

energiaigényű” épületek referenciaértékéhez viszonyító arányok átlaga 146% (szórás: 27), 

mely a DD, „korszerűt megközelítő” kategóriába esik. 

Az eredményekből látható, hogy az alternatív korszerűsítési tervjavaslatok szerint módosult 

épületegyüttesek csak részben felelnek meg a jelenleg hatályos épületenergetikai szabályozás 

meglévő épületek jelentős felújítására vonatkozó „költségoptimalizált” követelményeinek. Csak 

olyan tervek tudtak megfelelni a szigorú követelményeknek, melyek innovatív gépészeti 

megoldásokkal és megújuló energiák hasznosításával is operáltak. Mindez szépen látszik, ha 

összevetjük az egyes korszerűsítési tervek célkitűzéseit a 3.4. táblázatból a kapcsolódó energetikai 

számítások eredményeivel a 4.2 táblázatban. A korszerűsítési tervekben foglaltak 

épületenergetikai vizsgálatai és a fentiekben ismertetett eredmények alapján fogalmaztam meg a 

tézis c) részének megállapítását. 

A tézisben foglaltak új tudományos eredménynek tekinthetők? 

Az energetikai számítások a TNM rendeletben meghatározott, széles körben alkalmazott 

számítási módszer szerint készültek, nagy körültekintéssel, az Auricon Energetic program 

lehetőségeit felhasználva. A tézisben megfogalmazott eredmények újdonsága, hogy az 

épületegyüttesekre egyedileg, és mint karakterisztikusan megkülönböztethető épülettípus a „közel 

nulla energiaigényű” épületek 2016-tól érvényes követelményrendszere szerint még nem 

készültek energetika vizsgálatok, pedig ezek bármilyen energetikai korszerűsítés kiindulópontját 

kell képezzék. A korszerűsítési tervek vizsgálatai szintén új eredmények, melyek hasznos 

tanulságokkal szolgálnak az épületegyüttesek tényleges felújításához, az építészeti-műszaki 

tervezési program épületenergetikai tényezőket befolyásoló komponenseinek meghatározásához. 

Az eredmények segítenek hangsúlyozni a tényt, hogy az épület-felújítások tervezése és kivitelezése 

során paradigmaváltásra van szükség, a kitűzött célok csak gondos építészeti, épületszerkezeti és 

épületgépészeti tervezéssel, hatékony, új technológiák alkalmazásával érhetők el. 
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A tézisben foglaltak a jelölt saját eredményeinek tekinthetők? 

A hat oktatási épületegyüttes jelenlegi állapotáról és 18 alternatív komplex korszerűsítésen 

átesett változataikról összesen 24 energetikai számítást készítettem a hallgatók által elkészített 

felmérési és korszerűsítési tervek alapján. A hallgatók által készített energetikai számításokat a 

saját számításaim szempontjából csak adatforrásként használtam fel. A számítások és a 

számításokból levont következtetéseim tehát egyértelműen saját eredményeim. 

4.4 Épületenergetikai intézkedéscsomagok 

az alternatív komplex korszerűsítési tervek tanulságai alapján 

Értekezésem további részében olyan épületenergetikai intézkedéscsomagokra kívánok 

javaslatokat adni, melyek csak a meglévő (tehát bővítések és átalakítások nélküli) iskolaépületek 

energetikai korszerűsítésére fókuszálnak, és segítségére lehetnek majd a felújítások tervezőinek 

mind a pusztán energiamegtakarítási célú, mind a komplex korszerűsítési igények esetén. 

Az esettanulmányként feldolgozott iskolaépületek energetikai korszerűsítéséhez most már 

rendelkezésünkre áll szinte minden adat a hallgatókkal közösen elvégzett elemző, koncepció 

alkotó és építészeti tervező munka révén, valamint az előző fejezetekben bemutatott egységes 

szemléletű épületenergetikai számítások eredményeinek birtokában. A 2016. január 1-től hatályos 

TNM rendelet módosítások világosan kijelölik a meglévő épületek jelentős energetikai 

korszerűsítésének célértékeit a „költségoptimalizált” épületek követelményrendszerében [lásd 2.2. 

táblázat]. A rendelet már közlönyben megjelent, de még hatályba nem lépett, időzített módosításai 

sem fognak ezen a követelmény célon változtatni [39/2015. MvM rendelet]. 

Az elvégzett energetikai számításokból szépen látszik, hogy az épületegyüttesek alacsony 

lehűlő felület per fűtött térfogat (A/V) arányai és a követelményértékek definícióinak sajátosságai 

miatt az épületeinkre vonatkozó „költségoptimalizált” és „közel nulla energiaigényű” épületek 

követelményrendszereinek megkívánt értékei elég közel esnek egymáshoz, így épületegyütteseink 

esetében nem reménytelen, ha energetikai korszerűsítésük a „közel nulla energiaigényű” épületek 

követelményeinek való megfelelést tűzi ki célul. Ilyen eset állhat például elő a jövőben, ha az 

oktatási épületek felújítására olyan finanszírozási konstrukciókat hoznak létre, melyekben a 

pályázati feltételek között az épület „közel nulla energiaigényűvé” alakítása is szerepel. 
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A „közel nulla energiaigényű” épületek energetikai követelményeinek való megfelelés a 18 

hallgatói tervjavaslat elemzését tekintve is reális, hiszen: 

- Az épületszerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező követelmény értékek (U) a „közel 

nulla energiaigényű” épületek esetében is megegyeznek a „költségoptimalizált” épületekéivel; 

- A „közel nulla energiaigényű” épületek fajlagos hőveszteség tényező (q) követelményértékei 

nem jelentősen szigorúbbak a „költségoptimalizált” épületek hasonló követelményeinél, 

melyek teljesítése az épületek sajátosságainak köszönhetően még úgy is sikerült, hogy a 

szerkezetek felületarányosan több mint felének hőátbocsátási tényezői nem feleltek meg a 

vonatkozó követelményeknek; 

- Az összesített energetikai jellemző (Ep) követelményére szintén igaz, hogy nem jelent jelentős 

szigorodást a „közel nulla energiaigényű” épületek követelménye, főleg ha tekintetbe vesszük 

a negyedik vizsgálandó energetikai kérdést; 

- A szigorúbb követelményrendszerben megjelenik a megújuló energiák hasznosításának 

részaránya (Esusmin/Epmér) vizsgálandó szempontként, ami igazi kihívást jelenthet egyes 

épületek esetében, azonban, ha törekszünk a 25%-os megújuló energiahasznosítás elérésére, 

az jelentősen segíti az előző, összesített energetikai jellemző követelményérték teljesítését is. 

A TNM rendelet legújabb követelményei tehát összhangban vannak az energiatudatos 

épülettervezés vagy épület-felújítás azon elvével, hogy először az energiaigényeinket csökkentsük 

hatékony és takarékos műszaki megoldások használatával (alacsony U, q és Ep értékek), majd 

utána a lecsökkentett energiaigényünket a lehető legtöbb megújuló energia (magas Esus) 

bevonásával próbáljuk meg fedezni [Lányi, 2010; Ertsey, 2001]. 

Fentiek alapján azt remélem, hogy mind a hat épületegyüttes esetében megfogalmazható olyan 

energetikai intézkedéscsomag melynek segítségével a „költségoptimalizált” épületek energetikai 

követelményei bizonyosan teljesíthetők, a „közel nulla energiaigényű” épületek követelményei 

pedig legalább megközelíthetők. Az intézkedéscsomagok megfogalmazásához először érdemes 

áttekinteni, hogy a 18 részletesen megtervezett alternatív korszerűsítési tervben milyen 

energetikai paramétereket befolyásoló elemeket találunk, és azok miként módosítják az 

energetikai számítás részeredményeit, valamint az épület összesített primer energiaigényét. Egy 

ilyen vizsgálat eredményeit tartalmazza a 4.3. táblázat, melyben az energetikai számítások 

fontosabb részeredményeinek változásait gyűjtöttem össze. 
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Iskola rövid neve Hild József Szakgimnázium Bercsényi Miklós Szakgimnázium Lukács Sándor Szakgimnázium 

Korszerűsítési terv „A” terv „B” terv „C” terv „A” terv „B” terv „A” terv „B” terv „C” terv 

Geometriai adatok változásai 

Szintterület, ΔAN: [m2] 417 387 444 778 794 -266 -237 -118 

Fűtött térfogat, ΔV: [m3] 1 302 1 702 1 482 2 299 5 281 -936 -843 -172 

Lehűlő felület, ΔA: [m2] 87 -18 29 44 1 300 -488 -153 123 

A/V arány változása -0,046 -0,068 -0,057 -0,028 -0,028 -0,004 0,003 0,004 

A fajlagos hőveszteség tényező változásai [W/m3K] 

Követelmény, Δqm -0,012 -0,018 -0,015 -0,008 -0,008 -0,001 0,001 0,001 

Jellemző érték, Δq -0,270 -0,301 -0,279 -0,327 -0,326 -0,383 -0,335 -0,387 

A hőveszteségek változásai [kWh/a] 

Réteges szerkezetek, ΔQRr -200 375 -212 175 -202 415 -667 621 -641 140 -956 694 -851 613 -1 040 764 

Talajjal érint. szerk., ΔQTé -1 651 -8 889 -1 566 -15 201 -25 199 -47 467 -2 716 -9 818 

Nyílászárók, ΔQNy -24 435 -21 452 -33 522 -149 930 -115 624 -283 661 -281 029 -235 386 

Légcsere, ΔQLcs 21 100 28 188 25 770 21 454 92 895 -490 764 -49 672 -46 017 

Tömítetlenség, ΔQTö -30 304 -30 304 -30 304 -87 546 -87 546 -845 880 -845 880 -845 880 

Összesen, ΔQ- -235 664 -244 632 -242 037 -898 845 -776 614 -2 624 467 -2 030 910 -2 177 864 

A hőnyereségek változásai [kWh/a] 

Belső, ΔQb 706 -3 617 2 395 -16 783 -12 043 -63 394 -50 114 -60 869 

Sugárzási, ΔQsd -4 854 4 847 -10 231 -23 609 -3 531 -27 770 -26 586 -21 868 

Összesen, ΔQ+ -4 149 1 230 -7 836 -40 393 -15 575 -91 165 -76 700 -82 737 

Nettó fűtési energiaigények változásai [kWh/a] 

Fűtési energiaigény, ΔQF -231 515 -245 862 -234 201 -858 452 -761 039 -2 533 302 -1 954 210 -2 095 127 

Az épületgépészeti rendszerek fajlagos primer energia igényeinek változásai [kWh/m2a] 

Fűtés energiaigénye -81,87 -85,03 -83,25 -107,10 -96,23 -241,76 -178,95 -193,11 

… ebből megújuló         

… primer igény, ΔEF -103,17 -107,14 -104,90 -107,11 -96,15 -230,17 -178,95 -193,11 

HMV energiaigénye -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02    

… ebből megújuló -0,08 -0,08 0,40   4,86   

… primer igény, ΔEHMV 0,09 0,09 -1,12 -0,02 -0,02 -4,86   

Szellőzés energiaigénye      4,52   

… ebből megújuló         

… primer igény, ΔELt      8,74   

Világítás energiaigénye      -0,09 -0,09 -0,09 

… ebből megújuló  2,99 3,60      

… primer igény, ΔEVil  -7,48 -9,00   -0,23 -0,23 -0,23 

Épületgépészeti rendszerek igényein felüli energianyereségek változásai [kWh/m2a] 

Energia nyereség, ΔENyer  1,78 10,94      

Az összesített energetikai jellemző változásai [kWh/m2a] 

Jellemző érték, ΔEp -103,08 -116,32 -125,97 -107,12 -96,17 -226,51 -179,18 -193,33 

Követelmény, ΔEpm      6,20 -0,38 0,28 

Megújuló energia hasznosítás mértékének változásai [kWh/m2a] 

Megújuló energia, ΔEsus -2,47 3,29 0,11 -3,07 -1,07 3,29 -1,60 -1,18 

Megújuló részarány 2,41% 6,90% 5,17% 2,96% 3,67% 12,92% 3,77% 5,03% 

4.3. táblázat A korszerűsítési javaslatok intézkedéseinek hatása az épületek energetikai paramétereire 
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Baross Gábor Szakgimnázium Tánc- és Képzőművészeti Iskola Szabóky Adolf Szakiskola Iskola rövid neve

„A” „B” „C” „D” „A” terv „B” terv „C” terv „A” terv „B” terv „C” terv Korszerűsítési terv

Geometriai adatok változásai

-48 143 131 332 1 424 1 095 2 164 660 758 35 Szintterület, ΔAN: [m2]

-154 614 -25 1 127 10 594 4 453 10 207 2 174 4 297 492 Fűtött térfogat, ΔV: [m3]

-115 -325 -430 -129 3 473 1 855 2 041 1 641 1 713 389 Lehűlő felület, ΔA: [m2]

-0,003 -0,033 -0,025 -0,034 -0,049 -0,005 -0,105 0,050 -0,023 0,015 A/V arány változása

A fajlagos hőveszteség tényező változásai [W/m3K]

-0,001 -0,009 -0,007 -0,009 -0,013 -0,001 -0,028 0,013 -0,006 0,004 Követelmény, Δqm

-0,265 -0,323 -0,297 -0,298 -0,404 -0,363 -0,403 -0,348 -0,328 -0,346 Jellemző érték, Δq

A hőveszteségek változásai [kWh/a]

-315 815 -357 489 -335 396 -295 846 -230 134 -263 153 -252 586 -210 583 -192 582 -221 135 Réteges szerkezetek, ΔQRr

-5 098 -5 714 -5 255 -4 886 -14 733 5 311 -8 316 2 331 1 282 -1 683 Talajjal érint. szerk., ΔQTé

-26 957 -66 749 -50 731 -90 614 -92 808 -67 511 -82 747 -45 278 -3 132 -39 547 Nyílászárók, ΔQNy

-18 052 -2 295 -17 574 11 316 237 408 90 047 223 175 37 096 89 229 -1 450 Légcsere, ΔQLcs

-111 572 -111 572 -111 572 -111 572 -85 266 -85 266 -85 266 -26 220 -26 220 -26 220 Tömítetlenség, ΔQTö

-477 494 -543 818 -520 528 -491 601 -185 533 -320 573 -205 740 -242 655 -131 423 -290 036 Összesen, ΔQ-

A hőnyereségek változásai [kWh/a]

-19 235 -15 902 -17 206 -7 394 35 161 17 347 52 275 2 719 9 797 -16 106 Belső, ΔQb

-1 685 -17 734 -6 739 -15 931 -2 310 -6 195 -6 209 -5 333 14 385 -2 250 Sugárzási, ΔQsd

-20 920 -33 636 -23 946 -23 325 32 851 11 151 46 065 -2 614 24 182 -18 356 Összesen, ΔQ+

Nettó fűtési energiaigények változásai [kWh/a]

-456 574 -510 182 -496 582 -468 276 -218 384 -331 724 -251 805 -240 041 -155 604 -271 680 Fűtési energiaigény, ΔQF

Az épületgépészeti rendszerek fajlagos primer energia igényeinek változásai [kWh/m2a]

-114,92 -131,79 -128,42 -126,05 -108,58 -125,70 -127,61 -103,74 -82,94 -99,31 Fűtés energiaigénye

          … ebből megújuló

-144,81 -166,07 -161,81 -158,83 -136,83 -158,40 -160,82 -130,73 -104,53 -125,14 … primer igény, ΔEF

    -0,03 -0,01 -0,03 -0,01 -0,01  HMV energiaigénye

 0,52         … ebből megújuló

 -1,30 -0,01 -0,01 -0,07 -0,03 -0,07 -0,02 -0,02  … primer igény, ΔEHMV

          Szellőzés energiaigénye

          … ebből megújuló

          … primer igény, ΔELt

          Világítás energiaigénye

 3,60    3,10  3,31 3,18 3,30 … ebből megújuló

 -9,00    -7,74  -8,28 -7,95 -8,25 … primer igény, ΔEVil

Épületgépészeti rendszerek igényein felüli energianyereségek változásai [kWh/m2a]
 23,71    3,55 6,98 4,16 8,40 Energia nyereség, ΔENyer

Az összesített energetikai jellemző változásai [kWh/m2a]

-144,81 -200,08 -161,81 -158,84 -136,90 -169,72 -160,89 -146,01 -116,66 -141,79 Jellemző érték, ΔEp

          Követelmény, ΔEpm

Megújuló energia hasznosítás mértékének változásai [kWh/m2a]

0,37 0,23 -1,34 -4,03 -4,63 -1,41 -6,64 -0,71 3,82 3,35 Megújuló energia, ΔEsus

4,94% 8,85% 4,95% 2,86% 1,75% 5,52% 1,52% 8,39% 8,36% 11,29% Megújuló részarány

4.3. táblázat (folytatás) 
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A táblázatban összegyűjtött adatok az épületegyüttes jelenlegi és a korszerűsített állapotai 

szerinti energetikai számításokban szereplő részeredmény változatok közötti előjeles 

különbségeket mutatják. A táblázat celláinak színei azt jelölik, hogy a paraméterek változásai 

kedvezőek, vagy kedvezőtlenek számunkra. A piros-sárga-zöld színskálán a piros szín az 

összehasonlításra kijelölt tartomány legkedvezőtlenebb értékét, a zöld szín a legkedvezőbb értékét 

jelöli, a köztes színek a köztes értékeket jelölik arányosítva. Az összehasonlítási tartományokat 

soronként jelöltem ki a geometriai adatoknál és a fajlagos (szintterületre, vagy fűtött térfogatra 

vetített) értékeknél, a hőveszteségek és hőnyereségek abszolút értékeinél pedig épületenkénti 

blokkokban. Az összehasonlítási tartományokat vastag keretezés jelöli. 

A következőkben az energetikai számítás felépítésének megfelelő sorrendben áttekintem a 

korszerűsítési tervek számszerű adatainak tanulságait a 4.3. táblázatból. Ezek alapján általános 

javaslatokat fogalmazok meg az iskolaépületek energetikai korszerűsítésének egyes intézkedéseire, 

és az intézkedések logikus sorrendjére. Majd a 4.4. táblázatban konkrét intézkedési javaslatokat 

adok az általános módszertan alapján az épületegyüttesek csak energetikai célú korszerűsítésére, 

hogy azok megfelelhessenek legalább a „költségoptimalizált” épületek követelményeinek. 

1. tanulság: A geometriai adatok az egyes korszerűsítési tervvariációkban jelentősen változtak. 

A változásnak két oka lehetett: vagy az épületek átalakítása, bővítése miatti méretnövekedés, vagy 

a belső oldali hőszigetelés miatti méretcsökkenés. A két hatás együtt is felléphetett (pl.: Baross 

iskola). A méretnövekedés általában az energiaigény növekedését vonja maga után, hiszen a 

hőveszteség számos komponense a fűtött alapterület vagy a fűtött térfogat alapján számítandó. Az 

A/V arány szinte minden épület esetében csökkent, ez energetikailag hatékonyabb termikus 

tömeg kompozíciót jelent, ami előnyös számunkra, azonban ez együtt jár a fajlagos hőveszteség 

tényező és az összesített energetikai jellemző követelményértékeinek szigorodásával, ami az épület 

minősítése szempontjából előnytelen változás. 

1. javaslat: Az épületek energetikai korszerűsítésének első lépése a termikus burok 

meghatározása és a lehetőségek szerinti racionalizálása. Érdemes a termikus burok szükségtelen 

töréseit, bonyolult formáit leegyszerűsíteni, amennyiben ez egyszerű módszerekkel lehetséges, és 

nincs káros hatással a változtatás az épület tömegkompozíciójára. Ha belső oldali hőszigetelést 

alkalmazunk, akkor ennek terület és tércsökkentő hatásait is figyelembe kell venni. A hat 

iskolaépülettel kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat lásd a 4.4. táblázat 1. sorában. 
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4.2. ábra A hat épületegyüttes hőveszteségeinek és hőnyereségeinek átlagai jelenlegi és korszerűsített állapotukban 

2. tanulság: A korszerűsítési tervek számításaiból látható, hogy a termikus burok 

hőszigetelésében a réteges szerkezetek hőszigetelő képességének fejlesztésével lehet a legtöbb 

hőveszteséget megtakarítani. E szerkezetek hővesztesége majdnem az ötödére csökken a 

korszerűsítési tervekben. Ennek oka egyrészt a jellemzően nagy felületarány, másrészt az, hogy a 

réteges szerkezetek hőszigetelése a rendelkezésünkre álló anyagokkal és műszaki megoldásokkal 

igen hatékonyan megtehető. Az épületek hőveszteségének jelenleg átlagosan 36,37%-a 

kapcsolódik a réteges épülethatároló szerkezetekhez, mely arány a korszerűsített épületek 

esetében 14,97%-ra szorul vissza [lásd 4.2. ábra]. Az épülethatároló szerkezetek hőveszteségét a 

következő összefüggéssel számoljuk: = ∑  [4.1] 

2. javaslat: A réteges szerkezetek korszerűsítésekor műszakilag és esztétikailag minden igényt 

kielégítő megoldásokat kell választanunk. A szerkezetek rétegtervi hőátbocsátási tényezőire 

vonatkozó követelményértékeket a TNM rendelet 5. melléklete tartalmazza [lásd 2.3. táblázat]. A 

legtöbb szerkezet (pl. falak, lapostetők) ilyen mértékű felújítása különösebb gond nélkül 

megoldható. A belső oldalon hőszigetelt szerkezetek esetében, azonban a külső oldal átfagyásának 

veszélye miatt nem alkalmazhatunk nagy vastagságú hőszigetelést [Kuntner, 2011]. A tervező 

dönthet úgy is, hogy bizonyos réteges szerkezeteket nem újít fel, ezek hőátbocsátási tényezője az 

eredeti értéken marad. A rétegtervi hőátbocsátási tényező számításakor nagy gondot kell fordítani 

a rétegterven belüli hőhidak (pl.: szerkezeti elemek, rögzítő elemek, változó rétegvastagság etc.) 

szabványos módszerekkel történő figyelembe vételére [Nagy, 2015ab; Nagy, 2014]. A műszaki 

gyakorlatban ez a gondosság sajnos gyakran elmarad. A hat iskolaépülettel kapcsolatos konkrét 

intézkedési javaslatokat lásd a 4.4. táblázat 2. sorában. 
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3. tanulság: Az energetika számításokból kitűnik, hogy a racionalizált termikus burok és az 

eredetileg hőszigeteletlen szerkezetek külső oldali hőszigetelése csökkenti az épülethatároló 

szerkezetek általános hőhidasságát, mely a hőveszteségek további csökkenéséhez vezet az 

egyszerűsített számítási módszer azon sajátossága okán, hogy a hőhidasság megítélése szerinti 

módosító tényezőket alkalmaz. Ennek a bevett gyakorlatnak kissé ellentmond az a tény, hogy az 

épületek hőszigetelésének fokozása a hőhidak okozta hőveszteség arányának növekedését okozza 

az összes transzmissziós hőveszteségen belül, ahogy azt Csanaky Judit is kimutatta doktori 

értekezésének első tézisében [Csanaky, 2012]. 

3. javaslat: A réteges épülethatároló szerkezetek hőátbocsátási tényező követelményértékei a 

szerkezetek átlagos hőátbocsátási képességére vonatkozó kívánalmak, így a hőátbocsátási 

tényezők számításakor a réteges szerkezeten belüli hőhidasságot okozó tényezőket figyelembe kell 

venni. A különböző szerkezetek csatlakozásainál kialakuló hőhidakat viszont nem. Ezeket 

egységnyi felületre számított folyóméterhosszuk alapján minősítjük (gyengén, közepesen vagy 

erősen hőhidas szerkezetnek) a TNM rendeletben megadott táblázatos értékek alapján. Az épület 

felújításoknál érdemes gondot fordítani a hőhidasság újraminősítésére, mert néhány, jellemezően 

külső oldalon hőszigetelt szerkezet esetében a hőhidasság mértéke, és ezzel együtt a módosító 

tényező is javulhat. 

Bizonyos esetekben szükségessé válhat a hőhidak hőveszteségeinek részletes vizsgálata is. Ha 

az épületünket a legjobb energetikai osztályok közé szeretnénk besorolni, akkor a TNM rendelet 

kötelezővé is teszi ezt a tanúsító számára. Az épületfelújításoknál a hőhidasság vizsgálata 

különösen indokolt lehet, olyan helyzetekben, ahol a kapcsolódó szerkezetek hőszigetelését nem 

tudjuk következetesen csatlakoztatni (pl. lábazati csomópont, hőszigetelt és hőszigetelten vagy 

külső és belső oldalán hőszigetelt szerkezetek csatlakozásai etc.). Ilyen esetekben ügyelni kell arra, 

hogy a szerkezetek kapcsolódásainál a lehető legkisebb hőhíd hatás lépjen fel. Ez nem csak 

energetikai szempont, hiszen az egyszerűsített energetika számítás ezekkel a hőhidakkal nem is 

számol, ez általános műszaki kötelezettség, melynek teljesítésével a szerkezetek állagromlása 

elkerülhető [Bakonyi, 2013]. A hat iskolaépülettel kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat 

lásd a 4.4. táblázat 3. sorában. 

4. tanulság: Az épületek talajjal érintkező szerkezeteit (talajon fekvő padlók, pincefalak, 

lábazati falak) általában speciális hőhidakként vizsgáljuk. Az iskolaépületek energetikai 
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számításaiból látszik, hogy ezen szerkezetek hővesztesége nem jelentős, az épületek geometriai 

sajátosságaiból következően csupán az összes hőveszteség 3,96%-át adják jelenleg, ami a 

korszerűsített épületeknél 6,33%-ra nő [lásd 4.2. ábra]. A korszerűsítési tervekben ebből adódóan 

jelentős hőveszteség csökkenést (a hőveszteség abszolút értékében) sem sikerült elérni e 

szerkezetek hőszigetelésével, bár több csapat ezt az épületszerkezet tervezésileg és kivitelezésileg 

problémás feladatot fel sem vállalta. A talajjal érintkező szerkezetek hőveszteségét az alábbi 

módszerrel számítjuk: 

é = ∑ Ψ  [4.2] 

4. javaslat: A talajjal érintkező szerkezeteket csak a szerkezeti problémák megismerése és a 

lehetséges megoldások gondos mérlegelése után hőszigeteljük. E szerkezetek hőszigetelése nagy 

szakértelmet és sok munkát igényel, az energetikai számításban realizálható hőveszteség 

csökkenés pedig ezzel nincs arányban. Részletes energetikai számításokkal általában nagyobb 

hőveszteség megtakarítás mutatható ki, a TNM rendelet egyszerűsített módszerének 

használatához képest, melynek táblázatos értékei erősen kritizálhatóak is [Nagy, 2015cd]. A 

talajon fekvő padlók hőszigetelését nem javaslom, ha a padlóburkolat értékes (pl.: a Lukács iskola 

terazzói). A műszakilag legjobb és talán a legegyszerűbben kivitelezhető megoldást a külső oldali 

hőszigetelés talajba vezetése adja legalább 1 méter mélységig [Perényi, 2012]. A pincefalak belső 

oldali hőszigetelése csak olyan szerkezetek esetén javasolt, ahol nincs kintről érkező nedvesség. A 

hat iskolaépülettel kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat lásd a 4.4. táblázat 4. sorában. 

5. tanulság: A korszerűsítési tervek szerinti számításokban a nyílászáró szerkezetek cseréjéhez 

kapcsolódó transzmissziós hőveszteség csökkenés bár a réteges épületszerkezetek után a második 

legnagyobb mégis az előzetes várakozásokhoz képest alulmarad. Ennek oka, hogy az 

épületegyüttesek nyílászáróinak nagy részét már korábban kicserélték, kétrétegű, hőszigetelő 

üvegezésű, műanyag tok- és szárnyszerkezetű nyílászárókat alkalmazva, és ezeket a nyílászárókat 

csak néhány terv javasolta újra kicserélni. A nyílászárók hőveszteségét így számítjuk: = ∑  [4.3] 

5. javaslat: Jelenleg az új „költségoptimalizált” épületek követelményeinek megfelelő átlagos 

hőátbocsátási tényezőjű, jellemzően háromrétegű üvegezésű ablakokat kell alkalmazni, hiszen az 

üvegezés maximális hőátbocsátási tényezője is kötött 1,00 W/m2K értékben. Az új nyílászárók 

tervezésekor fontos szempont az üvegezés felületarányának maximalizálása, mely az üvegezett 
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mezők növelésével, a nyitható szárnyak csökkentésével érhető el. Erre azért kell törekedni, mert a 

tok- és szárnyszerkezetek hőátbocsátási tényezője jellemzően magasabb az üvegezés hővezetési 

tényezőjénél, ráadásul az üvegezés peremezése vonalmenti hőhidat is jelent. Az elmúlt tíz évben 

végrehajtott ablakcserék esetén csak akkor érdemes megfontolni azok megtartását, ha az alábbi 

feltételek biztosíthatóak: 

- a nyílászárók hőszigetelése megfelelt eredetileg és még mindig megfelel legalább a TNM 

rendelet vonatkozó eredeti követelményeinek; 

- a nyílászárók légzárása megfelelő, vagy azzá tehető; 

- a nyílászárók és a homlokzati hőszigetelés megfelelően csatlakoztatható, a legkisebb hőhíd 

létrehozásával, itt megoldás lehet akár a nyílászáró kibontása és új síkba szerelése is; 

- a nyílászáró körül a megfelelő légzárás és páravédelem biztosítható. 

A hat épülettel kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat lásd a 4.4. táblázat 5. sorában. 

6. tanulság: A nyílászárók tömítetlenségével összefüggő hőveszteségek tekintetében is 

csökkenést értek el általában a korszerűsítési tervek, különösen a Lukács iskolánál, ahol a régi, 

rossz tömítettségű nyílászárókat cserélték újakra egy szélnek kitett épületen. Az épületek 

hőveszteségének jelenleg átlagosan 13,13%-áért felelős a nyílászárók légtömörségének hiánya 

[lásd 4.2. ábra]. A veszteségcsökkenés annak köszönhető, hogy az épület tömítetlenségből 

származó filtrációs hővesztesége nullára csökkenthető (nT=0), ha „Jó légzárású: körbemenő, 

gyárilag beépített, alakos-tok-szárnytömítéssel; oldalanként legalább egy ponton záródó; vagy 

minősítő iratban MSZ EN 12207 szerint 4-es légáteresztési osztályú; és minden esetben 

falhézagnál légzáróan is tömített nyílászárók” kerülnek beépítésre. A légzárás, légtömörség 

mértékével összefüggő hőveszteség a TNM rendelet szerint így számítandó, ahol H a fűtési 

hőfokhíd, V a fűtött térfogat: 

ö = 0,35  [4.4] 

6. javaslat: Csak olyan nyílászárót hagyjunk meg vagy építsünk be, melynek légzárása megfelel 

a TNM rendelet „jó légzárású” követelményének. A nyílászárók szárny és tok közi, vagy beépítési 

résein keresztül történő filtráció a felhasználók által irányíthatatlan, szükségtelen légcsere 

növekedést okoz, mellyel hőveszteség jár együtt. E hőveszteség esetében a hővisszanyerés nem 

lehetséges, hiszen gyakorlatilag ellenőrizetlenül zajlik [Kanyó, 2011]. Ezért kiemelten fontos a 

meglévő nyílászárók légzárásának ellenőrzése. Az új nyílászáróknál e tekintetben is érdemes 
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minimalizálni a nyitható felületek méretét és különös gondot fordítani a nyílászárók beépítési 

hézagainak helyes kiképzésére. A hat iskolaépülettel kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat 

lásd a 4.4. táblázat 6. sorában. 

7. tanulság: Az iskolaépületek jelenlegi állapotában a hőveszteség 31,88%-a az üzemeltetéshez 

szükséges légcseréből adódik. A korszerűsítési tervek szerint készült energetikai számításokban ez 

az érték átlagosan 63,43%-ra nő. Kiemelendő, hogy a szellőztetéshez kapcsolódó hőveszteség 

abszolút értékben szinte semmit nem változik a korszerűsítési tervekben [lásd 4.2. ábra]. Ennek 

oka, hogy a tervek (Lukács „A” kivételével) nem adtak javaslatot a szellőzési hőigény 

csökkentésére. A hat iskola korszerűsítési tervei és általában napjaink épület-felújításai nem 

törődnek ezzel az energetikailag igencsak jelentős tényezővel. A korszerűsítési tervek két esetben 

tudták a szellőzési hőveszteség értékét csökkenteni. Az egyik esetben a fűtött térfogat csökkent, a 

belső oldali hőszigetelés alkalmazása miatt. A másik esetben szellőztető rendszert alkalmaztak az 

épület egy részének szellőztetésére, melyben hővisszanyerő berendezés üzemel. Ez utóbbi esetben 

csökken a legnagyobb mértékben a szellőzési hőveszteség. A légcsere hővesztesége a TNM 

rendelet szerint általános esetben a fűtött térfogat alapján számítandó, és n=0,9 1/h átlagos 

értékkel veendő figyelembe oktatási épületek esetében, az alábbi képlet szerint, ahol H a fűtési 

hőfokhíd, V a fűtött térfogat: = 0,35  [4.5] 

7. javaslat: A képletből látható, hogy a légcseréhez köthető hőveszteség kevéssé befolyásolható, 

hiszen a fűtött térfogattól és a TNM rendeletben meghatározott épületfunkciótól függő 

légcsereszám érték alapján számítjuk kötelezően. A középfokú oktatási épületek szabványa 

kiemeli a természetes, lehetőleg folyamatos szellőző levegő biztosításának szükségességét [MSZE 

24203-3:2012]. Ha ez a szellőztetés az ablakok kinyitásával bonyolítódik, akkor télen a felfűtött 

meleg levegőt cseréljük ki a kinti hideg levegőre. A szellőztetés fő funkciója a megfelelő légállapot 

fenntartása a termekben, helyiségekben. Erre nagy szükség is van, hiszen egy 30 fős teremben a 

széndioxid koncentráció, a páratartalom, és a nemkívánatos emberi és környezeti eredetű 

emissziók miatt igencsak kellemetlen, és az oktatás hatékonyságát is jelentősen befolyásoló 

légállapotok alakulhatnak ki akár egy tanóra időtartama alatt is [Szalai, 2016]. A beltéri 

légállapotokkal és az épülethasználókra gyakorolt hatásukkal a komfortelmélet viszonylag új 

tudománya foglalkozik [Bánhidi-Kajtár-Majoros, 2000]. 
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Amennyiben egy tantermet üzemszerűen mesterségesen szellőztetünk, úgy a megfelelő 

légállapot minden tanórán biztosítható, így az energetikai előnyök találkoznak a funkcionális 

előnyökkel. A szellőztetés gépi megoldása azonban jelentős beruházási és némi üzemeltetési 

költséggel jár. Viszonylag nagy térigénye van a rendszereknek, melyek kialakítása egy épületben 

lehet centralizált és/vagy decentralizált. Utólagos kiépítésük elképzelhető egy központi géppel, az 

egymás feletti tantermi egységek vertikális felfűzésével, de akár termenként is, homlokzati falakba 

épített váltakozó üzemű gépek segítségével [Kovács, 2016]. A szellőztetés hővisszanyerésének 

hatékonysága még ez utóbbi esetben is legalább 85%-os. Egy ilyen rendszer kiépítése esetén a fűtési 

hőigényből jelentős részben eltűnik a légcsere hővesztesége (QLcs), a hővisszanyerés 

hatékonyságától, a szellőztetett és épülettérfogat arányától függően. Az épületgépészeti rendszerek 

között viszont megjelenik egy szellőztető rendszer és annak energiaigénye. Melybe a szellőztető 

rendszer üzemeltetésének energiaigénye és a hővisszanyerés következtében jelentősen lecsökkent 

szellőző levegő utánfűtési hőigénye értendő [Baumann és tsi, 2009]. A hat iskolaépülettel 

kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat lásd a 4.4. táblázat 7. sorában. 

8. tanulság: A hőnyereségek kevéssé befolyásolhatók. A TNM rendelet szerinti számítási 

módszer kétféle hőnyereséggel számol: a belső és a direkt sugárzási hőnyereséggel. 

A belső hőnyereség elsősorban a használók hőleadásából fakad, mely egy nyugalmi állapotú 

felnőtt ember esetében percenként átlagosan 88 W hőmennyiséget tesz ki [Bánhidi-Kajtár-

Majoros, 2000]. A belső hőnyereséget a TNM rendeletben megadott érték (qb=9 W/m2) alapján 

számítjuk, a fűtési idő hossza (ZF) és az alapterület (AN) függvényében, a 4.6. képlet segítségével. 

A képletben szereplő változók közül az iskolaépületek korszerűsítési terveiben az alapterület és a 

fűtési idő változott. A fűtési idény hossza a hőszigetelés következtében csökken, ezért a belső 

hőnyereséget csak azon tervek tudták kis mértékben növelni, melyek jelentős mértékben bővültek 

alapterületileg, ez viszont nem jelent valós növekedést a fajlagos értékek tekintetében. =  [4.6] 

A direkt sugárzási nyerség az üvegezett szerkezetek segítségével történő passzív szoláris energia 

begyűjtés mértékét jellemzi. Számítása a 4.7. képlettel történik, melyben az üvegfelületek mérete 

(AÜ), sugárzásátbocsátási képessége (g) és az égtájanként változó, TNM rendeltben megadott 

sugárzási energiahozam szerepel (QTOT,É=100 W/m2; QTOT,K-Ny=200 W/m2; QTOT,D=400 W/m2). Az 

iskolaépületek korszerűsítési terveiben a direkt sugárzási hőnyereség abszolút értékben szinte 
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minden esetben csökkent, ennek két oka is van: a gyenge tokszerkezetű műanyag nyílászárók 

alkalmazása esetén csökken az üvegezés felülete azonos tokkülméret esetén a vastagabb tok- és 

szárnyméretek miatt; és az üvegezés rétegszámának növekedésével jelentősen csökken a 

sugárzásátbocsátási képesség is. Az adatokból azonban kitűnik, hogy a nyílászárókhoz köthető 

hőveszteség csökkenés szinte minden épület esetében csaknem egy nagyságrenddel nagyobb, mint 

a hőnyereség csökkenése, így összességében megéri a háromrétegű üvegezések használata. = ∑ Ü  [4.7] 

8. javaslat: Az épületek hőnyereségei csak a nyílászárók cseréjének tudatos tervezésével 

növelhetők, vagy inkább így lehet minimalizálni a hőnyereség csökkenését. E tekintetben érdemes 

megfontolni a meglévő nyílások szükségességét, különösen az északi tájolásúak esetében. A cserélt 

nyílászárók esetében törekedni kell a minél nagyobb üvegezési arány és sugárzásátbocsátási 

képesség elérésére. E tekintetben ismét megfontolandó a nyitható felületek csökkentése. 

Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a hőnyereségek növelése nyáron problémákat okozhat, 

és az épület nyári túlmelegedéséhez vezethet, ezért szükséges lehet a nyílászárók nyári 

árnyékolásának tervezése is. Ez főként a külső oldalon elhelyezett társított szerkezetek segítségével 

oldható meg hatékonyan. Megjegyzendő, hogy az árnyékolás, sőt az elsötétítés igénye a 

tantermeknél funkcionális követelményként is felmerül. Sajnálatos módon a legtöbb már cserélt 

nyílászáró kialakításának megválasztása nem ilyen elvek mentén történt. A hat iskolaépülettel 

kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat lásd a 4.4. táblázat 8. sorában. 

9. tanulság: A korszerűsítési tervek energetikai számításaiban az iskolaépületek nettó fűtési 

hőenergia igénye (QF) és a fűtési rendszer primer energiaigénye (EF) is jelentősen csökkent. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a fűtési rendszer teljesítményigényén tudunk építészeti 

eszközökkel a leghatékonyabban csökkenteni. A fűtési rendszer hőenergia igénye a fentebb 

tárgyalt hét összetevőkből áll össze: = − = + + é + + ö − +  [4.8] 

A fűtési rendszer primer energiaigénye a TNM rendelet szerint így számítandó: = + , + , + , ∑ + + + ,  [4.9] 

A képlet a nettó fűtési hőenergia igény (qf=QF/AN) alapján adja meg az épületgépészeti rendszer 

kialakításától függően a teljes épület fűtési rendszerének fajlagos primer energiaigényét. A 



 

106 Horváth Tamás: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 

képletben szereplő paraméterek befolyásolása tehát építészeti eszközökkel kevéssé lehetséges. A 

gépészeti rendszer kialakításának modernizálásával némi segédenergia igény csökkenést lehet 

elérni. A fűtési rendszer primer energiafogyasztása úgy javítható jelentősen, ha a helyi 

energiaszükséglet egy részét helyi, megújuló energiával fedezzük. Erre az esettanulmányok közül 

egyedül a Lukács „A” tervjavaslat kínál megoldást, ahol a rendelkezésre álló nagy zöldterület 

kínálta lehetőséget kihasználva geotermikus energia felhasználására tettek javaslatot a tervezők. 

Innovatív megújuló energiákon alapuló gépészeti megoldásokkal a fűtési rendszer primer 

energiaigénye olyan mértékben lecsökkenthető, hogy az épület meg tud felelni akár a 

„költségoptimalizált”, akár a „közel nulla energiaigényű” épületek követelményeinek is. 

9. javaslat: Megvizsgálandó, hogy az épületegyüttes fűtését biztosító gépészeti rendszer 

működése racionalizálható-e, amennyiben igen, úgy a szükséges módosításokat érdemes 

végrehajtani. Megvizsgálandó továbbá, hogy az épület és környezetének adottságai lehetővé 

teszik-e megújuló energiák hasznosítását. Az épület hőveszteségeinek jelentős csökkentése után 

már jóval kisebb energiaigényt kell fedeznie a megújuló energiás rendszernek. 

Mivel a fűtési rendszer energiaigénye hőenergia, olyan megoldásokat kell keresnünk, melyek 

hőenergiát állítanak elő, ezek közül leginkább a hőszivattyús rendszerek alkalmazása ajánlható. 

Az iskolák telkén szinte mindig rendelkezésre áll olyan szabad terület (pl. iskolaudvar, sportudvar, 

műhelyudvar vagy zöldterület) [MSZE 24203-3:2012], ahová talajkollektor vagy talajszondák 

telepíthetők a hőszivattyú forrásenergiájának begyűjtésére. Egy ilyen rendszer kiépítése költséges, 

de üzemeltetése nagyon hatékony. A befektetett villamos segédenergia 4-5-szöröse is kinyerhető 

a talajból hőenergiaként, ami a fűtés mellett megoldást adhat a használati melegvíz készítésre is, 

de a rendszer nyáron is használható passzív hűtésre [Méhes, 2011]. Magyarország területén a 

geotermikus gradiens értékei általában kedvezőek, sőt kedvezőbbek a világátlagnál. A Kisalföld 

laza, magas talajvízállással jellemezhető, nagy porozitású, üledékes kőzetei pedig különösen 

ideálisak a talajszondák telepítésére és üzemeltetésére egyaránt [Szőnyi-Ádám, 2012; Tóth, 2017]. 

A vezérelt villamos energiával üzemeltetett hőszivattyúk elterjedése az országos elektromos 

hálózatra, és összességében a nemzetgazdaságra is kedvező hatással lehet [Komlós, 2015ab]. A hat 

iskolaépülettel kapcsolatos konkrét javaslatokat lásd a 4.4. táblázat 9. sorában. 

10. tanulság: Az oktatási épületekben a használati melegvíz készítés energiaigénye, mely 

főként a mosdók és az öltözői zuhanyzók melegvíz igényét elégíti ki, általában nem jelentős, de 
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jelentősége az épület összes energiaigényéhez mérten fokozódik, mivel ez az energiaigény nem 

csökkenthető. Ezzel összhangban a korszerűsítési tervek energetikai számításaiban a használati 

melegvíz készítés energiaszükségletei csak minimális mértékben változnak, mivel azokat a TNM 

rendeletben megadott funkciótól függő fajlagos energiaigény (qHMV=7 kWh/m2a) alapján kell 

számítani az alábbi képlettel: = 1 + , + , ∑ + +  [4.10] 

A képletben szereplő paraméterek befolyásolása építészeti eszközökkel nem lehetséges. A 

használati melegvíz készítő rendszer kialakításának modernizálásával némi segédenergia igény 

csökkenést lehet csak elérni. A használati melegvíz készítő rendszer primer energiafogyasztása úgy 

javítható hatékonyan a korszerűsítési tervek tanulságai szerint, ha a helyi energiaszükséglet egy 

részét helyi, megújuló energiával fedezzük. 

10. javaslat: Megvizsgálandó, hogy az épületegyüttes használati melegvíz készítő rendszerének 

működése racionalizálható-e, amennyiben igen, úgy a szükséges módosításokat érdemes 

végrehajtani. Megvizsgálandó továbbá, hogy az épület és környezetének adottságai lehetővé 

teszik-e megújuló energiák hasznosítását. A használati melegvíz készítés energiaigénye hőenergia, 

melyet leggyakrabban napkollektorok telepítésével támogatnak meg megújuló energiával. A 

napkollektoros melegvíz-termelés azonban főleg nyáron hatékony, amikor az oktatási épületeket 

csak korlátozottan használják. Amennyiben az épületben kiépül valamilyen hőszivattyús, esetleg 

geotermikus energiával működő hőszivattyú rendszer, akkor ezek a rendszerek képesek lehetnek 

az igényekhez illeszkedő mennyiségű melegvíz előállítására [Komlós, 2015ab; Szőnyi-Ádám, 

2012]. Ha nincs melegvíz igény, akkor a rendszer lekapcsolható, ellentétben a napkollektorokkal. 

A hat iskolaépülettel kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat lásd a 4.4. táblázat 10. sorában. 

11. tanulság: Az oktatási épületekben a világítás energiaigénye általában nem jelentős, de 

jelentősége az épület összes energiaigényéhez mérten fokozódik, mivel ez az energiaigény 

jelentősen nem csökkenthető. A korszerűsítési tervek energetikai számításaiban a világítás 

energiaszükségletei csak minimális mértékben változnak, mivel azokat a TNM rendeletben 

megadott funkciótól függő fajlagos energiaigény érték (Evil,n=6 kWh/m2a) alapján kell számítani 

az alábbi képlettel: = ,  [4.11] 
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1. 
A termikus burok 
meghatározása, 
racionalizálása 

Az első és második emeleti zug beépítése
A főépület és a C szárny között, 
az északnyugat homlokzaton. 

A büfé bővítményének megszüntetése. 

A szocreál épületrész belső oldali 
hőszigetelése miatt AN, A és V csökken. 

Beugrók megszüntetése 
az öltöző épületnél és a műhelyépületnél. 
A portásfülke bontása a garázssor elején. 

A műemlék épület belső oldali 
hőszigetelése miatt AN, A és V csökken. 
(Javaslat: A hőhíd hatások csökkentése 
érdekében megfontolandó a kollégium 

északnyugati homlokzatán lévő erkélyek 
zárterkéllyé alakítása üvegezéssel.) 

Az erkélyek alatti tákolmány elbontandó. 

2. 
A réteges szerkezetek 
utólagos hőszigetelése 

Külső oldali, követelményeknek megfelelő 
hőszigetelés minden szerkezeten. 

A szocreál épületrész homlokzatainak belső 
oldali hőszigetelése, az állagvédelmileg 

javasolt mértékben. 
A többi épületrész külső oldali, 

követelményeknek megfelelő hőszigetelése.

A műemlék épület homlokzatainak 
belső oldali, a lapostetők külső oldali 

hőszigetelése, az állagvédelmileg javasolt 
mértékben. Ahol a falburkolat kint és 

bent is egyaránt értékes (téglaburkolat), 
ott nem készül hőszigetelés. 

3. 
A hőhidasság 
vizsgálata 

A külső oldali hőszigetelés miatt 
a hőhidasság mértéke csökkenhet. 

A részben belső oldali hőszigetelés miatt
a hőhidasság mértéke valószínűleg 

nem csökken. 

A részben belső oldali hőszigetelés miatt
a hőhidasság mértéke valószínűleg 

nem csökken. 

 
 
4. 
Talajjal érintkező 
szerkezetek 
hőszigetelése 
 
 

Talajon fekvő földszinti és pincepadlók 
nem kapnak kiegészítő szigetelést. 
Pincefalaknál és az alápincézetlen 

lábazatoknál a külső oldali hőszigetelést 
továbbvezetik a talajba. 

A belső oldalon hőszigetelt épületrész 
pincefalait a belső oldalról hőszigetelik 
a nedvességproblémák kezelése után, 

a talajon fekvő földszinti padlókat 
hőszigetelik, a pincepadlókat nem. 

A külső hőszigetelésű épületek lábazatainál 
továbbvezetik a talajba a hőszigetelést, a 
talajon fekvő padlókat nem hőszigetelik.  

A belső oldalon hőszigetelt épület 
pincefalait a belső oldalról hőszigetelik 
a nedvességproblémák kezelése után, 

a talajon fekvő földszinti padlókat 
hőszigetelik, az alagsori tantermi folyosó 

kivételével (márványmozaik). 

5. 
A nyílászárók cseréje 

A nyílászárók többségét a közelmúltban 
cserélték. Cserélendő minden eddig még 
nem korszerűsített nyílászáró, és amelyek 

nem felelnek meg a leírt követelményeknek, 
különösen az eredeti fémszerkezetű üveg-

falak, a profilüveg falak és a tornaterem 
eredeti nyílászárói. 

A nyílászárók többségét a közelmúltban 
cserélték. Cserélendő minden eddig még 
nem korszerűsített nyílászáró, és amelyek 
nem felelnek meg a követelményeknek, 

különösen a sportcélú bővítés nyílászárói és 
profilüveg falai, a műhely- és garázskapuk. 

Műemléki gondossággal állítandók 
helyre a főbejárat nyílászárói. 

A nyílászárók egy részét a közelmúltban, 
még a műemlékké nyilvánítás előtt 

műanyagra cserélték. Cserélendő minden 
eredeti fa és acél, valamint cserélt műanyag 

nyílászáró, a műemléki jelleg miatt az 
eredetivel megegyező küllemű, de 
hőszigetelésében javított fa tok- és 

szárnyszerkezetű nyílászárókra. 

6. 
A nyílászárók légzárása 

Csak a „jó légzárású” nyílászárók 
megtartása, csak ilyenek beépítése. 

Csak a „jó légzárású” nyílászárók 
megtartása, csak ilyenek beépítése. 

Csak a „jó légzárású” nyílászárók 
megtartása, csak ilyenek beépítése. 

7. 
A szellőztetés 
kiépítése 

Hővisszanyeréses szellőztető rendszerek 
kiépítése minden szellőztetendő tér 

számára, tetőszinti gépekkel, 
vertikális gyűjtőcsövekkel. 

Hővisszanyeréses szellőztető rendszerek 
kiépítése minden szellőztetendő tér 

számára, tetőtéri és tetőszinti gépekkel, 
vertikális gyűjtőcsövekkel. 

Hővisszanyeréses szellőztető rendszerek 
kiépítése minden szellőztetendő tér 

számára, pince- és tetőszinti gépekkel, 
vertikális gyűjtőcsövekkel. 

8. 
Hőnyereségek 
optimizálása 

A kicserélendő nyílászárók magas üvegezési 
aránnyal és sugárzásátbocsátási tényezővel 

tervezendők, tájolásuknak megfelelően. 
Ahol szükséges árnyékolás tervezendő. 

A kicserélendő nyílászárók magas üvegezési 
aránnyal és sugárzásátbocsátási tényezővel 

tervezendők, tájolásuknak megfelelően. 
A szocreál épületrészen az eredeti 

nyílászáró osztások megtartása szükséges.
Ahol szükséges árnyékolás tervezendő. 

A kicserélendő nyílászárók magas 
sugárzásátbocsátási tényezővel tervezendők, 

tájolásuknak megfelelően. 
A műemléki jelleg miatt az eredeti 

ablakosztások megtartása szükséges. 
Ahol szükséges árnyékolás tervezendő. 

9. 
A fűtési rendszer 
korszerűsítése 

A meglévő távhős rendszer átalakítása 
geotermikus hőszivattyús fűtésre. 

Szondák a sportpálya alatt. 

A meglévő földgázos rendszer átalakítása 
geotermikus hőszivattyús fűtésre. 

Szondák a két udvarban. 

A meglévő földgázos rendszer átalakítása 
geotermikus hőszivattyús fűtésre. 

Szondák a zöldfelület alatt. 

10. 
A HMV rendszer 

A meglévő HMV rendszer átalakítása, 
kapcsolása az új geotermikus rendszerhez.

A meglévő HMV rendszer átalakítása, 
kapcsolása az új geotermikus rendszerhez.

A meglévő HMV rendszer átalakítása, 
kapcsolása az új geotermikus rendszerhez.

11. 
A világítás 

LED-es fényforrások telepítése, 
a világítás szabályozhatóvá tétele. 

LED-es fényforrások telepítése, 
a világítás szabályozhatóvá tétele. 

LED-es fényforrások telepítése, 
a világítás szabályozhatóvá tétele. 

12. 
Elektromos áram 
termelés napelemekkel 

Napelemek telepítése a főépületre, 
a C szárnyra és a tornateremre. 

Napelemek telepítése a munkacsarnokra,
a műhelyre, a garázssorra, az öltözők fölé, a 
’84-es épületre és a főépület magastetejére.

Napelemek telepítése a kollégium, az 
oktatási szárny és a tornaterem tetejére, 

az attikák mögött megbújva. 

4.4. táblázat Intézkedéscsomagok az iskolaépületek „költségoptimalizált” épületeknek megfelelő korszerűsítéséhez. 
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A mázas kerámia burkolatú homlokzati 
részek belső oldali hőszigetelése miatt 

AN, A és V csökken. 
A mosdók és a ’80-as években épített 
tantermek közötti zug megszüntetése. 

 

A balett épület használaton kívüli 
bejáratánál a beugró megszüntetése. 

(Javaslat: A balett-termek és a régi épület 
közötti rész beépítése két szintben. 

Ezzel visszaállítható lenne a 
szintenkénti zsibongó is.) 

Nincs módosítási javaslat. 

1.
A termikus burok

meghatározása,
racionalizálása

A déli homlokzat mázas kerámia burkolatú 
részeinek belső oldali hőszigetelése, az 

állagvédelmileg javasolt mértékben. 
A többi épületszerkezet külső oldali, 

követelményeknek megfelelő hőszigetelése.

 
 

Külső oldali, követelményeknek megfelelő 
hőszigetelés minden szerkezeten. 

 
 

Külső oldali, követelményeknek megfelelő 
hőszigetelés minden szerkezeten. 

2.
A réteges szerkezetek

utólagos hőszigetelése a
követelményeknek

megfelelően

A részben belső oldali hőszigetelés miatt
a hőhidasság mértéke valószínűleg 

nem csökken. 

A külső oldali hőszigetelés miatt 
a hőhidasság mértéke csökkenhet. 

A külső oldali hőszigetelés miatt 
a hőhidasság mértéke csökkenhet. 

3.
A hőhidasság

felülvizsgálata

Talajon fekvő földszinti és pincepadlók 
nem kapnak kiegészítő szigetelést. 
Pincefalaknál és az alápincézetlen 

lábazatoknál a külső oldali hőszigetelést 
továbbvezetik a talajba. 

Talajon fekvő földszinti és pincepadlók 
nem kapnak kiegészítő szigetelést. 
Pincefalaknál és az alápincézetlen 

lábazatoknál a külső oldali hőszigetelést 
továbbvezetik a talajba. 

Talajon fekvő földszinti és pincepadlók 
nem kapnak kiegészítő szigetelést. 
Pincefalaknál és az alápincézetlen 

lábazatoknál a külső oldali hőszigetelést 
továbbvezetik a talajba. 

4.
Talajjal érintkező

szerkezetek
hőszigetelése

A nyílászárók többségét a közelmúltban 
cserélték. Cserélendő minden eddig még 
nem korszerűsített nyílászáró, és amelyek 

nem felelnek meg a leírt követelményeknek, 
különösen a Baross-terem üvegfala és 

felülvilágítói. 

A nyílászárók többségét a közelmúltban 
cserélték. Cserélendő minden eddig még 
nem korszerűsített nyílászáró, és amelyek 

nem felelnek meg a leírt követelményeknek, 
különösen a balett-termek nyílászárói és a 

lépcsőház üvegfala. 

 
A nyílászárók többségét a közelmúltban 
cserélték. Cserélendő minden eddig még 
nem korszerűsített nyílászáró, és amelyek 

nem felelnek meg a leírt követelményeknek, 
különösen a zsibongóból az udvarra vezető 

fa ajtó és környezete. 
 

5.
A nyílászárók cseréje

Csak a „jó légzárású” nyílászárók 
megtartása, csak ilyenek beépítése. 

Csak a „jó légzárású” nyílászárók 
megtartása, csak ilyenek beépítése. 

Csak a „jó légzárású” nyílászárók 
megtartása, csak ilyenek beépítése. 

6.
A nyílászárók légzárása

Hővisszanyeréses szellőztető rendszerek 
kiépítése minden szellőztetendő tér 

számára, tetőszinti gépekkel, 
vertikális gyűjtőcsövekkel. 

Hővisszanyeréses szellőztető rendszerek 
kiépítése minden szellőztetendő tér 

számára, pince- és tetőszinti gépekkel, 
vertikális gyűjtőcsövekkel. 

Hővisszanyeréses szellőztető rendszerek 
kiépítése minden szellőztetendő tér 

számára, pince- és tetőszinti gépekkel, 
vertikális gyűjtőcsövekkel. 

7.
A szellőztetés

kiépítése

A kicserélendő nyílászárók magas üvegezési 
aránnyal és sugárzásátbocsátási tényezővel 

tervezendők, tájolásuknak megfelelően. 
A Baross-terem üvegfala korszerűsíthető.

Ahol szükséges árnyékolás tervezendő. 

A kicserélendő nyílászárók magas üvegezési 
aránnyal és sugárzásátbocsátási tényezővel 

tervezendők, tájolásuknak megfelelően. 
A balett-termek üvegezése korszerűsíthető.

Ahol szükséges árnyékolás tervezendő. 

 
A kicserélendő nyílászárók magas üvegezési 
aránnyal és sugárzásátbocsátási tényezővel 

tervezendők, tájolásuknak megfelelően. 
Ahol szükséges árnyékolás tervezendő. 

 

8.
Hőnyereségek

maximalizálása

A meglévő távhős rendszer átalakítása 
geotermikus hőszivattyús fűtésre. 

Szondák a sportpálya alatt. 

A meglévő távhős rendszer átalakítása 
geotermikus hőszivattyús fűtésre. 

Szondák az iskolaudvar alatt. 

A meglévő távhős rendszer átalakítása 
geotermikus hőszivattyús fűtésre. 

Szondák az iskolaudvar alatt. 

9.
A fűtési rendszer

korszerűsítése

A meglévő HMV rendszer átalakítása, 
kapcsolása az új geotermikus rendszerhez.

A meglévő HMV rendszer átalakítása, 
kapcsolása az új geotermikus rendszerhez.

A meglévő HMV rendszer átalakítása, 
kapcsolása az új geotermikus rendszerhez. 

10.
A HMV rendszer

LED-es fényforrások telepítése, 
a világítás szabályozhatóvá tétele. 

LED-es fényforrások telepítése, 
a világítás szabályozhatóvá tétele. 

LED-es fényforrások telepítése, 
a világítás szabályozhatóvá tétele. 

11.
A világítás korszerűsítése

Napelemek telepítése a négyszintes 
főépületre és a kétszintes melléképületre. 

Napelemek telepítése a négyszintes 
épületrészre, a tornaterem és 

a balett-termek fölé. 

Napelemek telepítése a háromszintes 
épületrészre, az igazgatási blokk és a 

tornaterem fölé. 

12.
Elektromos áram

termelés napelemekkel

4.4. táblázat (folytatás) 
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A képletekben szereplő paraméterek befolyásolása építészeti eszközökkel nem lehetséges. A 

világítási rendszer esetében részletes, helyiségenkénti számítással csökkenthető az energiaigény, 

„ha a rendszer jelenlét- vagy mozgásérzékelőkkel és a természetes világításhoz illeszkedő 

szabályozással van ellátva”. A TNM rendeletben szereplő fajlagos világítási energiaigény a 2006-

ban kiadott Evil,n=12 kWh/m2a értékről mára a felére csökkent, ami kifejezi az energiatakarékos 

fényforrások megjelenéséhez és elterjedéséhez kapcsolódó energiafelhasználás csökkenést. Ezen 

túlmenően sajnos a TNM rendelet szerinti számításban nem befolyásolja a világítás 

energiaszükségletét az, hogy ténylegesen milyen energiahatékonyságú eszközökkel valósul meg. A 

világítás primer energiafogyasztása úgy javítható hatékonyan a korszerűsítési tervek tanulságai 

szerint, ha a helyi energiaszükséglet egy részét helyi, megújuló energiával fedezzük. 

11. javaslat: Megvizsgálandó, hogy az épületegyüttes világítása szabályozhatóvá tehető-e. 

Amennyiben igen, úgy a szükséges módosításokat érdemes végrehajtani. A régi kevésbé 

energiatakarékos fényforrások cseréje hatékony (pl. LED-es) fényforrásokra az üzemeltetők 

alapvető érdeke, de ezek számításba vétele a tanúsításban sajnos nem lehetséges. Megvizsgálandó 

továbbá, hogy az épület és környezetének adottságai lehetővé teszik-e megújuló energiák 

hasznosítását. A világítás energiaigénye elektromos energia, melyet napelemek segítségével 

tudunk a legegyszerűbben és az idő előrehaladtával egyre költséghatékonyabban előállítani 

[Hosenuzzaman és tsi, 2015]. A hat iskolaépülettel kapcsolatos konkrét intézkedési javaslatokat 

lásd a 4.4. táblázat 11. sorában. 

12. tanulság: A 18 korszerűsítési terv közül hét telepített napelemeket az épületekre, felismerve 

a lehetőséget és az energiatermelésből fakadó előnyöket. A hat épületegyüttesben egyedül a 

Bercsényi iskola főépülete és egyik melléképülete magastetős, az összes többi épület lapostetős. 

Ezeken, de az ideális tájolású magastetőkön is egyszerűen és esztétikusan lehet fotovoltaikus 

napelemeket telepíteni [Pataky, 2016]. A megtermelt energiát az alternatív korszerűsítési tervek 

főként a világítás energiaigényének fedezésére használták fel, de azt más épületgépészeti 

rendszerek, sőt az épület minden egyéb, az épületenergetikai számításban nem is szereplő villamos 

berendezése is hasznosítani tudja. A helyileg megtermelt villamos energia ráadásul 2,5-ös primer 

energia átalakítási tényezőjű hálózati villamos energiát vált ki a számításban, így hatékonyan képes 

az épület összesített primer energiafogyasztását kedvezően befolyásolni. 
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12. javaslat: Érdemes megvizsgálni, hogy az épületeken miként telepíthetők napelemek, hogy 

az épület megtermelhesse az üzemeléséhez szükséges villamos energia egy részét. A jelenlegi 

szabályozás szerint az épület éves villamos energiafogyasztásánál több napenergia termelése még 

az országos hálózatra kötött rendszer kiépítése esetén sem gazdaságos. A jövőben azonban 

elképzelhető olyan energetikai szabályozás és rendszerfejlesztés, amely az épületállományra nem 

csak fogyasztóként, hanem termelőként is tekint, és amelyben a rendszer fő feladatává az 

energiaellátás szabályozása válik. Az iskolaépületeken a napelemek telepítésének kiváló helyet 

kínálnak a tetők. Magastetők esetén csak e megfelelő tájolású és hajlásszögű tetők betelepítése 

lehet jó megoldás. A lapostetőkön a telepítés szabadabban történhet, de itt a tetőkre telepített 

gépekre, kéményekre és szellőzőkre kell nagyobb figyelmet fordítani. Ezek helyfoglalása mellett 

árnyékvetésük is figyelembe veendő. A napelem táblák telepítése akkor esztétikus, ha egységes 

kiosztási képet mutat, ami az esztétikai előnyökön túl, műszaki előnyökkel is együtt jár 

(rögzítéstechnika, villamos szerelés) [Véghely, 2012; Véghely, 2014]. 

A megtermelt villamos energia az energetikai számításban fedezheti a világítás (EVil) teljes, a 

szellőztetés (ELt), a melegvíz készítés (EHMV) elektromos energia igényét, kiváltva a hálózati 

villamos energiát. Ezek egész évben szinte azonos mértékűek, legalább is a számítási módszertan 

szerint. Ha olyan sok villamos energia termelődik, melyet az épületgépészeti rendszerek nem 

tudnak elhasználni, akkor azt hasznosítani tudják az épület egyéb fogyasztói, vagy feltölthető az 

országos hálózatra (ENyer). Ez az energiamennyiség az épület primer energiafogyasztását 

közvetlenül csökkenti, ahogy az összesített energetikai jellemző képletében is látszik: = + + + −  [4.12] 

4.5 Az épületegyüttesek energetikai jellemzői 

az intézkedési csomagok szerinti korszerűsítések után 

Az iskolaépületek energetikai korszerűsítése érdekében, a hallgatói tervek tanulságai alapján 

kidolgozott, 12 elemet tartalmazó intézkedési csomagok alapján ugyanolyan módszereket 

alkalmazó és részletességű energetikai számításokat készítettem, mint az épületek jelenlegi és a 

korszerűsítési tervek alapján módosított változatai esetében. A számítások főbb eredményeit, az 

épületek „költségoptimalizált” és „közel nulla energiaigényű” épületek követelményrendszerei 

szerinti minősítését a 4.5. táblázatban összegzem egységes, könnyen összevethető formában. 
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Az intézkedéscsomagok szerint korszerűsített épületek geometriai adatai csak minimális 

mértékben módosultak a termikus burok vonalvezetésének apróbb változásai miatt. Az 

épületszerkezetek korszerűsítését az intézkedéscsomagban megfogalmazott javaslatok szerint, 

épületszerkezet-tervezési tapasztalataim alapján hajtottam végre. A konkrét szerkezeti 

módosítások az energetikai számításokban láthatóak, melyekből készült tanúsítások az értekezés 

elektronikus mellékletei között megtalálhatók. A felvett réteges szerkezetek jelentős részét, a hat 

épületegyüttes átlagában felületarányosan 74,76%-át fel tudtam újítani a „költségoptimalizált” 

épületeknél megkövetelt hővezetési átbocsátási tényezőnek éppen megfelelő értékre. A 

többségükben az elmúlt években felújított nyílászárók esetében ez az arány már jóval kisebb. A 

hat épületegyüttes átlagában a nyílászáróknak felületarányosan csupán 52,42%-a felel meg az 

aktuális hőátbocsátási követelményeknek. A talajjal érintkező szerkezetek közül felületarányosan 

csak 29,45%-nyi szerkezet aktuális követelményeknek megfelelő felújítása szerepelt az 

intézkedéscsomagokban. Mindennek ellenére a korszerűsített épületburok fajlagos hőveszteség 

tényezője minden épületegyüttes esetében megfelel mind a „költségoptimalizált” mind a „közel 

nulla energiaigényű” épületek követelményértékeinek. 

Az épületgépészeti rendszerek kialakításához magyarázó ábrákat készítettem, melyek a 4.5. 

táblázat tetején, minden épületnél megmutatják, hogy 

- (zölddel) a teljes épület térfogatból mekkora részben és milyen felosztással javaslom a 

mesterséges szellőztetés kiépítését. 

- (sárgával) az épület környezetében mely szabad területek kínálkoznak a geotermikus 

rendszer hőforrásául szolgáló talajszondák telepítésére. 

- (lilával) az épület tájolását, geometriai adottságait, környezeti viszonyait figyelembe véve 

mely tetőfelületeket tartok alkalmasnak fotovoltaikus napelemek telepítésére. 

Az intézkedéscsomagban megfogalmazott javaslatok szerint kialakított épületgépészeti 

rendszerek paramétereit Petrikó László épületgépész kollégámmal konzultálva vittem be az 

energetikai számításba, különös gondot fordítva az alkalmazott számítási metódus helyességére. 

A mesterséges szellőztetésnél meghatároztam a szellőztetendő tereket, azok szükséges 

légcsereszámát, amiből kiszámítottam a szellőztetés térfogatáramát [Baráth, 2017]. A szellőztető 

rendszer hővisszanyerési hatásfokát egységesen 80%-os értékkel vettem fel, heti üzemidejét 50 

órában határoztam meg a tanév 40 hetén keresztül. A szellőző levegő felfűtését a fűtési rendszer 
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biztosítja, mely geotermikus energiát hasznosít. A talajszondás geotermikus rendszer 

paramétereit az épületegyüttesek építészeti és környezeti adottságai szerint vettem fel, megépült 

példák esettanulmányai és tervezési segédletek alapján [Szőnyi-Ádám, 2012; Török, 2014; 

Oktoklíma, 2017]. Számításokat készítettem, hogy az épületek fűtési és használati melegvíz 

készítéséhez szükséges talajszondák számát meghatározzam. A 100 m mélységű talajszondákat 6 

m-es távolságban telepítve megvizsgáltam, hogy az iskolák telkein miként helyezhetők el. A 

javasolt elhelyezések a 4.5. táblázat ábráin láthatók. Ugyanitt ábrázoltam a napelemek számára 

ideális felületeket az egyes épületeken. A napelemek tájolásának és dőlésszögének ismeretében az 

Auricon Energetic program nagy pontossággal meg tudta határozni azok várható energiahozamát 

havi lebontásban. Az energiahozam ismeretében a keletkezett helyi energiát elosztottam az 

épületek épületgépészeti rendszerei között, a világítás, szellőzés, használati melegvíz prioritási 

sorrendben. A gépészeti rendszerek konkrét paraméterei az energetikai számításokban láthatóak, 

melyekből készült tanúsítások az értekezés elektronikus mellékletei között megtalálhatók. 

A 4.5. táblázatban látható diagramok megmutatják az épületegyüttesek egyes gépészeti 

rendszerei által felhasznált külső primer energia mennyiségeket. A fűtési rendszer primer 

energiaszükségletét a hőveszteségek arányában felosztva is ábrázoltam. A hallgatói korszerűsítési 

tervekhez képest a legfőbb változás, hogy a fűtési energiaigény jelentősen csökkent, részben az 

épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, de főként a légcsere hőveszteségének csökkentése miatt. 

Ez utóbbi azonban új energiaszükségletet generál, a légtechnika energiaigényét (ELt), mely a 

jelenlegi állapotot jellemző grafikonokon még nem szerepel. 

A diagramban a megújuló energiahasznosítás csak részben jelenik meg, hiszen az 

épületgépészeti rendszerek által felhasznált megújuló energia már levonásra került a rendszerek 

helyi energiaigényéből. Az épületgépészeti rendszerek által fel nem használt (jellemzően villamos) 

energiát a diagram negatív értékként mutatja (ENyer). Az épületegyüttesek összesített energetikai 

jellemzőinek számításához az épületgépészeti rendszerek együttes primer energiaigényeiből ki kell 

vonni az épületgépészeti célra fel nem használt megújuló energia mennyiségét. 

A hat iskolaépület intézkedési csomagok szerinti energetikai korszerűsítései alapján számolt 

összesített energetikai jellemzők mindegyike teljesíteni tudta a „költségoptimalizált” és a „közel 

nulla energiaigényű” épületekre vonatkozó követelményeket is. Még a műemléki védettségű 

Lukács iskola primer energiaigénye is lecsökkenthető a 85 kWh/m2a követelményérték alá, annak 
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Iskola rövid neve Hild József Szakgimnázium Bercsényi Miklós Szakgimnázium Lukács Sándor Szakgimnázium 

Az épületegyüttes 
térbeli viszonyai, 
fűtött terei és 
lehűlő felületei, 
méretarányos 
axonometriák 
Zöld: mesterségesen 
szellőztetett terek 
Lila: napelem mezők 
Sárga: talajszondák 

Épületállapot jelenleg terv szerint jelenleg terv szerint jelenleg terv szerint 

Összes szintterület [AN] 3 324 m2 3 312 m2 8 811 m2 8 766 m2 11 668 m2 11 476 m2 

Fűtött térfogat [V] 11 469 m3 11 441 m3 32 979 m3 32 832 m3 42 119 m3 41 115 m3 

Lehűlő felületek [A] 5 925 m2 5 859 m2 14 835 m2 14 776 m2 14 417 m2 14 278 m2 

A/V arány 0,517 0,512 0,450 0,450 0,342 0,347 

ARr / ATé / ANy arány 61% / 28% / 11% 61% / 28% / 11% 54% / 32% / 14% 54% / 32% / 14% 62% / 26% / 12% 61% / 26% / 13% 

Réteges szerkezetek 1 + 16 féle 15 + 2 féle 1 + 25 féle 22 + 3 féle 0 + 15 féle 6 + 9 féle 

… U érték szerint 30 + 3 581 m2 3 316 + 216 m2 365 + 7 676 m2 6 535 + 1 446 m2 0 + 8 879 m2 3 143 + 5 608 m2 

Talajjal érintkező szerk. 0 + 9 féle 3 + 6 féle 0 + 11 féle 2 + 9 féle 0 + 2 féle 1 + 1 féle 

… U érték szerint 0 + 1 643 m2 192 + 1 467 m2 0 + 4 793 m2 317 + 4 478 m2 0 + 3 750 m2 3 455 + 284 m2 

Nyílászáró szerkezetek 0 + 29 féle 18 + 8 féle 0 + 75 féle 47 + 25 féle 0 + 54 féle 33 + 1 féle 

… U érték szerint 0 + 671 m2 249 + 419 m2 0 + 2 001 m2 951 + 1 048 m2 0 + 1 788 m2 1778 + 9 m2 

Fajl. hőveszt. tény. [q] 0,446 W/m3K 0,161 W/m3K 0,456 W/m3K 0,137 W/m3K 0,497 W/m3K 0,099 W/m3K 

… qmkne / qmko 0,170 / 0,218 W/m3K 0,169 / 0,217 W/m3K 0,155 / 0,200 W/m3K 0,155 / 0,201 W/m3K 0,130 / 0,171 W/m3K 0,131 / 0,173 W/m3K

Nyári túlmelegedés 2,073 °C 2,165 °C 1, 975 °C 2,144 °C 1,624 °C 1,684 °C 

Az összesített energetikai 
jellemző összetevői: 
EF: fűtés fajlagos primer 
energiaigénye, ebben: 
ERr: rétegrendek … 
ETé: talajjal érintkezők … 
ENy: nyílászárók … 
ELcs: légcsere … 
ETö: tömítetlenség … 
energia igénye 
EHMV: haszn. melegvíz … 
ELt: légtechnika … 
EHű: hűtés … 
EVil: világítás … 
fajl. primer energiaigénye 
ENyer: energia nyereség 
Epmkne: közel 0 energiás … 
Epmko: k. optimalizált … 
Epm: a régi, 2006-os … 
követelményérték 

Energetikai jell. [Ep] 246,917 kWh/m2a 25,844 kWh/m2a 233,308 kWh/m2a 4,064 kWh/m2a 309,304 kWh/m2a 43,417 kWh/m2a 

… Epmkne / Epmko 85 / 103 kWh/m2a 85 / 103 kWh/m2a 85 / 99 kWh/m2a 85 / 99 kWh/m2a 102 / 114 kWh/m2a 126 / 158 kWh/m2a 

Megújuló energia [Esus] 14,324 kWh/m2a 24,043 kWh/m2a 14,828 kWh/m2a 27,361 kWh/m2a 11,210 kWh/m2a 22,578 kWh/m2a 

… részaránya 5,779% 47,589% 6,355% 82,879% 3,624% 32,573% 

Energetikai osztály 290%; GG 30%; AA++ 274%; GG 5%; AA++ 305%; GG 34%; AA++ 

4.5. táblázat A épületek jelenlegi és az intézkedéscsomagok szerint korszerűsített energetikai karakterisztikája 
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Baross Gábor Szakgimnázium Tánc- és Képzőművészeti Iskola Szabóky Adolf Szakiskola Iskola rövid neve

 

Az épületegyüttes
térbeli viszonyai,

fűtött terei és
lehűlő felületei, 

méretarányos 
axonometriák

Zöld: mesterségesen 
szellőztetett terek

Lila: napelem mezők
Sárga: talajszondák

jelenleg terv szerint jelenleg terv szerint jelenleg terv szerint Épületállapot

4 226 m2 4 227 m2 3 615 m2 3 622 m2 3 001 m2 3 001 m2 Összes szintterület [AN]

16 828 m3 16 832 m3 12 882 m3 12 906 m3 10 003 m3 10 003 m3 Fűtött térfogat [V]

7 097 m2 6 942 m2 5 626 m2 5 582 m2 4 765 m2 4 765 m2 Lehűlő felületek [A]

0,422 0,412 0,437 0,432 0,476 0,476 A/V arány

60% / 27% / 13% 59% / 28% / 13% 57% / 27% / 16% 57% / 27% / 16% 54% / 27% / 19% 54% / 27% / 19% ARr / ATé / ANy arány

0 + 24 féle 18 + 6 féle 0 + 11 féle 8 + 0 féle 0 + 4 féle 4 + 0 féle Réteges szerkezetek

0 + 4 276 m2 3 793 + 339 m2 0 + 3 204 m2 3 158 + 0 m2 0 + 2 589 m2 2589 + 0 m2 … U érték szerint

0 + 7 féle 1 + 9 féle 0 + 3 féle 1 + 2 féle 0 + 5 féle 1 + 4 féle Talajjal érintkező szerk.

0 + 1 931 m2 110 + 1 827 m2 0 + 1 531 m2 265 + 1 267 m2 0 + 1 286 m2 64 + 1222 m2 … U érték szerint

0 + 34 féle 9 + 24 féle 0 + 29 féle 20 + 5 féle 0 + 15 féle 5 + 10 féle Nyílászáró szerkezetek

0 + 890 m2 198 + 674 m2 0 + 890 m2 517 + 376 m2 0 + 890 m2 33 + 857 m2 … U érték szerint

0,406 W/m3K 0,114 W/m3K 0,481 W/m3K 0,135 W/m3K 0,459 W/m3K 0,150 W/m3K Fajl. hőveszt. tény. [q]

0,148 / 0,193 W/m3K 0,146 / 0,190 W/m3K 0,152 / 0,197 W/m3K 0,151 / 0,196 W/m3K 0,161 / 0,208 W/m3K 0,161 / 0,208 W/m3K … qmkne / qmko

1,797 °C 1,756 °C 2,099 °C 2,230 °C 2,557 °C 2,877 °C Nyári túlmelegedés

 

Az összesített energetikai 
jellemző összetevői:

EF: fűtés fajlagos primer 
energiaigénye, ebben:

ERr: rétegrendek …
ETé: talajjal érintkezők …

ENy: nyílászárók …
ELcs: légcsere …

ETö: tömítetlenség …
energia igénye

EHMV: haszn. melegvíz …
ELt: légtechnika …

EHű: hűtés …
EVil: világítás …

fajl. primer energiaigénye
ENyer: energia nyereség

Epmkne: közel 0 energiás …
Epmko: k. optimalizált …

Epm: a régi, 2006-os …
követelményérték

301,858 kWh/m2a 43,958 kWh/m2a 294,791 kWh/m2a 24,938 kWh/m2a 250,407 kWh/m2a 22,019 kWh/m2a Energetikai jell. [Ep]

85 / 97 kWh/m2a 85 / 97 kWh/m2a 85 / 98 kWh/m2a 85 / 98 kWh/m2a 85 / 101 kWh/m2a 85 / 101 kWh/m2a … Epmkne / Epmko

15,417 kWh/m2a 22,609 kWh/m2a 15,909 kWh/m2a 24,379 kWh/m2a 18,465 kWh/m2a 29,418 kWh/m2a Megújuló energia [Esus]

5,107% 38,913% 5,397% 50,854% 7,374% 65,618% … részaránya

355%; HH 52%; AA+ 347%; HH 29%; AA++ 295%; GG 26%; AA++ Energetikai osztály

4.5. táblázat (folytatás) 
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ellenére, hogy bizonyos szerkezetei nem, mások pedig csak korlátozottan hőszigetelhetőek. Az 

iskolaépületek szerencsés adottsága viszont, hogy a megújuló energiák begyűjtésére jelentős 

méretű hely áll rendelkezésünkre az épületeken és környezetükben. 

A korszerűsített épületek energetikai számításaiban szereplő megújuló energia termelő 

rendszerek által termelt energia mennyisége minden épület esetében teljesíti a 25%-os „közel nulla 

energiaigényű” épületekre vonatkozó követelményt is. Belátható, hogy az épületegyüttesek 

méretezett energiaigényének (Epmér) drasztikus csökkentése jelentős szerepet játszik a 25%-os 

megújuló energia részarány teljesítésében. Mivel a meglévő épületekben a szerkezetek 

hővesztesége csak bizonyos korlátok között csökkenthető, a használati melegvíz készítés és a 

világítás energiaigénye, pedig kevéssé befolyásolható, ezért szinte elkerülhetetlen a szellőztetés 

hőigényének csökkentése, hővisszanyerős szellőztető rendszerek kiépítésével. Így a hőveszteség 

minden összetevőjét hatékonyan tudjuk már csökkenteni, amivel csökken a méretezett 

energiaigény, és természetesen annak 25%-a is (Esusmin). 

Fentiek alapján kijelenthető, hogy az intézkedési csomagok javaslatainak alkalmazásával a hat 

vizsgált oktatási épületegyüttes, és nagy bizonyossággal minden hasonló karakterisztikus 

jegyekkel rendelkező épület felújítható nem csak a „költségoptimalizált” de a „közel nulla 

energiaigényű” épületek jelenleg hatályos elvárásai szerint is. 

4.6 Harmadik tézis 

A kiválasztott hat győri 1950 és 1970 között épült oktatási épületegyüttes jelenlegi és 

korszerűsített állapotaihoz készített részletes energetikai számítások tanulságai alapján: 

a) Az épületegyüttesek mindegyikéhez kidolgoztam egy-egy olyan építészeti, épületszerkezeti és 

épületgépészeti beavatkozásokat tartalmazó intézkedéscsomagot, melyek segítségével az 

épületegyüttesek energetikailag korszerűsíthetőek mind a „költségoptimalizált” mind a 

„közel nulla energiaigényű” épületek követelményeinek megfelelően. 

b) Elkészítettem az épületegyüttesek intézkedéscsomagok szerinti korszerűsítésének energetikai 

számításait, melyek igazolták előzetes feltevéseimet, vagyis mind a hat épületegyüttes 

esetében bebizonyosodott, hogy mind a „költségoptimalizált” mind a „közel nulla 

energiaigényű” épületek jelenleg hatályos követelményeinek megfelelően felújíthatóak. 
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c) Az épületegyüttesekre szabott intézkedéscsomagok javaslatainak általánosításával 

megfogalmaztam egy olyan oktatási épületekre kidolgozott, általános épületenergetikai 

korszerűsítő intézkedéscsomagot, melynek alkalmazásával a vizsgált épületállományhoz 

hasonló karakterisztikus jegyekkel rendelkező épületek „közel nulla energiaigényű” épületek 

követelményeinek megfelelő energetikai korszerűsítése megvalósítható. 

Értekezésem 4.4 fejezetében áttekintettem, hogy a hallgatók által kidolgozott 18 komplex 

korszerűsítési tervjavaslat milyen változásokat eredményezett az épületegyüttesek energetikai 

számításainak részeredményeiben. A változásokat a 4.3. táblázatban mutattam be egységes 

formátumban. A tervekben fellelhető építészeti-műszaki döntések ismeretében elemeztem az 

energetikai számítások eredményeit. A számítás metódusát követve tanulságokat gyűjtöttem 

össze, mely tanulságok alapján először általános javaslatokat tettem az iskolaépületek energetikai 

korszerűsítésének hatékony tervezéséhez, majd a hat épületegyüttes építészeti és környezeti 

adottságait figyelembe véve konkrét felújítási javaslatokat fogalmaztam meg. E javaslatokat a 4.4. 

táblázatban mutattam be rendszerezve, mint az egyes iskolaépületekre kidolgozott komplex 

energetikai intézkedési csomagokat, melyekre a 3. tézis a) részében hivatkozom. 

A 4.5. fejezetben bemutatott módon, az intézkedési csomagok alapján elkészítettem a hat 

oktatási épületegyüttes energetikai számítását a korábban is alkalmazott számítási módszereket 

alkalmazva, az intézkedéscsomagok hatékonyságát kutatva. Számításaim eredményeit a 4.5. 

táblázatban gyűjtöttem össze, melyben a korszerűsített állapot eredményei összevethetők a 

jelenlegi állapotot jellemző energetikai mutatókkal. Az eredményekből látszik, hogy a hat oktatási 

épületegyüttes mindegyike nagy bizonyossággal korszerűsíthető energetikailag olyan mértékben, 

hogy megfeleljen akár a „költségoptimalizált” akár a „közel nulla energiás” épületek energetikai 

követelményeinek. Ezt a következtetést fogalmazza meg értekezésem 3. tézisének b) része. 

A részletes energetikai számításaim bizonyították, hogy az egyes épületegyüttesekre 

kidolgozott intézkedési csomagok beavatkozásai hatékonyan segítették az épületek energetikai 

korszerűsítését. Ezért a javaslatokat általánosítva megfogalmaztam egy 12 pontos, építészeti, 

épületszerkezeti és épületgépészeti beavatkozásokat tartalmazó, általános intézkedéscsomagot, 

melynek alkalmazásával a vizsgált épületállományhoz hasonló karakterisztikus jegyekkel 

rendelkező oktatási épületek energetikai korszerűsítése megvalósíthatóvá válik, akár a 

„költségoptimalizált”, akár a „közel nulla energiaigényű” épületek követelményeinek megfelelően. 
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A tézis c) részében hivatkozott általános épületenergetikai korszerűsítő intézkedéscsomag elemei 

a következők, a módosítási javaslatok alkalmazásának általában logikus sorrendjében: 

1. A termikus burok vonalvezetésének meghatározása, racionalizálása. 

2. A fűtött teret határoló réteges szerkezetek utólagos hőszigetelése lehetőleg a 

„költségoptimalizált” követelményeknek megfelelően, az épületszerkezetek műszaki 

állapotának és az épület értékeinek figyelembe vételével. 

3. A fűtött teret határoló szerkezetek hőhidasságának felülvizsgálata. 

4. A talajjal érintkező szerkezetek hőszigetelése racionális mértékben, az épületszerkezetek 

műszaki állapotának és az épület értékeinek figyelembe vételével. 

5. A hőszigetelési és/vagy légzárási követelményeket már nem teljesítő nyílászárók cseréje. 

6. A nyílászárók jó légzárási követelményeinek biztosítása, a tömítetlenség felszámolása. 

7. A szellőztetés korszerűsítése a funkcionális igényeknek megfelelően, a légcsere 

hőveszteségének csökkentése érdekében, hővisszanyerővel rendelkező decentralizált 

szellőztető rendszerek kiépítésével, lehetőleg az egész épületben, szakaszos üzemmel. 

8. A direkt sugárzási hőnyereségek optimalizálása, a megfelelő üvegezés, ablakosztás és 

árnyékolás eszközeivel, figyelemmel a nyári túlmelegedés kockázatára. 

9. A fűtési rendszer felülvizsgálata, korszerűsítése és megújuló energiákkal történő támogatása, 

a geotermikus (talajkollektoros, talajszondás), hőszivattyús hőtermelés lehetőségeinek 

vizsgálata az épület és környezetének adottságai szerint. 

10. A használati melegvíz termelő rendszer felülvizsgálata, korszerűsítése és megújuló 

energiákkal történő támogatása, lehetőség szerint a fűtési rendszerhez kapcsolása. 

11. A világítás felülvizsgálata, korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, megújuló energiákkal 

történő támogatása. 

12. Napelemek telepítése a tetőfelületekre az épület gépészeti rendszerei és egyéb elektromos 

fogyasztói számára, az épület és környezetének adottságai szerint. 

Az általános intézkedési csomag szinte minden javaslatának megfogalmazása szándékoltan 

utal a lehetőségek számbavételének és mérlegelésének szükségességére, mely a tervezők kiemelten 

fontos feladata és felelőssége. Minden meglévő épület más és más problémákkal rendelkezik, 

melyekre megoldást, a számos lehetséges megfelelő közül, csak komoly elemző építészeti, 

épületszerkezeti és épületgépészeti tervezés után választhatunk. Az épületenergetika területén, 

különösen a meglévő épületek korszerűsítésekor több tudomány- és szakág találkozik, ezért itt 
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különösen fontos a holisztikus szemlélet alkalmazása, hogy az egyidejűleg fennálló, gyakran 

egymásnak ellentmondó tényezők interakcióit az igénybevétel, követelmény, teljesítmény hármas 

rendszerben elhelyezve és rangsorolva építészetileg és műszakilag is helyes döntésekre tudjunk 

jutni [Fülöp, 2007]. 

A tézisben foglaltak új tudományos eredménynek tekinthetők? 

Az értekezésben és a tézisben megfogalmazott intézkedési csomagok mindenképpen új 

eredménynek tekintendők, hiszen a vizsgált épületállományra ilyen megalapozottságú javaslatok 

még nem készültek, különösen nem a „költségoptimalizált” és a „közel nulla energiaigényű” 

épületek 2016-tól érvényes, szigorított követelményrendszerei szerint. Az intézkedési csomagok 

tartalmaznak számos olyan javaslatot, melyek sajnos ma még nem tartoznak hozzá az energetikai 

célú épületkorszerűsítések szokásos eszköztárába, pl: szellőztető berendezés kiépítése a légcsere 

hőigényének csökkentésére, vagy a geotermikus energia hasznosítása hőszivattyúval az épületek 

fűtésének és használati melegvíz igényének fedezésére. Az intézkedési csomagok általánosítása 

tehát hasznos lehet bármely, hasonló jellegzetességekkel bíró oktatási épület korszerűsítésekor. 

A tézisben foglaltak a jelölt saját eredményeinek tekinthetők? 

Az intézkedési csomagokban foglaltak egyértelműen saját következtetéseim, a kutatási 

eredményekre, az eddigi épületszerkezet-tervezési és épületenergetikai tapasztalataimra, valamint 

a jelölt forrásokra támaszkodva. A hat újabb, alátámasztó, energetikai számítást magam 

készítettem, mint ahogy a korábban bemutatott energetikai számításokat is. 

4.7 A javasolt innovatív épületgépészeti megoldások hatása 

az épületegyüttesek összesített energetikai jellemzőire 

Az előzőekben leírt általános korszerűsítési intézkedéscsomag három, ma még ilyen esetekben 

ritkán alkalmazott innovatív épületgépészeti megoldást is javasol, melyek jelentősen tudják 

csökkenteni az épületegyüttesek primer energia fogyasztását. A három javasolt megoldás a 

(1) geotermikus hőtermelés hőszivattyúval, a (2) hővisszanyeréses mesterséges szellőztetés és a 

(3) fotovillamos elektromos áram termelés. Az egyes épületgépészeti rendszerek alkalmazásának 

hatás az épületek összesített energetikai jellemzőire azonban az energetikai számításból nem 

mutatható ki, mert a rendszerek erősen összefüggnek, ez energiaáramok összefonódnak. A 
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geotermikus rendszer egyszerre szolgálhatja ki a fűtést, a használati melegvíz ellátást és a 

mesterséges szellőzés levegőjének utánfűtését is, vagyis az épületben jelentkező szinte bármilyen 

hőenergia igényt. A szellőztető rendszer esetében a hőforrást célszerűen a fűtési rendszer adja, a 

ventillátorok elektromos áram igényébe viszont betáplálhat a fotovillamos rendszer. A napelemek 

által termelt elektromos áram felhasználása azonban még sokrétűbb lehet, felhasználhatják az 

épületgépészeti rendszerek, a világítás, vagy bármely más elektromos fogyasztó az épületben. Ezt 

a bonyolult viszonyrendszert próbálja érzékeltetni a 4.3. ábra. 

 
4.3. ábra Az épületgépészeti rendszerek együttműködése, a jellemző energiaáramok 

Ha azt szeretnénk megtudni, hogy az egyes épületgépészeti rendszerek megvalósításával 

külön-külön mekkora primer energia megtakarítás realizálható az épületekben, akkor fel kell 

vennünk egy referencia épületet, melyre az alábbiaknak kell teljesülnie: 

- Az épület fűtési hőenergia igényét az aktuális követelményeknek megfelelően hőszigetelt 

határoló szerkezetek segítségével visszaszorítottuk. 

- A hőtermelést általánosan elterjedt gépészeti megoldással biztosítjuk, mind a fűtés, mind a 

használati melegvíz tekintetében. Ilyen rendszer lehet pl. egy állandó hőmérsékletű gázkazán. 

- Az épületben nem üzemelhet szellőztető berendezés, így a légcsere hőigénye a TNM rendelet 

szerinti kötelező légcsereszám alapján számítandó. 

- Az épületgépészeti rendszerek és a világítás minden elektromos áram igényét csúcsidei 

elektromos árammal biztosítjuk. 
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A hat iskolaépület intézkedési csomagok szerint felújított állapotából az Auricon Energetic 

program segítségével viszonylag egyszerűen előállíthatók ilyen referencia épületek és azokon 

megvizsgálhatók az egyes épületgépészeti rendszerek telepítésének energetikai hatásai. E 

vizsgálatnak az eredményeit rögzítettem a 4.6. táblázatban és a 4.4. ábrán. A grafikon bemutatja a 

hat épületegyüttes teljes és épületgépészeti rendszerekre bontott primer energia fogyasztását öt 

különböző épületgépészeti kialakítás mellett, valamint az egyes esetekben elérhető megújuló 

energia részarány mértékét. Az öt különböző kialakítás a következő: 

- a referencia épület a fentebb vázolt paraméterekkel, vagyis a csak épületszerkezetileg 

korszerűsített épületek; 

- a referencia épületben a földgáz energiaforrású hőenergiatermelő cseréje a javasolt 

geotermikus rendszerre, az intézkedéscsomagokban javasolt megoldással azonos módon; 

- a referencia épületben a mesterséges szellőztetés kiépítése, az intézkedéscsomagokban 

javasolt megoldással azonos módon; 

- a referencia épületen napelemek telepítése, együttműködő rendszerben, az 

intézkedéscsomagokban javasolt megoldással azonos módon; 

- a három javaslat együttes alkalmazása, vagyis az intézkedéscsomagok szerint korszerűsített 

épületállapot, azonos a 4.5. táblázatban is szereplő állapottal. 

A geotermikus hőtermelés önálló alkalmazásának vizsgálatából kitűnik, hogy a begyűjtött 

környezeti energia segítségével hatékonyan csökkenthető az épület fűtéséhez és a melegvíz 

készítéshez szükséges primer energiaigény, és ezzel mind a hat épület esetében lecsökkenthető a 

primer energiafogyasztás a „közel nulla energiaigényű” épületek követelményének megfelelően, 

azaz 85 kWh/m2a alá. A 25%-os megújuló energia részarány elérése azonban csak egy épületnél 

volt lehetséges. A fűtési és a melegvíz készítési energiaszükséglet csökkenés azzal magyarázható, 

hogy a hőszivattyú ideális esetben 1 egység elektromos energia felhasználásával nyer ki a 

talajszondák segítségével 3-5 egység környezeti energiát. A számításokban alkalmazott 

teljesítmény tényező 1:3,7, azaz Ck=0,27 volt. Az elektromos áram primer energia mutatója 

azonban általános esetben ev=2,5, így valójában 2,5 egység primer energia felhasználás áll szemben 

az eredeti 3-5 egységgel szemben. A rendszer hatékonysága nagyban fokozható, ha jellemzően 

nem csúcsidejű elektromos árammal (ev=1,8) működtetjük, vagy ha a szükséges áramot magunk 

termeljük meg (ev=0). Ez utóbbi azonban a fűtési időszakban nem reális elvárás [Szőnyi-Ádám, 

2012; Török, 2014; Oktoklíma, 2017]. 
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Épületállapotok 
Fűtés Melegvíz Szellőzés Világítás Nyereség Összes Követelmények Megújuló arány

EF EHMV ELt EVil ENyer Ep Epmkne Epmko Epm Esus/Epmér

Referencia épület, 
épületszerkezetileg 

korszerűsített 
iskolaépületek 

Hild 105,94 10,67  9,00  125,61 85,00 102,72 124,77 9,59%
Bercsényi 103,01 9,40  9,00  121,41 85,00 99,00 114,60 11,25%

Lukács 79,23 19,14  10,27  108,64 100,96 113,18 145,05 7,16%
Baross 111,26 10,48  9,00  130,74 85,00 96,72 108,37 11,34%

Tánc és Képző 102,50 10,61  9,00  122,11 85,00 97,89 111,58 10,69%
Szabóky 97,74 10,74  9,00  117,47 85,00 100,56 118,86 15,46%
ÁTLAG 99,95 11,84  9,21  121,00 87,66 101,68 120,54 10,91%

+ 
geotermikus 
hőtermelés 

hőszivattyúval 

Hild 62,44 5,65  9,00  77,09 85,00 102,72 124,77 18,38%
Bercsényi 64,63 5,57  9,00  79,20 85,00 99,00 114,60 19,93%

Lukács 49,77 11,35  10,27  71,39 100,96 113,18 145,05 17,12%
Baross 65,57 5,62  9,00  80,19 85,00 96,72 108,37 21,14%

Tánc és Képző 60,42 5,64  9,00  75,06 85,00 97,89 111,58 20,22%
Szabóky 57,62 5,66  9,00  72,28 85,00 100,56 118,86 28,08%
ÁTLAG 60,07 6,58  9,21  75,87 87,66 101,68 120,54 20,81%

+ 
mesterséges 
szellőztetés 

hővisszanyeréssel 

Hild 51,22 10,67 23,03 9,00  93,92 85,00 102,72 124,77 12,82%
Bercsényi 47,29 9,40 21,19 9,00  86,88 85,00 99,00 114,60 15,71%

Lukács 38,79 19,14 23,19 10,27  91,39 100,96 113,18 145,05 8,51%
Baross 48,23 10,48 36,05 9,00  103,76 85,00 96,72 108,37 14,29%

Tánc és Képző 46,28 10,61 23,68 9,00  89,57 85,00 97,92 111,65 14,57%
Szabóky 45,89 10,74 25,90 9,00  91,53 85,00 100,56 118,86 19,85%
ÁTLAG 46,28 11,84 25,51 9,21  92,84 87,66 101,68 120,55 14,29%

+ 
elektromos áram 

termelés 
napelemekkel 

Hild 105,94 10,67   -34,36 82,26 85,00 102,72 124,77 17,14%
Bercsényi 103,01 9,03   -53,30 58,74 85,00 99,00 114,60 25,55%

Lukács 79,23 18,78   -16,05 81,96 100,96 113,18 145,05 13,00%
Baross 111,26 10,10   -19,12 102,24 85,00 96,72 108,37 16,64%

Tánc és Képző 102,50 10,14   -32,55 80,09 85,00 97,92 111,65 18,80%
Szabóky 97,74 10,24   -31,75 76,22 85,00 100,56 118,86 25,65%
ÁTLAG 99,95 11,49   -31,19 80,25 87,66 101,68 120,55 19,46%

A három javaslat 
együttes 

alkalmazása, 
intézkedéscsomag 

szerint korszerűsített 
iskolaépületek 

Hild 30,32 14,20  -18,68 25,84 85,00 102,72 124,77 47,59%
Bercsényi 29,80 7,98  -33,71 4,07 85,00 99,00 114,60 82,88%

Lukács 24,49 3,06 15,18 1,47 -0,78 43,42 100,96 113,18 145,05 32,57%
Baross 28,57 0,48 29,27  -14,36 43,96 85,00 96,72 108,37 38,91%

Tánc és Képző 27,42 16,53  -19,02 24,94 85,00 97,92 111,65 50,85%
Szabóky 27,19 13,26  -18,44 22,02 85,00 100,56 118,86 65,62%
ÁTLAG 27,97 1,77 16,07 1,47 -17,50 27,37 87,66 101,68 120,55 53,07%

4.6. táblázat A javasolt épületgépészeti megoldások épületenergetikai hatásának vizsgálata 

A hővisszanyeréses mesterséges szellőztető rendszer önálló alkalmazásának vizsgálatából 

kitűnik, hogy a hővisszanyerés segítségével jelentősen csökkenthető az épület fűtéséhez szükséges 

primer energiaigény, de egy új rendszer és annak energiaigénye is megjelenik az összesített primer 

energetikai mutatóban. Ezzel a módszerrel öt épület esetében volt lecsökkenthető a primer 

energiafogyasztás a „költségoptimalizált” épületek követelményének megfelelően. A 25%-os 

megújuló energia részarány elérése azonban ezzel a megoldással nem lehetséges. A fűtési 

energiaszükséglet csökkenés azzal magyarázható, hogy az épület transzmissziós hőveszteségében 

(1 egység) csökkentjük a kötelező légcseréhez tartozó hőveszteséget (cca. 60%, lásd 4.2. ábra) oly 
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4.4. ábra A javasolt épületgépészeti megoldások épületenergetikai hatásának vizsgálata 

módon, hogy a hővisszanyerő a szellőző levegő hőtartalmának 80-90%-át visszaforgatja. A 

számításokban alkalmazott hővisszanyerő hatásfok ηr=0,8 volt. Az energetikai számításban a 

fűtési hőigény 60%-a eltűnik, cserébe viszont megjelenik a légtechnika energia igénye, benne a 

szellőző levegő hőtartalmának 10-20%-os vesztesége és a rendszer működtetéséhez szükséges 

villamos energia igény, ev=2,5-ös primer energia átalakítási tényezővel [Baumann és tsi, 2009]. 

A napelemekkel történő elektromos áramtermelés önálló alkalmazásának vizsgálatából 

kitűnik, hogy a begyűjtött környezeti energia segítségével hatékonyan csökkenthető az épületek 

primer energiaigénye, öt épület esetében még a „közel nulla energiaigényű” épületek 
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követelménye alá is lecsökkenthető volt a primer energiafogyasztás. A 25%-os megújuló energia 

részarány elérése azonban csak két épületnél volt így lehetséges. A rendszer által megtermelt 

energiamennyiség minden épületnél jelentős, melyet a világítás energiaigényének teljes és a többi 

épületgépészeti rendszer villamos energiaigényére lehet felhasználni. A referencia épületben 

azonban a többi épületgépészeti rendszer nem használ jelentős mennyiségű elektromos energiát, 

így azt más fogyasztóknak kell elhasználnia, vagy fel kell töltenünk az országos hálózatba 

[Véghely, 2012; Véghely, 2014]. Ezért jelennek meg a grafikonon nagy negatív értékű 

energianyereségek. Mivel az összesített energetikai jellemző az energiaigények és a nyereségek 

különbsége, ezért az épületek meg tudnak felelni a 85 kWh/m2a követelménynek. A 25%-os 

megújuló energia részarány követelmény viszont az épületgépészeti rendszerek és a világítás 

méretezett energiaigényére vonatkozik. Logikus döntés ilyen esetben, ha olyan használati 

melegvíz előállító rendszert alkalmazunk, ami fel tudja használni a megtermelt energiát. 

A három rendszer együttes alkalmazásának energetikai eredményei szépen látszanak a 4.4. 

ábra grafikonján és a 4.6. táblázatban. Az összesített energetikai jellemző értéke minden épületnél 

messze a „közel nulla energiás” épületek követelményértéke alatt van, és a 25%-os megújuló 

energia részarány is minden épület esetében nagy bizonyossággal teljesül. Látható, hogy a 

rendszerek szinergiája a primer energia felhasználás drasztikus csökkenését eredményezi. A 

szellőztető rendszer alkalmazása lecsökkenti a fűtési hőigényt, melynek kielégítésére így kisebb 

fűtési teljesítményű hőszivattyú és kevesebb talajszonda szükséges. Mivel a használati melegvíz 

készítés is elektromos árammal üzemel, ezért a napelemek által termelt energia hasznosulni tud 

az épületgépészeti rendszerekben. A 25%-os megújuló energia részarány teljesülése együttesen 

köszönhető a primer energia igény drasztikus lecsökkentésének (alacsony Epmér) és az 

energianyereségek növelésének (magas Esus). 

A vizsgálat szépen alátámasztja, hogy az épületenergetikai korszerűsítések egyes 

intézkedéseinek meghatározásához a rendszerek működésének és kölcsönhatásainak magas fokú 

megértésére van szükség, melyben kulcsfontosságú a rendszerek helyes energetikai modellezése 

és számításba vétele. A korszerűsítési intézkedéscsomag ezen utolsó elemeinek hatékonyságát 

nagyban meghatározzák az azt megelőző építészeti és épületszerkezeti döntések. Igazán jó 

eredmény, hatékony épületenergetikai korszerűsítés csak jól meghozott döntések sorozataként 

jöhet létre. 
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4.8 Negyedik tézis 

A kiválasztott hat győri 1950 és 1970 között épült oktatási épületegyüttes intézkedéscsomagok 

szerinti korszerűsített állapotaihoz készített energetikai számítások alapján kimutattam: 

a) hogy a javasolt geotermikus hőtermelő rendszer kiválóan alkalmas oktatási épületek 

korszerűsítéséhez, és önálló alkalmazása esetén az épületek összesített energetikai 

jellemzőjének átlagosan 37%-os csökkenését eredményezheti. 

b) hogy a javasolt hővisszanyeréses szellőztető rendszer alkalmazása kifejezetten előnyös 

oktatási épületek korszerűsítésekor, és önálló alkalmazása esetén az épületek összesített 

energetikai jellemzőjének átlagosan 23%-os csökkenését eredményezheti. 

c) hogy a javasolt napelemes villamos energiatermelő rendszer kiválóan alkalmas oktatási 

épületek korszerűsítéséhez, és önálló alkalmazása esetén az épületek összesített energetikai 

jellemzőjének átlagosan 34%-os csökkenését eredményezheti. 

d) hogy a három vizsgált rendszer együttes alkalmazása az épületek összesített energetikai 

jellemzőjének átlagosan 77%-os csökkenését eredményezheti. 

A vizsgált iskolaépületekre kidolgozott épületenergetikai intézkedéscsomagokat az értekezés 

4.4. táblázatában mutattam be az egyes épületekre vonatkozó konkrét javaslatokkal, és a 

3. tézisben fogalmaztam meg általánosan a hasonló karakterisztikus jegyekkel rendelkező 

épületállományra. Az intézkedéscsomag 7, 9-10, 12. pontjában olyan épületgépészeti 

megoldásokat javasoltam, melyeket ma még viszonylag ritkán alkalmaznak épületek energetikai 

korszerűsítése során. A 4.7. fejezetben azt a kérdést jártam körbe, hogy a három javasolt innovatív 

épületgépészeti megoldás, azaz a (1) geotermikus hőtermelés hőszivattyúval, a 

(2) hővisszanyeréses mesterséges szellőztetés és a (3) fotovillamos elektromos áram termelés 

önálló alkalmazása milyen hatással van az épületek összesített energetikai jellemzőire. 

A vizsgálathoz létrehoztam mind a hat iskolaépületből egy-egy építészetileg és 

épületszerkezetileg a „költségoptimalizált” épületek színvonalára felfejlesztett referencia épületet, 

melyek épületgépészeti rendszereit a ma szokásos módon alakítottam ki. A referencia épületekben 

a vizsgálat során külön-külön telepítettem a három épületgépészeti rendszer mindegyikét és 

rögzítettem az egyes rendszerek és a teljes épület primer energiaigényeit. A három rendszer 

együttes alkalmazását pedig az intézkedéscsomagok szerint felújított épületverziók reprezentálták. 
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Az Auricon Energetic program segítségével a TNM rendelet szabályai szerint elvégzett 

épületenergetikai számítások eredményeinek összehasonlításán alapuló vizsgálat eredményeit a 

4.6. táblázatban és a 4.4. ábrán közöltem. A grafikon szemléletesen mutatja az egyenként telepített 

rendszerek hatásait a primer energiaigényekre és az épületek megújuló energia részarányára is. 

A táblázatban a grafikonon is látható adatokon túlmenően az egyes kialakításokra jellemző 

átlagértékek is szerepelnek, melyek összevetésével tudtam meghatározni a rendszerek 

alkalmazásának átlagos, relatív hatásait, és megfogalmazni a 4. tézisem a geotermikus hőtermelés, 

a hővisszanyeréses szellőztetés és a fotovillamos elektromos áram termelés oktatási épületek 

energetikai korszerűsítése során történő önálló és együttes alkalmazásáról. 

A tézisben számszerűsített adatok valójában irányszámok, melyek a vizsgált épületekkel 

hasonló karakterisztikus jegyekkel rendelkező oktatási épületekre nagy valószínűséggel igazak. A 

számokon túlmenően a tézis célja inkább az, hogy a javasolt épületgépészeti megoldások 

alkalmazhatóságát igazolja, és demonstrálja a velük elérhető kiemelkedő hatékonyságot. 

A tézisben foglaltak új tudományos eredménynek tekinthetők? 

Az intézkedéscsomagban javasolt épületgépészeti megoldások alkalmazására ma már számos 

példát találhatunk, az építész és az épületgépész szakma gyakorlói többé kevésbé ismerik 

mindhárom javasolt eszközt. A tézisben rejlő újdonság az, hogy vizsgálatomban a rendszereket 

kifejezetten egy előre meghatározott karakterisztikájú épületállományra, az 1950-60-as években 

épült oktatási épületek egy csoportjára alkalmaztam, mely csoportra korábban még nem készült 

ilyen hatásvizsgálat. 

A tézisben foglaltak a jelölt saját eredményeinek tekinthetők? 

A tézisben megfogalmazottak egyértelműen saját következtetéseim, melyek az előzőekben 

részletesen ismertetett vizsgálataim és számításaim eredményeiből következnek, és logikusan 

épülnek doktori kutatásom előzményeire. 
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5. 
MEGLÉVŐ OKTATÁSI ÉPÜLETEK 

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI POTENCIÁLJA 

A körülhatárolt karakterisztikájú oktatási épületek energiahatékonyságának részletekbe menő 

tárgyalása után távolodjunk el ismét az egyes épületektől, és vizsgáljuk meg, hogy milyen 

lehetőségek rejlenek az oktatási épületek energetikai korszerűsítésében országos szinten. 

5.1 Az energiamegtakarítási potenciál értelmezései 

Az értekezés 2. fejezetében bemutattam a globális, az európai uniós és a hazai energiapolitika 

fontosabb összefüggéseit. Az éghajlatváltozás súlyos következményeinek elkerülése érdekében a 

globális energiapolitika, melynek formálásában az Európai Unió élen jár, csökkenteni kívánja a 

széndioxid kibocsátást, mely együtt jár az energiafelhasználás és az energiára fordított kiadások 

csökkentésével is. Mivel szerencsére a folyamatban a szereplők többsége általában meg tudja 

találni a saját érdekeltségeit, ezért az energia-megtakarításhoz kapcsolódó gazdasági és társadalmi 

folyamatok egyre nagyobb elterjedtségre tesznek szert. 

A Föld energiafelhasználását és a felhasznált energián belül az egyes energiaforrások 

szerepének alakulását illetően úgy tűnik, hogy sokszor a realitásokat meghaladó célkitűzések és 

elvárások fogalmazódnak meg [lásd 2.4. és 2.5. ábra]. A globális energetikai rendszer 

tehetetlensége óriási, melyet még a soha eddig nem látott léptékű fejlődés is csak évtizedek alatt 

lesz képes átalakítani hathatósan. Az energiapolitika alakítói felismerték, hogy minél több 

területen teszünk energetikai hatékonyságnövelésre ösztönző lépéseket, annál jobban előre tudjuk 

mozdítani az emberiség közös ügyét [Jarlsby, 2016]. 

Az „energiamegtakarítási potenciál”, vagy angolul az „energy savings potential” kifejezés az 

energetika nagy tudományának szakirodalmában lépten-nyomon fellelhető, legyen szó a nagy 

energiaellátó rendszerekről, vagy egyes termékekről, alkatrészekről, vagy éppen az épületekhez 

kapcsolódó energiafelhasználásról. A szakirodalmat tanulmányozva azonban azt tapasztaltam, 

hogy a „potenciál” értelmezése szinte minden kutatásban eltérő, általában pontos definíció nélkül, 

magától értetődően használják a kifejezést mind a magyar mind az angol nyelvben. A magyar 



 

128 Horváth Tamás: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 

„potenciál” szó és nyilván a nagyon hasonló angol megfelelője a „potential” is latin eredetű. A 

latinban fellelhető hasonló szóalakok például a „potentialis” vagyis „képesség”, vagy a „potentia” 

vagyis „energia, erő”. Ma a „potenciál” szó alatt általában „teljesítőképességet, teherbírást” értünk, 

a „potenciális” szóval pedig „lehetséges, lappangó, lehetőségként rejlő, létező” dolgokat 

jellemzünk [Bakos, 2002]. Nyilvánvaló, hogy a szakirodalom amikor „energiamegtakarítási 

potenciál”-ról beszél, akkor az energiamegtakarítás lehetőségére gondol az éppen tárgyalt 

intézkedések hatására. Ebben az értelemben mindig két állapotot (két „potenciált”) hasonlítunk 

össze, és valójában a két állapot közötti különbségben látjuk a „lehetőséget”, vagyis a „potenciált”. 

A tényleges szóhasználatot elemezve látszik, hogy a jelentések kicsit módosulnak, és nagyon 

keverednek. 

Amikor az épületenergetikával összefüggő energiamegtakarítási potenciálról beszélünk, akkor 

is általában egy vizsgált rendszer két karakteresen különböző energiaállapota közötti különbségről 

beszélünk. Ahhoz, hogy a potenciál értelmezhető legyen fontos pontosan meghatározni a 

rendszert és annak karakterisztikus állapotait. 

Az energiamegtakarítási potenciál különböző értelmezéseinek feltárásához áttanulmányoztam 

a szakirodalom kutatási témámhoz kapcsolódó forrásait, melyek többségére már az értekezés 2. 

fejezetében is hivatkoztam. Az 5.1. táblázatban 14 olyan kutatás részleteit mutatom be 

rendszerezve, melyekben az energiamegtakarítási potenciál hangsúlyos szerepet kap. Minden 

kutatási jelentésből kigyűjtöttem és a táblázatban feltüntettem a vizsgált alaphalmazt, a felvett 

alapállapotot és a vizsgált, módosított állapotot, a két állapot közötti különbséget, vagyis 

potenciált, és röviden leírtam a vizsgálat módszertanát is. 

A 14 bemutatott kutatás közül csak két nagy nemzetközi projekt vizsgálta Európa teljes 

épületállományát (I, J), hét készült országos (A, B, C, D, G, H, L), egy regionális (N), négy település 

(F, I, K, M) és egy városrész (E) szintű épületállományról. Négy kutatás elemzi a lakó- és 

középület-állományt együtt (A, B, K, M), hat kutatás elemez csak lakóépületeket (C, E, F, G, I, L), 

másik négy csak középületeket (D, H, J, N), ezekből háromnál különíthetőek el az oktatási 

épületek eredményei (H, J, N). A 14 kutatásból 11 vizsgálja az épületállomány összesített primer 

energiaigényének csökkentési lehetőségeit (A, B, C, D, G, H, I, J, L, M, N), legtöbbjük a kapcsolódó 

károsanyag kibocsátás csökkentést is kiszámítja. Két tanulmány kifejezetten az épületek fűtési 

primer energiaigényében rejlő potenciál számítását tűzte ki célul (F, K). 
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A 14 kutatás közül 13 (A nem) használt alulról építkező (bottom up) számítási módszert, 

vagyis a vizsgált halmaz, épületállomány tulajdonságainak egyenkénti eredményeiből 

következtetett a teljes állomány jellemzőire. Mivel az alaphalmaz számossága általában nagy, ezért 

nyolc kutatás valamilyen egyszerűsítő módszert alkalmaz (B, C, E, F, G, I, L, N), a számítások 

kiterjedtségének kezelhető méreten tartása érdekében. Az egyszerűsítés módszere általában 

valamilyen tipológia alkalmazása: vagyis meghatároztak olyan viszonylag kisszámú épülettípust, 

melyeknek a geometriai, funkcionális, energetikai etc. tulajdonságai vagy ismertek, vagy 

egyszerűen számíthatók, és amelyek reprezentálni tudják a teljes vizsgált épületállományt az egyes 

épülettípusok számosságának meghatározása után. Ez a módszer Európa-szerte elterjedt, 

köszönhetően több európai uniós támogatású nemzetközi projektnek, mint például a TABULA 

és az EPISCOPE [5.1. ábra]. Egy vizsgálat akkor tűnik megfelelően részletesnek, ha az 

épületállomány és a felvett épülettípusok hányadosa kicsi. A publikációk egy része azonban nem 

adja meg sem a vizsgált épületállomány pontos méretét, sem a felvett típusok számát, így a 

kutatások hitelességére csak a sorok közt olvasva következtethetünk. 

 
5.1. ábra Az EPISCOPE projekt tipológián alapuló rendszerének sémája [Stein-Loga-Diefenbach, 2016ab] 

Két kutatás (H, M) nem definiál épülettípusokat, annak ellenére, hogy nagyszámú épülettel 

dolgozik. Ezek az épületekről statisztikai vagy térkép elemzési módszerekkel felvett adatokat 

korábbi kutatási eredményekből származó adatokkal egészítik ki az egyes épületekre jellemző 

módon a számítások elvégezhetősége érdekében. A 14 kutatás közül csak a RePublic_ZEB projekt 

(J) és a NÉeR2 középület projekt (D) alkalmaz épületenkénti részletes, az adott országokban 
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szabványos energetikai számításokat, a saját kutatásaimhoz hasonlóan. Kiemelendő, hogy 

mindkét projekt középületeket vizsgált. Az RePublic_ZEB projekt ezt azért teheti meg, mert a 

felvett alaphalmaz mérete kicsi, partnerországonként három épület; a NÉeR2 középület projekt 

pedig jelentős számú szakértőt tudott a 100 közintézmény vizsgálatába bevonni. A RePublic_ZEB 

projekt kisszámú esettanulmánya alapján, melyek földrajzilag igencsak különböző helyeken 

találhatóak, nem volna helyes messzemenő következtetéseket levonni az európai középület-

állományról általában. A NÉeR2 középület projektből már jó következtetéseket lehetne levonni a 

magyar középület-állomány helyzetéről és lehetőségeiről, de sajnos összesítő eredményeket még 

nem publikáltak az egyedi vizsgálatokról. 

A kutatások több mint fele vizsgálja az épületek felújításának többféle lehetséges módját (B, C, 

D, E, I, J, K, N), vagy a „költségoptimalizált” és a „közel nulla energiaigényű” követelményeknek 

megfelelő felújítást, vagy különböző korszerűsítési intézkedések és a belőlük képzett 

intézkedéscsomagok alkalmazásának energetikai hatékonyságát. 

Jel, kutatás 
és forrás 

Vizsgált rendszer, 
alaphalmaz 

Alapállapot Módosult állapot
Állapotkülönbség, 

„potenciál” 
Számítási módszer 

A. 
Nemzeti 

Energiastratégia 
[NES, 2012] 

Magyarország 
primer energia 

fogyasztása 

2008-as primer 
energia fogyasztás 

energiaszolgáltatók 
adatai alapján 

Az Európai Unió 
primer energia 
felhasználási 

célszámai 2030-ra

Magyarország 
összes primer energia 

megtakarítása 

A célszámok és a tényadatok 
egyszerű különbsége 

B. 
Nemzeti 

Épületenergetikai 
Stratégia 

[Csoknyai, 2013; 
Magyar, 2013; 
NÉeS, 2015] 

Magyarország 
lakóépület- 

és középület-
állománya, külön 

vizsgálatokban 

Jelenlegi primer 
energiafogyasztás, 

tanúsítások, 
felmérések és 

tipológia alapján 

Tervezett primer 
energiafogyasztás 
„költségoptimum” 

és „közel nulla” 
követelmények 
szerinti felújítás 

esetén 

Az épülettípusok primer 
energia megtakarításai 

„költségoptimum” és „közel 
nulla” követelmény szerint;

Magyarország épület-
felújításból származó 

primer energia 
megtakarítása 2020-ig 

Épületek tipológiába sorolása, geometriai és 
energetikai adatok gyűjtése és generálása, 
adatok alapján korszerűsítési variációkról 

energetikai számítás készítése minden 
épülettípusra, különbségek számítása; 

Az épületállomány éves megújulási 
arányának becslése után az összegzett 

különbségek leosztása. 

C. 
NÉeR2 lakóépület 

projekt 
[Csoknyai, 2015] 

2000 
országos 

állományból 
kiválasztott 
lakóépület 

Az épületek 
számított és 

felmért 
energiaigényei, 

tipológiába 
sorolással 

Épülettípusonként 
10-12 különböző 

szintű 
korszerűsítési 

variáció számított 
energiaigénye. 

Számított és valós 
fogyasztás különbsége; 

Jelenlegi és a korszerűsítési 
tervek szerinti állapotok 

különbsége, 
épülettípusonként. 

Épületek részletes, helyszíni energetikai 
felmérése, számítás és 3 év fogyasztási 

adatainak elemzése; korszerűsítési 
akciótervek meghatározása, csökkentett 

energiafogyasztás számítása, átlagos 
megtakarítás számítása épülettípusonként 

D. 
NÉeR2 középület 

projekt 
[Mérnök, 2015; 

Pius, 2015] 

100 
közintézmény, 

országos 
állományból 
kiválasztva 

Az épületek jelen 
állapota, 

energetikai 
számítás és 

auditálás alapján 

Épületenként 
néhány felújítási 

javaslat, különböző 
követelmények 

szerint 

A számított és a valós 
energiafelhasználás, 
valamint a felújítási 

akciótervek szerinti állapot 
közötti fogyasztás 

különbség épületenként. 

Épületek részletes, helyszíni energetikai 
felmérése, energetikai számítás és 3 év 

fogyasztási adatainak elemzése; 
korszerűsítési akciótervek meghatározása, 
csökkentett energiafogyasztás számítása, 
megtakarítások számítása épületenként 

E. 
Hrabovszky-
Horváth Sára 

doktori kutatása 
[Hrabovszky-

Horváth, 2015] 

Magyarország 
paneles lakóépület 

állománya, a 
kelenföldi 

lakótelep példáján 
vizsgálva 

Az épülettípusok 
jelenlegi 

károsanyag 
kibocsátása, teljes 

életciklusban 

Az épülettípusok 
károsanyag 
kibocsátása, 
különböző 

szcenáriók szerint, 
teljes életciklusban

Felújítással elérhető 
„károsanyag-kibocsátás 
csökkentési potenciál”; 

Épülettípusonként; 
a kelenföldi lakótelep 

esetében 

Épülettípusonként teljes életciklus 
elemzéssel megvizsgált 8 állapot 

(jelenlegi, csak karbantartás, 4 féle 
korszerűsítés, 2 féle bontás és új építés), 

majd az eredményekből képzett különbség; 
összegzés a tipológia alapján 
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Jel, kutatás 
és forrás 

Vizsgált rendszer, 
alaphalmaz 

Alapállapot Módosult állapot
Állapotkülönbség, 

„potenciál” 
Számítási módszer 

F. 
Talamon Attila 

doktori kutatása 
[Talamon, 2014] 

Tatabánya város 
lakóépület-
állománya 

Épülettípusok 
jelenlegi fűtési 

energiaigénye és 
CO2 kibocsátása 

Épülettípusok 
„technikailag 

elérhető” fűtési 
energiaigénye és 
CO2 kibocsátása 

„Éves fajlagos fűtési primer
energia megtakarítási” és

„Éves összes megtakarítható 
fűtési CO2 kibocsátás 

megtakarítási potenciál” 

Épülettípusonként két állapotban elvégzett 
energetikai számítások eredményeinek 
különbsége, majd összegzés a tipológia 

halmazméretei szerint 

G. 
NEGAJOULE 

lakóépület projekt 
[Fülöp, 2011] 

2000 háztartás 
Magyarországon 

reprezentatív 
összetételben 

Energetikai 
számítások 
kérdőíves 

mintafelvétel 
alapján, 74 típus 

felvétele 

Számítás 
épülettípusonként, 

korszerűsítés a 
jelenleg elérhető 

technikai 
színvonalra 

A „gazdaságosan 
kiaknázható 

energiahatékonysági 
potenciál” 

primer energiában 

Épületállomány, felhasználói szokások és 
fogyasztási adatok felmérése kérdőívvel, 

reprezentatív mintán; tipológia felállítása; 
épülettípusok korszerűsítése a jelenleg 

elérhető technikákkal; energiafelhasználás 
különbség számítás; gazdaságossági elemzés

H. 
NEGAJOULE 

középület projekt 
[Fülöp, 2013] 

Magyarország 
iroda és oktatási 

épületeinek 
MNV és KEF által 

kezelt része 

Jelenlegi primer 
energiafelhasználás 
fogyasztási adatok 

és szakértői 
becslések alapján 

Számított primer 
energiafelhasználás 
hőszigetelés, ablak-
csere és gépészeti 
korszerűsítés után

Az „épületek 
energiahatékonysági 

potenciálja” 

Statisztikai adatból felvett geometriai és 
energetikai adatok alapján becsült 

energiafogyasztás, és a felvett adatokkal 
számolt korszerűsített épületekre készített 

számítás eredményeinek különbsége 

I. 
TABULA-
EPISCOPE 
projektek 

[Stein-Loga-
Diefenbach, 2016] 

7 országos, 3 
regionális, 8 

település szintű 
európai állomány; 

itthon Budaörs 
lakóépületei 

Épületállomány 
jelenlegi becsült 
energiaigénye, 

tipológiába sorolás 
szerint 

Épületállomány 
becsült 

energiaigénye 
három szcenárió 

szerint 

Épületállomány 2020-ra, 
2030-ra, 2050-re elérhető 
primer energia és hőcélú 

energia megtakarítása 

Épületállomány felmérése tipológiába 
sorolás céljából, energiaigény becslés 

tipológia adatai alapján, három jövőkép 
megfogalmazása, éves felújítások arányával, 

energiaigény csökkenés számítása. 

J. 
RePublic_ZEB 

projekt 
[Corrado-Paduos, 

2016] 

Kiválasztott 
középületek a 

projekt partnerek 
országaiból 

Az épületek 
jelenlegi állapota 
szerint számított 

primer 
energiaigénye 

Intézkedéscsomag 
variációk szerint 

felújított épületek 
számított primer 

energiaigénye 

Az épületek primer 
energiafelhasználás 

megtakarítása 

Az egyes épületek eredeti és az 
intézkedéscsomagok alapján számított 

adatainak különbsége. 

K. 
Kočevjei kutatás 
[Šijanec-Zavrl és 

társai, 2016] 

A szlovén Kočevje 
épületállománya 

Az épületállomány 
fűtési primer 
energiaigénye 

jelenleg, számított 
és mért adatok 

alapján 

Az épületállomány 
számított fűtési 
primer energia-

igénye 2030-ban az 
épületek és a 
távfűtőmű 

korszerűsítése után

Településszintű fűtési 
energiaigény megtakarítás

részleges, teljes, mély 
felújítás esetén 

Meglévő energetikai tanúsítások alapján 
számítás készül a teljes épületállomány 

jelenlegi fűtési energiaigényére. 
Három variáció szerint korszerűsített 

épületek számított hőigénye, a távfűtés 
fejlesztésének figyelembevételével. 

Eredmények különbségeinek számítása. 

L. 
Kutatás a svéd 

lakóépületekről 
[Mata-Kalagasidis-

Johnsson, 2013] 

A teljes svéd 
lakóépület 

állomány, 1400 
reprezentatív 

mintán vizsgálva 

Lakóépületek teljes 
energiaszükséglete 
számítás alapján 

Az épületek 
korszerűsítése 

utáni 
energiaigénye 

számítás szerint 

„Technikailag lehetséges 
energiamegtakarítás” 

„Technikailag lehetséges 
CO2 emisszió csökkentés” 

1400 épülettípus mennyiségeinek 
meghatározása az épületállományban. 
Az épületek jelenlegi és korszerűsített 
adatainak meghatározása energetikai 
számítással. Különbség számítások, 

típusonként összegezve. 

M. 
Milánó közeli 
kistelepülések 

[Dall’O-Galante-
Pasetti, 2012] 

Öt Milánó közeli 
kistelepülés teljes 
épületállománya 

Épületek becsült 
energiafogyasztása
kataszter készítés 

és felmérés alapján

A korszerűsített 
épületek becsült 

energiafogyasztása

„Technikailag elérhető 
energiamegtakarítás” 

Épületállomány feltérképezése, térkép 
elemzéssel és helyszíni felméréssel. 

Szakértői becslés a jelenlegi és a 
korszerűsített állapot fogyasztásáról. 

Különbségek összegzése egységenként. 

N. 
Görög oktatási 

épületek 
[Dimoudi-

Kostarela, 2009] 

Iskolaépületek 
Görögország 
leghidegebb 

éghajlati zónájából 

Öt egyszerűsített 
épülettípus 
számított 

energiaigénye 

Hét különböző 
intézkedéssel 
korszerűsített 

épületek számított 
energiaigénye 

Energiamegtakarítási és 
károsanyag kibocsátás 

csökkenési arány a fűtési 
időszakban, a hűtési 

időszakban, éves szinten 

Az épületállomány durván egyszerűsítő 
tipizálása után, az épülettípusok eredeti és 

intézkedések szerint korszerűsített 
verzióinak számított energiaigényéből 
adódó különbség, és csökkenési arány 

5.1. táblázat Az „energiamegtakarítási potenciál” értelmezései a doktori kutatás során áttekintett néhány vizsgálatban 
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Az épületállományok vizsgálatában az alapállapot minden esetben a kutatás idején számítható 

(E, I, J, L, N), vagy mért (A), vagy a számított és mért adatok kombinációjával előállított (B, C, D, 

G, H, K, M) energiaigény. Általában a rendelkezésre álló adatok (pl. statisztikák, tanúsítások, 

feltérképezés alapján) mennyisége nem elegendő, ezért kiegészítő adatokat kell begyűjteni (pl. 

szakirodalom vagy felmérés alapján) és beépíteni az adatbázisokba. Egészen pontos felmért 

adatokkal csak a két NÉeR projekt dolgozott (C, D), ahol a munkába bevont nagyszámú 

szakember elvégezte az épületek auditálását is. A számított és a felmért energiafogyasztás 

összevetésével kimutatták, hogy a magyar lakóépület-állomány számított fogyasztása átlagosan 

4,74%-kal magasabb a valósnál, de az egyes épülettípusoknál ez az eltérés drasztikusabb is lehet, 

akár 20,32%-kal több, vagy 26,37%-kal kevesebb is [Csoknyai, 2015]. 

A megtakarítási potenciálok számításához felvett módosított épületállomány változatok 

képzése igencsak változatos az áttanulmányozott 14 kutatásban: 

- Hat tanulmány (F, G, H, K, L, M) a „technikailag elérhető” korszerűsítési megoldások 

együttes alkalmazásával vizsgálja az épületállomány energiamegtakarítási lehetőségeit. 

Az így számított energiamegtakarítási potenciál a teljes épületállományra nézve biztosan 

erősen túlzó, hiszen nem veszi figyelembe az épületállomány megújulásának lassú ütemét. 

A „technikailag elérhető” felújítás szintje pedig nem kellően definiált és nem 

összehasonlítható. Általában a kutatók által elfogadott és a műszaki gyakorlatban is 

alkalmazott megoldások összességére utal a kifejezés, ugyanakkor a tudomány és technika 

jelenlegi állása és a műszaki gyakorlat között mindig jelentős különbségek tapasztalhatók. 

- Öt vizsgálat (B, C, D, I, J) kifejezetten a „költségoptimalizált” és a „közel nulla energiaigényű” 

épületek követelményei szerinti felújítás eredményeként várható energiamegtakarítási 

potenciált számítja. Ezek viszonylag pontosak, mert az egyik részük konkrét 

esettanulmányokkal dolgozik, és jobbára csak épületszinten von le következtetéseket, a másik 

rész pedig figyelembe veszi az épület-felújítások várható ütemét is. 

- Másik öt kutatás (C, D, E, J, N) elemzi az épületek korszerűsítenél alkalmazható intézkedések 

vagy intézkedéscsomagok hatékonyságát. Az egyes intézkedések vizsgálata sok külön 

lefuttatott számítást igényel, ezért egyszerűbb kis mintaszámú alaphalmazt elemezni. 

Intézkedéscsomagok alkalmazásánál már csökken a számítási igény, így növekedhet az 

alaphalmaz számossága is. 
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A szakirodalom az energiamegtakarítási lehetőségek, vagyis a potenciálok három egymásra 

épülő típusát különbözteti meg [Baudry-Osso, 2007]: 

- technikai potenciál: olyan megtakarítási lehetőség, melyben a meglévő technológiákat a 

jelenleg rendelkezésre álló legjobbakra cseréljük, nem számol azonban a technológia későbbi 

fejlődésével, ahogy a technológia árával és elérhetőségével sem; 

- gazdasági potenciál: olyan megtakarítási lehetőség, melyben a technikai potenciálból 

kiindulva csak olyan technológiák beépítésével számolunk, melyek megtérülése bizonyítható, 

erősen függ az energiaáraktól és egyéb gazdasági tényezőktől; 

- elérhető potenciál: olyan megtakarítási lehetőség, melyben a technikai és gazdasági 

szempontokon túl az alkalmazandó technológiák elérhetőségét is vizsgáljuk, az elérhetőséget 

befolyásolhatják például a piaci és a politikai viszonyok és más technikai, gazdasági és 

társadalmi jelenségek. 

A három aspektus természetesen nem különíthető el egy kutatásban sem kristálytisztán, 

általában kissé keverednek a vizsgált tanulmányokban, a technikai lehetőségek vizsgálatakor 

gyakran találunk számítást a gazdasági mutatókra is, és más egyéb már az „elérhető potenciál” 

témakörébe tartozó tényezők is gyakran szerepelnek az érvelésekben. 

A 14 „energiamegtakarítási potenciál” kutatás módszereinek áttekintése után kijelenthető, 

hogy az ilyen nagy számosságú alaphalmazokon végzett vizsgálatok bizonytalansági foka igen 

magas, ezért a konkrét eredményeiknél fontosabbak azok a jelenségek és tendenciák, melyeket 

leírnak. Az épületenergetikai számítások működési elvét és főbb összetevőit az 5.2 ábra szemlélteti. 

Az összetett rendszer bizonytalanságának főbb forrásai pedig az alábbiak lehetnek [Coakley-

Raftery-Keane, 2014]: 

- a specifikáció bizonytalansága: az épületek és összetevőik pontatlan vagy hiányos leírása, 

pl. geometriai, anyag-, szerkezeti, épületgépészeti, használati és üzemeltetési jellemzők; 

- a modellezés bizonytalansága: a bonyolult folyamatok egyszerűsítéséből adódó 

hibalehetőségek, lehetnek szándékoltak (pl.: rendszerezés, tipizálás során), de lehetnek 

rejtettek is, a számítási algoritmusba épített standard megoldások; 

- a számítás bizonytalansága: diszkrét és szimulációs hibák lehetőségei; 

- a forgatókönyv bizonytalansága: az előzetesen felvett kondícióktól való eltérés lehetőségei, 

pl: éghajlati változások, politikai-gazdasági változók, felhasználói viselkedés etc. 
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5.2. ábra Épületenergetikai számítások általános működési elve [Macdonald-Clarke-Strachan, 1999] 

A különböző kutatások módszertanát áttekintve látható, hogy a vizsgált alaphalmaz mérete, 

vagyis az épületek száma jelentős befolyással van az alkalmazható számítási módszerre. Ha csak 

néhány épület energetikai tulajdonságait és azok változásait kell megállapítani, akkor nagyon 

részletes energetikai számítás, vagy akár szimuláció is készíthető, melynek bemenő adatai terveken 

és/vagy helyszíni felméréseken is alapulhatnak (pl. a NÉeR2 középület projekt és a RePublic_ZEB 

projekt esetében). Ebben az esetben az épületek energetikai paramétereinek változásai egyszerű 

módszerekkel, összegzéssel és átlagolással számíthatók. 

Ha a vizsgált épületállomány mérete nő (pl. a NÉeR2 lakóépület projekt és a svéd lakóépület 

projekt), akkor az előbb leírt részletes módszer alkalmazása hatalmas adatbázis felállítását, óriási 

számítási kapacitást és rengeteg kutatói munkaidő ráfordítást igényel, ami általában nem 

kivitelezhető és nem kifizetődő. Ezért nagyszámú épület vizsgálatakor az energetikai számítások 

részletessége általában csökken. Mivel nem áll rendelkezésre minden épület minden adata, a 

kutatónak egyszerűsített energetikai számítási módszereket kell választania. Mivel nem tud 

minden egyes épületről adatokat beszerezni, ezért a tipizálás eszközéhez kell nyúlnia, így 

munkájának jelentős része már nem az épületek energetikai jellemzőinek számításából, hanem az 

energetikai számítások eredményeinek multiplikációjához szükséges eszköz kialakításából, vagyis 

az épületek karakterisztikán alapuló tipológiai osztályokba sorolásából adódik. A tipológiai 

osztályok jellegzetességeinek és az egyes osztályokba tartozó épületek számának 

meghatározásához kapcsolódó feladatok tehát mennyiségükben és jelentőségükben is 

növekednek [lásd 5.3 ábra]. 
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5.3 ábra A nagy mintaszámú épületenergetikai vizsgálatok feladatkarakterisztikája 

Fentiekből az is látható, hogy e számítási módszerben a vizsgált épülethalmaz méretének 

növekedésével az egyes épületekről rendelkezésünkre álló információk mennyisége csökken. Ez 

szükségszerűen egyszerűsítésekhez vezet, melyekben korábbi kutatási eredményeket használnak 

fel szakértői becslésekként. Tagadhatatlan, hogy ilyen típusú adatbevitel már egy épület 

energetikai számításánál is jelentkezik (pl. sugárzási hőnyereség, belső hőnyereség, használat 

melegvíz készítés és világítás energiaigénye etc.). Az ilyen típusú szakértői adatfelvételeken alapuló 

adatbevitelek száma azonban jelentősen szaporodik, ha az épületek száma nő, és ezt a növekedést 

nem követi az egyes épületekről rendelkezésünkre álló információ mennyisége. Fentiek 

figyelembevételével kijelenthető, hogy az energetikai potenciál vizsgálatok eredményeinek 

bizonytalansága és a vizsgált épületállomány mérete összefüggésbe állítható és azonos irányú 

eltérést mutat. 

Ha a magyarországi energetikai tanúsítás jelenlegi helyzetét és szabályozását tekintjük, akkor 

látható, hogy az épületállomány energetikai átvilágítása jelentős kihívás és még számos probléma 

vár megoldásra a területen [Rideg, 2013]. Reményeim szerint az ÉMI által kezelt Nemzeti 

Épületenergetikai Rendszer fejlesztése, vagy az energetikai tanúsítások kötelező beküldése által 

idővel létre jöhet az a nagyméretű adathalmazt, mely lehetővé teszi az országos épületállomány 

mind részletesebb vizsgálatát, és épületállomány korszerűsítésének döntés-előkészítését, stratégiai 

tervezését. A korábban a VÁTI, most a Lechner Tudásközpont által gyűjtött tanúsítások pontos 

geometriai és energetikai adatokat szolgáltathatnak, melyek jó alapot adnak az épülettipológia 

finomításához, főleg ha ezekhez még a térinformatika egyéb eszközeivel további adatokat is 

kapcsolni tudunk. 
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5.2 A kutatáshoz kapcsolódó értelmezési lehetőségek 

A jelen doktori értekezésben tárgyalt épületenergetikai kutatás épületállománya hat 1950 és 

1970 között épült, győri oktatási épületegyüttes. Korábban az értekezés első tézisének c) pontjában 

megállapítottam, hogy az épületek „funkciójuk alapján, koruknál, geometriai, építészeti és 

épületszerkezeti jellegzetességeiknél fogva hasonló épületenergetikai karakterisztikával 

rendelkeznek”, vagyis azonos tipológiai osztályba tartoznak. A kis mintaszám igen részletes 

energetikai elemzést tett lehetővé, ugyanakkor az épületek hasonlósága és kis száma miatt nem 

vonhatunk le a teljes oktatási épületállományra vonatkozó következtetéseket, hiszen a többi 

oktatási épület típus nem szerepelt a vizsgálatban. Ezért maximum a hasonló karakterisztikus 

jegyekkel rendelkező, azaz azonos épülettipológiai osztályba tartozó épületek 

energiamegtakarítási lehetőségeiről lehet nyilatkozni a vizsgálatok eredményei alapján. A teljes 

magyar épületállományt tekintve ez a hányad nem jelentős, hiszen a teljes épületállomány 

alapterületének cca. 12%-a középület, és ennek cca. 60% az oktatási épület, melynek most egy 

épülettípusára rendelkezem energetikai eredményekkel. Ha azt nézzük, hogy a középületek 

fenntartásának jelentős része közpénzből történik, akkor megállapíthatjuk, hogy a közpénzből 

fenntartott épületek egy jóval nagyobb arányáról közöl most a kutatásom információkat. 

Az elkészített energetikai számítások alapján az épületegyüttesek három állapotáról tudunk 

következtetéseket levonni: 

- az iskolaépületek jelenlegi állapotáról; 

- az iskolaépületek 2011-2016 között készült hallgatói tervek alapján történt korszerűsítéseiről; 

- az iskolaépületek korszerűsítési intézkedéscsomagok alapján felújított állapotairól. 

Az energiamegtakarítási potenciált a következőkben jelöljük Φ-vel (görög nagy phi). 

Ha a már elkészült energetikai számítások alapján szeretnénk meghatározni az egyes épületek 

energiamegtakarítási potenciálját, akkor az adatokból kétféle potenciális érték számítható: 

- az iskolaépületek hallgatói tervek szerinti korszerűsítésének energiamegtakarítási potenciálja, 

ami egy technikailag lehetséges potenciál, a hallgatói tervezőcsoportok a műszaki gyakorlaton 

alapuló, aktuális „technikai” felkészültségét jellemző potenciál; 

- az iskolaépületek korszerűsítési intézkedéscsomagok szerinti energiamegtakarítási 

potenciálja, ami egy másik technikailag lehetséges potenciál, a „költségoptimalizált” és a 
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„közel nulla energiaigényű” épületek követelményeinek elérését célzó intézkedéscsomagok 

alkalmazásának potenciálja. 

Általánosan bármely energiamegtakarítást célzó korszerűsítési intézkedés vagy 

intézkedéscsomag eredményeként létrejövő energiamegtakarítási potenciál (Φkor) az épület a 

TNM rendeletben meghatározott számítással megállapított, primer energiában kifejezett, 

jelenlegi, összesített energetikai mutatójának (Ep,ma) és a korszerűsített állapot szerint számított 

összesített energetikai mutatójának (Ep,kor) a különbsége, vagyis: Φ = , − ,  [5.1] 

Ha a már elkészült energetikai számítások alapján a jogszabályokban megfogalmazott 

épületenergetikai követelmények tükrében szeretnénk meghatározni az egyes épületek 

energiamegtakarítási potenciálját, akkor az adatokból további kétféle potenciális érték számítható: 

- az iskolaépületek „költségoptimalizált” épületek követelményrendszere szerinti potenciálja, 

vagyis a meglévő épületek jelentős felújításakor jelenleg, jogszabályban meghatározott, 

elérendő követelmény szerinti potenciálja, vagy másként: az a minimális 

energiamegtakarítási potenciál, ami a „költségoptimalizált” korszerűsítéssel elérhető; 

- az iskolaépületek „közel nulla energiaigényű” épületek követelményrendszere szerinti 

potenciálja, vagy másként: az a minimális energiamegtakarítási potenciál, ami a „közel nulla 

energiaigényű” korszerűsítéssel elérhető; e követelmény is jogszabályban meghatározott, 

alkalmazása jelenleg önkéntes, de a jövőben a követelmények szigorításakor, vagy bizonyos 

pályázati forrásokból megvalósuló korszerűsítési projekteknél kötelező érvényre emelkedhet. 

Általánosan bármely épület esetében értelmezhető a jogszabályban előirányzott 

„költségoptimalizált” vagy a „közel nulla energiaigényű” épületkorszerűsítés szerinti minimális 

energiamegtakarítási potenciál (Φkop és Φkne), a TNM rendeletben meghatározott számítással 

megállapított, primer energiában kifejezett, jelenlegi, összesített energetikai mutatónak (Ep,ma) és 

a „költségoptimalizált” vagy a „közel nulla energiaigényű” épületekre megfogalmazott összesített 

energetikai mutató követelményértékeknek (Epm,kop és Epm,kne) a különbségeként, vagyis: Φ = , − ,  [5.2] Φ = , − ,  [5.3] 
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A magyar szabályozás sajátossága, hogy a követelményeket három szinten fogalmazza meg, és 

egy épület bizonyos követelményrendszernek történő megfeleltetésekor igazolni kell az egyes 

szerkezetek hőátbocsátási tényezőinek és az épület fajlagos hőveszteség tényezőjének 

megfelelőségét is. Azonban ezek az épület energiamegtakarítási potenciáljában vizsgált, primer 

energiában kifejezett, összesített energetikai jellemzőjére csak közvetetten hatnak. Ezért nem 

szükséges vizsgálni a követelményrendszerek különböző szintjeinek hatását a jogszabályban az 

energiamegtakarítási potenciál meghatározásakor. Megemlítendő itt, hogy a vizsgált iskolaépület-

felújítások esetében nem volt olyan eset, ahol minden szerkezet hőátbocsátási tényezője megfelelt 

volna a követelményértékeknek, és hogy az épületek geometriai és szerkezeti sajátosságai miatt 

mégis minden korszerűsítési verziónál sikerült elérni a fajlagos hőveszteség tényező 

megfelelőségét. 

A „közel nulla energiaigényű” épületekre vonatkozó negyedik követelményszint, vagyis a 25%-

os megújuló energia részarány teljesítését azonban szükséges külön vizsgálni, hiszen ez a kötelező 

feltétel sem teljesül automatikusan a primer energiaigény lecsökkentésével. Egy adott épület 

megújuló energia felhasználásra vonatkozó lehetőségei (vagy potenciálja) jelentősen függ az 

épület és környezetének adottságaitól. Jelenleg a követelményszint aluldefiniálatlansága miatt 

[Szalay, 2016] egy épület megújuló energia potenciáljának meghatározása nem lehetséges sem 

technikai, sem jogszabályban előírt értelemben. 

Természetesen fenti meghatározások értelemszerűen átformálhatók más országok 

szabályrendszereinek megfelelően is, és így definiálható a korszerűsítési intézkedések 

energiamegtakarítási potenciálja, valamint a „költségoptimalizált” és a „közel nulla 

energiaigényű” követelmények szerinti korszerűsítés energiamegtakarítási potenciálja is, feltéve, 

ha az adott országban létezik általánosan elfogadott módszertan az energetikai számítás 

mikéntjére és előzetesen meghatározták már a „költségoptimalizált” és a „közel nulla 

energiaigényű” épületek primer energiaigényre vonatkozó követelményét. 

5.3 Értelmezési lehetőségek az idő függvényében 

Értekezésem alaptémáját az 1950 és 1970 között épült oktatási épületek energetikai 

korszerűsítését tekintve az idő rendkívül fontos tényező. Ha egy meglévő épületet szeretnénk 

korszerűsíteni, főleg ha annak városképi, építészeti vagy esetleg műemléki értéke is jelentős, akkor 
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a tervezés előkészítésekor az épület teljes élettörténetével, életciklusával meg kell ismerkednünk: 

kezdve az építésének körülményeivel, az épület esetleges átalakításaival, a bővítésekkel, 

bontásokkal, a részleges korszerűsítésekkel, legyenek azok épületszerkezeti vagy épületgépészeti 

vonatkozásúak; de akár az épület használatában vagy üzemeltetésében is bekövetkezhettek 

jelentős változások. Mindezek együttesen eredményezték azt, hogy a vizsgált épületünk a jelenlegi 

állapotába kerüljön. Az épületenergetika szempontrendszeréből nézve az épületek megépültükkor 

rendelkeznek egyfajta energetikai karakterisztikával, ami élettörténetük során folyamatosan 

változik az általalakítások, módosítások miatt, vagy éppen az igénybevett energiaszolgáltatások 

háttere miatt. 

A 2.4. fejezetben röviden összefoglaltam, hogy Magyarországon miként alakult ki az 

épületenergetikai szabályozás mai formája, a 2.8. ábrán bemutattam, hogy az egyes 

épületszerkezetekkel szembeni hőátbocsátási tényező elvárások miként szigorodtak az újabb 

szabványok, később rendeletek kiadásával 1965-től máig. Mindezzel arra kívánok rámutatni, hogy 

az épületek energetikai jellemzői mellett az épületekkel szembeni elvárások, követelmények is 

fokozatosan változtak az elmúlt évtizedekben, a világban tapasztalható folyamatok, a tudomány 

és technika fejlődésének hatására. 

Az előző fejezetekben leírtak alapján egy épület energiamegtakarítási potenciálja az épület két 

karakterisztikus állapotának primer energiában kifejezett, összesített energetikai jellemző, vagyis 

éves fajlagos energiaigény különbsége. A két karakterisztikus állapot az alapállapot és a módosított 

állapot egy-egy időpillanatban (időszakban) lehet csak igaz, hiszen: 

- az energetikai potenciál számításban az épületek alapállapotának tekintett energetikai 

jellemző érték gyakran változik, vagy az épületgépészeti, épületvillamossági elemek cseréje, 

vagy az egyes épületszerkezetek cseréje, vagy az épület felújítása, bővítése, módosítása miatt. 

- ha az épület technikailag lehetséges energetikai potenciálját kívánjuk számítani, akkor az 

épület módosított állapota is változik az időben előre haladva a technika és a tudomány 

fejlődésével, új technológiák elérhetővé válásával. 

- ha az épület jogszabályoktól elvárt energiamegtakarítási potenciálját kívánjuk számítani, 

akkor azt tapasztaljuk, hogy az előírt állapot a technikai lehetőségeket némi fáziskéséssel 

követve időről-időre változik, és egyre szigorúbb, de a technikai lehetőségeknél ésszerű 

mértékben alacsonyabb energiaigény követelményeket határoz meg. 



 

140 Horváth Tamás: 1950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 

Az energiatudatos építészet fejlődését mutatja be az 5.3. ábra elvi szinten az új épületek primer 

energiaigényét ábrázolva az idő függvényében [Csoknyai-Tóth, 2011]. A kutatás és demonstráció 

a tudomány és technika legfrissebb eredményit alkalmazva megépíti a technikailag lehetséges 

mintaépületeket. Ilyenek ma például a Velux aktívházai Európa-szerte, melyek között már három 

dán iskola is található [Velux, 2012; Velux, 2014; Velux, 2016], vagy a Solar Decatlon verseny 

lakóépület prototípusai [Nahan, 2017]. A technológiák fokozatosan terjednek el és kerülnek be a 

mindennapi építési gyakorlatba. Ez tapasztalható például a közel 30 éves passzívház koncepcióval 

[Feist, 1989] kapcsolatban: egyre több passzívház komponens jelenik meg az általános építési 

gyakorlatunkban [Sadineni-Madala-Boehm, 2011]. Majd, amikor már az új technológiák 

elérhetősége kellően biztosított, sőt az új technológiák alkalmazása már kimutathatóan 

gazdaságos is, akkor az energetikai szabályozás is szigorítható, ami a globális energia- és 

környezeti válság miatt előbb-utóbb meg is történik. 

 
5.3. ábra Az energiatudatos építészet fejlődése, elvi ábra [Csoknyai-Tóth, 2011] 

Mivel az energiamegtakarítási potenciálok számításában szereplő összetevők értékei ilyen 

változékonyak, belátható, hogy a potenciál egy épület energiamegtakarítási lehetőségeit csak addig 

tudja jól jellemezni, amíg az épület energetikát befolyásoló tulajdonságai, vagy a jogszabályi 

követelmények, vagy a technológia kínálta lehetőségek meg nem változnak. Ez az állítás igaz az 

energiamegtakarítási potenciál szakmában általános értelmezésére és az előző fejezetben 

megfogalmazott definíciók szerinti értelmezésekre is. 
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Érdemes tehát legalább egy példán – kifejezetten demonstrációs jelleggel – megvizsgálni, hogy 

az épület energiamegtakarítási potenciálja miként változik az időben, megépültétől napjainkig. 

Erre a vizsgálatra a hat esettanulmányként feldolgozott épület közül a Hild József Építőipari 

Szakgimnázium épületegyüttese lesz a legalkalmasabb, tekintve, hogy ezt az épületet ismerem a 

legjobban, mivel középiskolai tanulmányaimat ott végeztem. 

Az 5.2. táblázatban összegyűjtöttem, hogy az iskolaépület együttesen milyen változások 

történtek. A közölt információk és a tényleges épülettörténet között kisebb eltérések lehetnek, a 

táblázatban szereplő energetikai jellemzők becsült adatok. 

Az épületegyüttes összesített, éves energiafogyasztásával szemben csak a 7/2006. TNM rendelet 

megjelenése óta vannak egyértelmű energetikai elvárások, a korábban érvényben lévő és 

általánosan alkalmazott szabványok nem fogalmaztak meg sem számítási módszert, sem ilyen 

követelményt az épületek energiafogyasztásával kapcsolatban. A TNM rendeletben szereplő 

elvárások 2016. január 1-től szigorodtak, a Hild iskolára jelenleg a „költségoptimalizált” 

követelményrendszer vonatkozik. 

Év 
Változás 

jellege 
Az iskola energetikai jellemzőjét 

befolyásoló változtatás 
Információ 

forrás 
Változás 

az energetikai jellemzőkben 
Becsült ΔEp

[kWh/m2a]
Becsült Ep 

[kWh/m2a]

1959 Építés 
Az iskolaépület eredeti, nyolc tantermes 

része elkészül és használatba veszik. 
Fátay, 1958; Kiss-
Józsa-Sebők, 2006

Az eredeti konfiguráció felállítása. 0,00 ~322,70 

~1969- Korszerűsítés 
Felhagyás a széntüzeléssel, 

csatlakozás a távhőszolgáltatásra. 
távhő rendszer 

kiépítése alapján 
Fűtési rendszer energiahordozójának 
cseréje, változó segédenergia igények. 

+30,00 ~352,70 

1973 Bővítés 
Az iskola bővítése a hat tantermes 

udvari szárnnyal. 
FÉT, 1971; Kiss-

Józsa-Sebők, 2006
Előnytelen irányba változó geometria, 

A/V arány, szerkezetek közel azonosak. 
+10,00 ~362,70 

1992 Bővítés A tornatermi épület építése. 
Hild, 1988; Kiss-

Józsa-Sebők, 2006
Változó geometria, A/V arány, de az új 

épületek szerkezetei korszerűek. 
-20,00 ~342,70 

~1997- 
Szerkezet 
felújítás 

Ablakcserék, fém és fa ablakok cseréje,
több ütemben: főhomlokzat, udvari 

homlokzat, C szárny. 

iskolás élmények, 
épületbejáráson 
észrevételezve 

Javuló szerkezetek, 
kevesebb hőveszteség. 

-50,00 ~292,70 

~2002 Bővítés Az ÉMI kiköltözése, 
a földszintes épületrész birtokbavétele.

Kiss-Józsa-Sebők, 
2006 

Előnytelen irányba változó geometria, 
A/V arány, szerkezetek részben régiek. 

+10,00 ~302,70 

~2005 
Szerkezet 
felújítás 

Részleges homlokzati felújítás, 
nyílászáró csere és új kőburkolat. 

épületbejáráson 
észrevételezve 

Javuló szerkezetek, 
kevesebb hőveszteség. 

-10,00 ~292,70 

2008 Korszerűsítés Világításkorszerűsítés. 
közgyűlési 

előterjesztés 
Világítási rendszer energiaigénye 

csökken. 
-5,00 ~287,70 

2010 Korszerűsítés 
Fűtéskorszerűsítés, 

kollektorok telepítése a tetőre. 
közgyűlési 

előterjesztés 

Fűtési rendszer energiaigénye csökken, 
a megújuló energia beszámítandó a 

használati melegvíz készítésbe. 
-40,00 247,70 

2018 Korszerűsítés 
Távhő primer energia oldali 

korszerűsítése: kapcsolt energiatermelés, 
geotermikus energia rendszerbe építése

hírek alapján 
várható 

Távhő primer energia átalakítási 
tényezőjének változása 

+20,00 ~227,70 

5.2. táblázat A Hild Szakgimnázium éves energiaigényét befolyásoló módosításai az építéstől napjainkig 
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5.4. ábra A Hild József Szakgimnázium becsült, évenkénti, összesített energetikai jellemzői építésétől napjainkig 

Az 5.4. ábrát abból a célból készítettem, hogy összevessem a Hild József Építőipari 

Szakgimnázium éves, becsült, összesített energetikai jellemzőinek változásait és az épülettel 

szembeni energetikai elvárásokat. Az évenkénti becsült, összesített energetikai jellemzőket (Ep) az 

5.2. táblázat adatai alapján vettem fel. Tíz különböző energetikai állapot különül el itt. A 2006-os 

évtől a 7/2006. TNM rendeletben szereplő követelményeknek megfelelő értékeket szerepeltetek a 

diagramban (Epm). A 2006-os évet megelőzően, ilyen adatok hiányában, abból indultam ki, hogy 

az épület építésének idején, minden valószínűség szerint az adott kor technikai színvonalán 

készült el, és a technikai lehetőségek cca. 45 év alatt fokozatosan fejlődtek arra a szintre, hogy a 

TNM rendeletben szereplő követelmények elvárhatókká váltak az egyes épületektől. 

A Hild iskola esetében az egyes években kimutatható energiamegtakarítási potenciál az évre 

jellemző becsült energetikai jellemző és a technikailag elérhető, vagy a jogszabályban megkövetelt 

energetikai jellemző közötti különbség. Ez a különbség az épület megépítésétől fogva egyre nő, 

egészen az 1990-es évek közepéig, mikor is megkezdődik az épületek részleges 

energiamegtakarítási célú korszerűsítése. 

Az így kapott éves energiamegtakarítási potenciálok összegzésével generálható egyfajta 

kumulált energiamegtakarítási potenciál, amivel az elmaradt korszerűsítések miatt bekövetkezett, 

elvileg elkerülhető, fajlagos energiafelhasználást lehet jellemezni. Az 5.4-es ábrán ez a mennyiség 

a narancssárga színű területtel mutatható be. A Hild épületegyüttesére vonatkoztatva ez az érték 

jelen becsléseken alapuló számításom eredményeként 7 078,74 kWh/m2. 
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Általánosan egy épület kumulált energiamegtakarítási potenciálja (ΣΦ) az épület építésétől 

(i=1) a vizsgálat évéig (n) terjedő időszakban évenként megállapított, TNM rendelet szerint 

meghatározott, éves, fajlagos energiaigény (Ep,i), és az adott évre vonatkozó, jogszabályban előírt, 

vagy ennek hiányában, a technikailag elvárhatóként meghatározott, éves, fajlagos energiaigény 

(Epm,i) követelményérték évenkénti különbségeinek összegzésével számítható. Mindez képlettel: ∑ Φ = ∑ , − ,  [5.4] 

A kumulált energiamegtakarítási potenciál használatával és főleg az épületek valós (vagy 

becsült) energiafogyasztásának és a követelményeknek megfelelő elvárt fogyasztásának időben 

történő grafikus ábrázolásával hatékonyan lehet érvelni az energiamegtakarítási intézkedések 

mielőbbi alkalmazása mellett. A kumulált energiamegtakarítási potenciál egyszerűen 

felszorozható az épület alapterületével és akár az energiaárakkal is, így kimutatható az elmaradt 

energiamegtakarítás jelenértéken számítva. 

5.4 Ötödik tézis 

Szakirodalmi kutatásaim alapján megállapítottam, hogy az energiamegtakarítási potenciál 

fogalma az épületenergetika területén definiálatlan. Megfogalmaztam egy általános definíciót, 

miszerint az energiamegtakarítási potenciál egy épület jelenlegi és valamely korszerűsített 

állapotának fajlagos energiaigénye közötti előjeles különbség. 

A definíciót alkalmazva három gyakorlati esetet határoztam meg: 

a) Egy energiamegtakarítást célzó korszerűsítési intézkedés vagy intézkedéscsomag 

eredményeként létrejövő energiamegtakarítási potenciál, vagyis: = , − , . 

b) Egy épület jogszabályban előirányzott „költségoptimalizált” vagy „közel nulla 

energiaigényű” korszerűsítés szerinti minimális energiamegtakarítási potenciálja, vagyis: = , − ,  és  = , − , . 

c) Egy épület kumulált energiamegtakarítási potenciálja, vagyis: ∑ = ∑ , − , . 
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Értekezésem 5. fejezetében az épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos 

energiamegtakarítási potenciál fogalmát értelmeztem először szakirodalmi kutatással, majd a saját 

esettanulmányaimból gyűjtött tapasztalatok felhasználásával. Nyolc magyar, két nemzetközi és 

négy külföldi kutatást tekintettem át szakirodalmi forrásokra támaszkodva. Ezek kisebb-nagyobb 

épületállományok energetikai jellemzőinek a meghatározását és az épületállomány 

korszerűsítésével elérhető energia-megtakarítás és/vagy károsanyag-kibocsátás csökkenés 

mértékének meghatározását tűzték ki célul. 

A kutatások szinte mindegyike másként értelmezte az energiamegtakarítási potenciált, és más 

módszerekkel is számította ki azokat. Az 5.1. táblázatban összegyűjtöttem a kutatások 

energiamegtakarítási potenciál értelmezéseinek összevetéséhez szükséges legfőbb információkat: 

a vizsgált alaphalmazt, az épületek két karakterisztikus állapotának jellemzőit, és az 

állapotkülönbség képzésének módszertanát. Megállapítottam, hogy a nagy épületállományokat 

vizsgáló kutatások többsége tipológiára alapuló módszereket használt. A módszer jellegzetességeit 

elemezve megállapítottam, hogy az ilyen kutatások eredményeiben az alaphalmaz méretével 

együtt növekszik a számításban alkalmazott szakértői becslések száma, ami a kutatás 

eredményeinek nagyobb bizonytalanságához vezet. 

A nagy épületállományokat vizsgáló kutatásokkal összevetve be kellett látnom, hogy az általam 

vizsgált hat épület részletes vizsgálatainak eredményei alapján nem lehet nagyobb épületállomány 

energetikai tulajdonságait meghatározni, hiszen mind a hat épület azonos tipológiai osztályhoz 

tartozik. Megvizsgáltam, hogy az egyes épületeknél miként értelmezhető az energiamegtakarítási 

potenciál, és két alapvető értelmezési lehetőséget találtam: 

- épületek bizonyos intézkedéscsomagok szerinti korszerűsítése által elérhető technikai jellegű 

energiamegtakarítási potenciál; 

- épületek „költségoptimalizált” és „közel nulla energiaigényű” korszerűsítésével elérhető 

minimális energiamegtakarítási potenciál. 

Míg az első technikai jellegű energiamegtakarítási potenciál eset gyakran előfordul a szakmai 

gyakorlatban, az áttanulmányozott 14 kutatás nagy többsége is így számol, addig a második 

számítási módszerrel szinte nem is lehet találkozni. Ennek két oka van: Egyrészt a 

„költségoptimalizált” és „közel nulla energiaigényű” épületek követelményei még nagyon újak 

Európa-szerte, így az ezeket felhasználó vizsgálatok még nagyon kis számban készülhettek csak el. 
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Másrészt a szakma kissé bizalmatlanul fogadja az új követelményeket, pedig azok bevezetése előtt 

számos elméleti és gyakorlati példán, több nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben is 

bizonyították már, hogy megfelelő tervezéssel a legtöbb épület felújítható legalább 

„költségoptimalizált” szintre [Boermans és tsi, 2011; Hermelink és tsi, 2013]. 

Az energiamegtakarítási potenciál számításával kapcsolatban egy általános és több specifikus 

definíciót fogalmaztam meg értekezésem 5. tézisében. Az általános megfogalmazáson túl három 

speciális esetét is meghatároztam az energiamegtakarítási potenciálnak. 

A 5. tézis a) pontja szerinti energiamegtakarítási potenciál: Egy energiamegtakarítást célzó 

korszerűsítési intézkedés vagy intézkedéscsomag eredményeként létrejövő energiamegtakarítási 

potenciál (Φkor) az épület a TNM rendeletben meghatározott számítással megállapított, primer 

energiában kifejezett, jelenlegi, összesített energetikai mutatójának (Ep,ma) és a korszerűsített 

állapot szerint számított összesített energetikai mutatójának (Ep,kor) a különbsége, vagyis: Φ = , − ,  [5.1] 

A 5. tézis b) pontja szerinti energiamegtakarítási potenciál: Egy épület jogszabályban 

előirányzott „költségoptimalizált” vagy a „közel nulla energiaigényű” épületkorszerűsítés szerinti 

minimális energiamegtakarítási potenciálja (Φkop és Φkne), a TNM rendeletben meghatározott 

számítással megállapított, primer energiában kifejezett, jelenlegi, összesített energetikai 

mutatónak (Ep,ma) és a „költségoptimalizált” vagy a „közel nulla energiaigényű” épületekre 

megfogalmazott összesített energetikai mutató követelményértékeknek (Epm,kop és Epm,kne) a 

különbsége, vagyis: Φ = , − ,  vagy Φ = , − ,  [5.2 és 5.3] 

A 5. tézis c) pontja szerinti energiamegtakarítási potenciál: Egy épület kumulált 

energiamegtakarítási potenciálja (ΣΦ) az épület építésétől (i=1) a vizsgálat évéig (n) terjedő 

időszakban évenként megállapított, TNM rendelet szerint meghatározott, éves, fajlagos 

energiaigény (Ep,i), és az adott évre vonatkozó, jogszabályban előírt, vagy ennek hiányában, a 

technikailag elvárhatóként meghatározott, éves, fajlagos energiaigény (Epm,i) követelményérték 

évenkénti különbségeinek összegzésével számítható, vagyis: ∑ Φ = ∑ , − ,  [5.4] 
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Utóbbi energiamegtakarítási potenciál értelmezés az értelezés 5.3 fejezetében leírt, az 

energiatudatos építészet fejlődősével összefüggő jelenségek alapján fogalmazódott meg. 

Megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedekben a technika és a tudomány jelentős fejlődést ért el az 

energiatudatos építés területén. A kínálkozó lehetőségek kis fáziskéséssel, de viszonylag hamar 

megjelentek az épületekre vonatkozó követelményekben is. A Hild József Építőipari 

Szakgimnázium példájával bemutattam, hogyan vizsgálhatjuk meg egy épület éves, becsült 

energiaigényének változásait az elvárt energiaigénnyel összevetve. Az iskola esetében 10 olyan 

módosulási pontot találtam az épület előtörténetében, mely befolyással lehetett az épület 

összesített energetikai jellemzőjére. Az elvárt energiaigényt 2006-tól a 7/2006. TNM rendeletben 

megfogalmazott követelményértékekkel vettem figyelembe, a 2006 előtti időszakban pedig a 

technikailag lehetséges, elvárt igényt vettem fel, annak fokozatos szigorodását feltételezve. 

A definiált energiamegtakarítási potenciálok egységes szemléletű használata segítheti az egyes 

épületekkel kapcsolatos vizsgálatok összehasonlíthatóságát, az üzemeltetők és a döntéshozók 

hatékonyabb meggyőzését a korszerűsítési intézkedések mielőbbi megvalósítása érdekében. 

A tézisben foglaltak új tudományos eredménynek tekinthetők? 

A szakirodalmi kutatásból kiderült, hogy az energiamegtakarítási potenciál fogalmát a szakma 

magától értetődően használja, pedig annak definíciója segíthetné a párhuzamos kutatások 

céljainak egységesítését, az eredmények jobb összevethetőségét. A tézisben megfogalmazott 

három energiamegtakarítás potenciál közül az első értelmezést viszonylag sok kutatás használja, 

de a második és a harmadik értelmezéssel még nem találkoztam publikált kutatásban. A 

„költségoptimalizált” és a „közel nulla energiaigényű” épületek követelményrendszerének 

bevezetése Magyarországon 2016-ban nyert hatályt, ezért még kevés kutatás tudta ezeket az 

elvárásokat alapvetésként használni a számításaiban. 

A tézisben foglaltak a jelölt saját eredményeinek tekinthetők? 

A tézisekben foglaltak egyértelműen saját következtetéseim, melyeket a jelölt forrásokon 

alapuló szakirodalmi kutatásaim és a hat iskolaépület részletes energetikai vizsgálatainak 

tanulságai alapján fogalmaztam meg. 
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6. 
KONKLÚZIÓ 

Az elmúlt néhány évtizedben építési gyakorlatunk és úgy általában az építészet talán 

legmarkánsabb formálója az energiatudatosság szempontjainak előtérbe kerülése volt. 

Meggyőződésem, hogy a jövő „közel nulla energiaigényű” épületeinek tervezéséhez olyan 

építészekre lesz szükség, akik az energiatudatosság szempontjait olyan természetességgel tudják 

az építészeti koncepciójukba foglalni, ahogyan a tömegeket komponálni, a tereket szervezni, a 

szerkezeteket variálni tudják. De az új épületekkel szemben mindig ott lesznek meglévő 

épületeink, melyek változó környezeti, társadalmi és gazdasági igényeinknek való megfeleltetése 

jelentős mennyiségű munkát ad a szakmának. 

Az elmúlt években lefolytatott győri, 1950-70 között épült iskolaépületeket vizsgáló 

hallgatókkal közösen végzett kutatásom, mely az épületek állapotfelmérésére és elemzésére, 

valamint komplex korszerűsítési tervek kidolgozására irányult, számos tanulsággal szolgált 

számomra, és a munkában részt vevő hallgatóknak is, akiknek többsége, ma már kollégám. Az 

esettanulmányként feldolgozott hat győri iskolaépületet mélyebben megismerve, mindenkiben 

elmélyült egy kicsit a meglévő épületekkel szembeni értékelés, ami a jó épületkorszerűsítési tervek 

készítésének elengedhetetlen előfeltétele. A meglévő épületállomány korszerűsítése csak 

holisztikus tervezési módszerekkel valósítható meg, melynek alkalmazására a hallgatókkal 

kidolgozott tervvariációk szép példákat adnak. Reményeim szerint ezek a példák, az egyes 

épületekről összeállított publikációk segítségével is, hozzájárulhatnak az épületek tényleges 

megújulásához. 

Értekezésemben igyekeztem mindvégig hangsúlyozni a komplex korszerűsítések 

szükségességét, tudományos igényű vizsgálataim fókuszát mégis a korszerűsítések legfőbb 

motivációjára az épületek energetikai felújítására helyeztem. A 2016. január 1-től hatályos új 

épületenergetikai követelmények tükrében igazán hasznos volt megvizsgálni, hogy a meglévő 

oktatási épületek energetikai jellemzői minként javíthatóak fel olyan mértékben, hogy azok 

megfelelhessenek az új követelményeknek. A hallgatói korszerűsítési tervek részletes 

épületenergetikai számításokkal történő elemzése segített az egyes energiamegtakarítást célzó 

intézkedések hatékonyságának megítélésében, a kihagyott lehetőségek feltárásában és annak az 
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általános intézkedéscsomagnak a meghatározásában, mellyel nagy valószínűséggel minden a 

vizsgált épületekkel hasonló karakterisztikus jegyekkel rendelkező épület felújítható a 

„költségoptimalizált” vagy a „közel nulla energiaigényű” épületek elvárásinak megfelelően. 

Saját konkrét épületeken elvégzett energetikai számításaim tanulságai és a szakirodalom 

áttekintése után észrevételeztem, hogy a meglévő épületek energetikai felújítása kapcsán sűrűn 

emlegetett energiamegtakarítási potenciál fogalma még nem pontosan definiált. Ezért 

megfogalmaztam az energiamegtakarítási potenciál egy általános és három speciális értelmezését, 

melyeknek szélesebb körű alkalmazásával a témában végzett párhuzamos kutatások eredményei 

egyszerűbben összehasonlíthatóvá válhatnának. 

A meglévő oktatási épületek korszerűsítésének témakörében még számos elméleti kutatási 

terület és még több gyakorlati feladat található. A jövőben a kutatást több irányban is szeretném 

elmélyülten folytatni a kínálkozó keretek között. 

Ilyen gyakorlati irányok lehetnek: 

- További győri iskolaépületek komplex állapotfelmérése és korszerűsítési javaslatainak 

kidolgozása, az eddigi esettanulmányokhoz hasonlóan, azok tanulságait felhasználva. 

- Tervezői vagy szakértői közreműködés oktatási épületek komplex és/vagy energetikai 

korszerűsítésének tervezésében. 

- Korszerűsítési program kidolgozása nagyobb, esetleg országos épületállományra. 

További elméleti lehetőségek a kutatás folytatására, kiterjesztésére: 

- Megvalósult hazai és külföldi komplex oktatási intézmény korszerűsítések felkutatása, 

elemzése, tanulságaik terjesztése. 

- Az egyes energetikai korszerűsítési intézkedések műszaki megvalósíthatóságának, 

hatékonyságának és gazdaságosságának vizsgálata. 

- Oktatási épületek egyszerűsített és részletes energetikai számítási metódusainak összevetése. 

- Innovatív épületgépészeti rendszerek utólagos kiépítésének lehetőségei és a rendszerek 

üzemeltetésével járó előnyök tanulmányozása meglévő oktatási épületeken. 
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet: 

Hild József Építőipari Szakgimnázium 

Az épületegyüttes állapotfelmérése és korszerűsítési javaslatok 

2. melléklet: 

Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Az épületegyüttes állapotfelmérése és korszerűsítési javaslatok 

3. melléklet: 

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Az épületegyüttes állapotfelmérése és korszerűsítési javaslatok 

4. melléklet: 

Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnázium 

Az épületegyüttes állapotfelmérése és korszerűsítési javaslatok 

5. melléklet: 

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium 

Az épületegyüttes állapotfelmérése és korszerűsítési javaslatok 

6. melléklet: 

Szabóky Adolf Szakiskola 

Az épületegyüttes állapotfelmérése és korszerűsítési javaslatok 

Csak elektronikus mellékletek: 

- Az iskolaépületek energetikai tanúsításai a jelenlegi állapotuk szerint (6 db) 

- Az iskolaépületek energetikai tanúsításai a korszerűsítési tervek szerint (18 db) 

- Az iskolaépületek energetikai tanúsításai az intézkedési csomagok szerint (6 db) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


