
 

 

 

Infrastrukturális Rendszerek Modellezése és Fejlesztése 

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola 

 

 

HORVÁTH TAMÁS 

1950-70 KÖZÖTT ÉPÜLT OKTATÁSI ÉPÜLETEK 

KOMPLEX KORSZERŰSÍTÉSI JAVASLATAINAK 

ÉPÜLETENERGETIKAI ELEMZÉSE 

a doktori értekezés tézisei 

 

 

 

Témavezetők: 

Winkler Gábor DSc professor emeritus (2007-15) 

Széchenyi István Egyetem, Építészettörténeti és Városépítési Tanszék 

Koppány Attila CSc professor emeritus (2015-17) 

Széchenyi István Egyetem, Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 

 

Győr, 2017. 



 

2 Horváth Tamás: 1950-75 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése 

Bevezetés, témafelvetés 

Az elmúlt húsz évben, mióta az építéssel, építészettel kapcsolatba kerültem és a területre rálátást 

szereztem, az építőipar nagy változásokon ment át, melyek közül az épületekkel kapcsolatos energetikai 

elvárások növekedése volt talán a legnagyobb átalakító erejű. A követelmények szigorodása 

természetesen nem csak az egyes szerkezetekkel kapcsolatos elvárásokban, az épületek 

energiafogyasztásának mérséklésében, de az építészeti koncepciók változásaiban is tetten érhető. 

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

építésztanárok véleménye az energiatakarékosság, energiatudatosság tárgykörében az elmúlt évtizedben. 

Mára szép fokozatosan eljutottunk oda, hogy az energiatudatosság alapkövetelménye csak nagyon ritkán 

hagyható el. Egy másik, hasonló jelentőségű oktatói szemléletváltás a meglévő épületekkel kapcsolatos 

építész attitűdben fedezhető fel. 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. Úgy hozta a sors, hogy 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. Itt kezdtem felismerni, hogy a „modern épületek 

modernizációja” egy igazán érdekes téma építészeti és épületszerkezeti szempontokat tekintve is. Ezzel 

összefüggésben doktori kutatásom témáját is 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. 

Az oktatási épületek helyzete az energetikában és az energiapolitikában 

Értekezésem 2. fejezetében áttekintettem a globális energiahelyzetet és energiapolitikát. 

Összefoglaltam környezetünk és az emberiség energiafelhasználásának kölcsönhatásait, a klímaváltozás 

feltételezett okait, a fosszilis energiahordozók készleteinek kimerülését, összehasonlítottam több a világ 

energiaellátására kidolgozott jövőképet. Az 1970-es évekig visszatekintve leírtam a fenntartható fejlődés 

gondolatának kialakulását, a nemzetközi klímacsúcsok főbb eredményeit. 
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Ismertettem az Európai Unió energiapolitikájának főbb motivációit, a 2020-ra, 2030-ra és 2050-re 

kidolgozott stratégiákat, az épületek energiahatékonyságát érintő legfontosabb direktívákat és a 

direktívák hatásait a magyar szabályozásra. Bemutattam a hazai épületenergetikai szabványokat és 

rendeleteket 1965-től napjainkig, egészen a „költségoptimalizált” és a „közel nulla energiaigényű” 

épületek követelményeinek bevezetéséig. Áttekintettem a magyar energiapolitikát annak legfontosabb 

dokumentumai alapján: Nemzeti Energiastratégia 2030, III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési 

Terv, Nemzeti Épületenergetikai Stratégia. A stratégiai dokumentumok alátámasztó munkarészeit 

felhasználva megpróbáltam képet alkotni a magyar középület-állomány energetikai állapotáról. E 

tekintetben a NÉeS kevés támpontot adott, ezért további kutatásokat kerestem, melyek közül NÉeR2 

középület projektje, a RePublic_ZEB nemzetközi projekt és az Energiaklub NEGAJOULE projektje 

szolgáltatott hasznos adatokat a középületekről általában és az oktatási épületekről speciálisan. 

Szakirodalmi kutatást végeztem, melyben 12 olyan kutatás közleményeit tekintettem át, melyek 

nagyobb, középületeket is tartalmazó épületállományok energetikai állapotának felmérésével és 

korszerűsítési lehetőségeivel foglalkoztak. Olyan külföldi és magyar oktatási épületeket kerestem, 

melyeket energiatudatos szemlélettel terveztek, vagy újítottak fel. 

Esettanulmányok: hat győri iskolaépület az 1950-es és 1960-as évekből 

Ismertettem azt a munkát, melyet 2010 óta közösen végzünk a szerkezettervező építészmérnök 

mesterszak hallgatóival. A közös munkában évről-évre egy-egy győri oktatási épület feldolgozva. 

Felmértük az épületek állapotát, különböző témájú szakvéleményeket készítettünk róluk, majd alternatív 

korszerűsítési tervjavaslatokat, melyekben a felmerülő problémákra komplex megoldásokat kínáltunk.  

Röviden áttekintettem az 1950-es és 1960-as éveket az iskolaépületek építészetének alakító erőit 

keresve, ezzel elhelyezve az épületeinket a történelem sodrában, másrészt hangsúlyozva azok értékeit. 

Bemutattam, hogy az épületegyütteseket milyen források alapján dolgoztuk fel, és hogy a különböző 

témájú szakvélemények milyen hiányosságokat tártak fel az épületekkel kapcsolatban. 

1. 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. 
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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 tervezési munka 

folyamatát, módszereit és főbb eredményeit értekezésem 3.1, 3.4 és 3.5 fejezete ismerteti 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. A jelentések tartalma: 

- A kutatás céljának és körülményeinek rövid bemutatása. 

- Az iskolaépületek alapvető adatai. 

- Korabeli fényképek és rajzrészletek az épületekről. 

- 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. 
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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. 

Az egyedi épületek energetikai vizsgálatainak tanulságai azonban csak akkor terjeszthetők ki más 

hasonló épületekre, ha meg tudjuk határozni azt az épületenergetikai karakterisztikát, melybe az 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 épületek 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; 

- hasonló, a korszakra jellemző, inkább hagyományos, kevéssé iparosított építéstechnológiákkal és 

épületszerkezetekkel épültek fel; 

- hasonló a lehűlő felület és fűtött térfogat arány: kompakt tömeg, 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 felújítottsági szint: legtöbbjüknél megtörtént a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés. 

A hat iskolaépület energetikai jellemzői jelenleg és korszerűsített állapotuk szerint 

A fejezetben kiemeltem, hogy bár az épületek komplex korszerűsítése volna kívánatos, az épületek 

felújításának leggyakoribb és legerősebb motivációja általában az épületek energetikai fejlesztése. Ezért 

tudományos igényű vizsgálódásaim is ebbe az irányba folyatattam. Elkészítettem az épületek jelenlegi és 

tervezett állapotainak azonos metódust használó épületenergetikai számításait. 
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Feladat tanéve 2010/11 2011/12 2012/13

Iskola rövid neve Hild József Szakközépiskola Bercsényi Miklós Szakközépiskola Lukács Sándor Szakképző Iskola 

Aktuális kép 

(Nagy, 2013) (Hartmann, 2012) (Nagy, 2013) 

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. 

Állapotrögzítő tervek 
(Bognár-Dörner és tsi, 2011); 
(Gergely-Kuruc-Pálla, 2011); 

(Molnár-Tánczos-Zámbó, 2011) 
(Dohanek és tsi, 2012) (Balázs és tsi, 2013) 

Az „A” tervjavaslat 
legfőbb célkitűzései, 
vállalásai a teljes 
felújításon túlmenően 

(Molnár-Tánczos-Zámbó, 2011) (Dohanek és tsi, 2012) (Horák és tsi, 2013) 

A „B” tervjavaslat 
legfőbb célkitűzései, 
vállalásai a teljes 
felújításon túlmenően 

(Bognár-Dörner-Borsai-Pajor, 2011) (Higi és tsi, 2012) (Erdős és tsi, 2013) 

A „C” tervjavaslat 
legfőbb célkitűzései, 
vállalásai a teljes 
felújításon túlmenően 

(Gergely-Kuruc-Pálla, 2011) 

 

(Balázs és tsi, 2013) 

A kutatási jelentés 
címlapja 

DOI jelzet DOI 10.18134/SZE-EET.2017.1 DOI 10.18134/SZE-EET.2017.2 DOI 10.18134/SZE-EET.2017.3 
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2013/14 2014/15 2015/16 Feladat tanéve

Baross Gábor Szakgimnázium Tánc- és Képzőművészeti Iskola Szabóky Alfréd Szakiskola Iskola rövid neve

(saját fotó) (Hartmann, 2013) 
 

(saját fotó) 

Aktuális kép

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

 
(Fekete és tsi, 2014) 

 
(Árpási és tsi, 2015) (Adamik és tsi, 2015) Állapotrögzítő tervek

(Komjáthy-Seres-Szoby, 2014) (Böröczki és tsi, 2015) 
 

(Adamik és tsi, 2016) 

Az „A” tervjavaslat
legfőbb célkitűzései,

vállalásai a teljes
felújításon túlmenően

(Husz és tsi, 2014) (Eszes és tsi, 2015) 
 

(Bögöly és tsi, 2016) 

A „B” tervjavaslat
legfőbb célkitűzései,

vállalásai a teljes
felújításon túlmenően

(Hegedűs és tsi, 2014) (Árpási és tsi, 2015) 
 

(Bognár-Fekete-Simo, 2016) 

A „C” tervjavaslat
legfőbb célkitűzései,

vállalásai a teljes
felújításon túlmenően

 

A kutatási jelentés
címlapja

DOI 10.18134/SZE-EET.2017.4 DOI 10.18134/SZE-EET.2017.5 DOI 10.18134/SZE-EET.2017.6 DOI jelzet
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2. 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 érvényben lévő szabályozás 

figyelembevételével, az Auricon Energetic program használatával. 

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”. 

- Az épületek összesített energetikai jellemzőjét a „közel nulla energiaigényű” épületek referencia-

értékéhez 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). 

- Az összesített energetikai jellemző (Ep) csupán egy terv esetében felelt meg. 
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- A megújuló energia alkalmazás részaránya (Esusmin/Epmér.) egyik épület esetében sem felelt meg. 

- Az épületek besorolása egy esetben AA, „közel nulla … 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. 

3. 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. 

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. 
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Értekezésem 4.4 fejezetében áttekintettem, hogy a hallgatók 18 komplex korszerűsítési tervjavaslata 

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. 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. 
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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, támogatása megújuló energiákkal. 

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 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 14-15. oldalakon a hat esettanulmányként feldogozott oktatási épület energetikai számításainak 

eredményeit mutatom be táblázatosan, mely a disszertációban található több összehasonlító táblázat 

(3.1, 3.4; 3.5; 4.1; 4.2. és 4.4.) legfontosabb sorait tartalmazza. 
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A javasolt innovatív épületgépészeti megoldások hatása az energetikai jellemzőikre 

4. 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 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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Iskola rövid neve Hild József Szakközépiskola Bercsényi Miklós Szakközépiskola Lukács Sándor Szakképző Iskola 

Az épületegyüttes 
térbeli viszonyai, 
fűtött terei és 
lehűlő felületei, 
méretarányos 
axonometriák 

ARr / ATé / ANy arány 60,95% / 27,73% / 11,32% 54,20% / 32,31% / 13,49% 61,59% / 26,01% / 12,40% 

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 

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 

Esus részaránya 5,779% 6,355% 3,624% 

Energetikai osztály 290%; GG; „átlagost megközelítő” 274%; GG; „átlagost megközelítő” 305%; GG; „átlagost megközelítő” 

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 

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% 

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

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

Esus 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 

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 

ARr / ATé / ANy arány 61% / 28% / 11% 61% / 28% / 11% 54% / 32% / 14% 54% / 32% / 14% 62% / 26% / 12% 61% / 26% / 13% 

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

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 

Esus 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++ 
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Baross Gábor Szakgimnázium Tánc- és Képzőművészeti Iskola Szabóky Alfréd Szakiskola Iskola rövid neve

 

Az épületegyüttes
térbeli viszonyai,

fűtött terei és
lehűlő felületei, 

méretarányos 
axonometriák

60,25% / 27,21% / 12,54% 56,96% / 27,22% / 15,82% 54,34% / 26,98% / 18,68% ARr / ATé / ANy arány

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

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

5,107% 5,397% 7,374% Esus részaránya

355%; HH; „gyenge” 347%; HH; „gyenge” 295%; GG; „átlagost megközelítő” Energetikai osztály

 

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

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

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

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

10,049% 13,957% 10,053% 7,962% 7,145% 10,915% 6,921% 15,761% 15,729% 18,668% Esus részaránya

185%; EE 120%; CC 165%; EE 168%; EE 186%; EE 147%; DD 157%; DD 123%; CC 157%; DD 128%; CC Energetikai osztály

 

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

60% / 27% / 13% 59% / 28% / 13% 57% / 27% / 16% 57% / 27% / 16% 54% / 27% / 19% 54% / 27% / 19% ARr / ATé / ANy arány

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

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

5,107% 38,913% 5,397% 50,854% 7,374% 65,618% Esus részaránya

355%; HH 52%; AA+ 347%; HH 29%; AA++ 295%; GG 26%; AA++ Energetikai osztály
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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 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. 

Meglévő oktatási épületek energiamegtakarítási potenciálja 

Értekezésem 5. fejezetében az épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos energiameg-

takarítási potenciál fogalmát értelmeztem először szakirodalmi kutatással, majd a saját esettanulmánya-

imból 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 energiameg-

takarítási 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. 
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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: (1) az épületek bizonyos intézkedéscsomagok szerinti 

korszerűsítése által elérhető technikai jellegű; (2) az épületek „költségoptimalizált” és „közel nulla 

energiaigényű” korszerűsítésével elérhető minimális. 

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. 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]. 

5. 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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Az energiamegtakarítási potenciál számításával kapcsolatban egy általános és három specifikus 

definíciót fogalmaztam meg értekezésemben. Az 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 szerinti, 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] 

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 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 
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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. 

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 
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hallgatói korszerűsítési tervek részletes épületenergetikai számításokkal történő elemzése segített az 

egyes energiamegtakarítást célzó intézkedések hatékonyságának megítélésében, a kihagyott lehetőségek 

feltárásában és annak az 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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A disszertáció legfontosabb forrásai 

Magyar (12) és európai uniós (8) jogszabályok, különféle szabványok (6). 
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