
0 
 

  
Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

Készítette: Kiss Gergely és Ferencz András 
Felkészítő tanár: Szász Ágota Judit 

Mentor: Pál Attila 

 

TUDEK-2014 

Termopoli, 
avagy gazdálkodj okosan! 

Környezetvédelemi dolgozat 

 



1 
 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

1 Bevezető ................................................................................................................................. 2 
2 A Föld energia helyzete napjainkban ................................................................................. 2 
2.1 Klasszikus energiatermelés ............................................................................................. 2 

2.2 Megújuló energiaforrások ............................................................................................... 2 

2.3 Környezeti hatások .......................................................................................................... 3 

3 Épületek energetikai kérdései ............................................................................................. 3 
3.1 Hőveszteség ..................................................................................................................... 3 

3.2 Hőszigetelés ..................................................................................................................... 4 

3.3 Infrakamerás mérések ...................................................................................................... 4 

3.4 Energiahatékonysági tanúsítvány .................................................................................... 4 

4 Gyakorlati munkánk ............................................................................................................ 5 
4.1 Kérdőívek kielemzése ..................................................................................................... 5 

4.2 Iskolánk hőtérképe .......................................................................................................... 5 

4.3 Energetikai mérések és számítások ................................................................................. 6 

5 Következtetések .................................................................................................................... 7 
6 Felhasznált irodalom ............................................................................................................ 8 
7 Melléklet ................................................................................................................................ 8 
7.1 Ábrák ............................................................................................................................... 8 

7.2 Kérdőív válaszainak grafikus megjelenítése ................................................................. 12 

7.3 Mérési jegyzékek ........................................................................................................... 13 

7.4 Fizikum energetikai tanúsítványa .................................................................................. 14 

7.5 62. tanterem energetikai tanúsítványa ........................................................................... 15 

7.6 Táblázatok ..................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1 Bevezető 
Századunk egyik legfontosabb eleme az energia, hiszen ettől függ az ipar, a fűtés, a vízellátás, a 

közlekedés, enyhe túlzással, az életünk (1. ábra). Ebből a gondolatokból kiindulva szeretnénk 

megvizsgálni, hogy a mindennapjainkban, a hétköznapi ember, hogyan járulhat hozzá az elfogyasztott 

energia csökkentésére, melyek azok a legkézenfekvőbb módozatok, amivel nemcsak energiát 

takaríthatnánk meg, hanem a CO2 kibocsátást is csökkenteni lehetne.  

Az erre irányuló érdeklődésünket az a fizikaóra kelltette fel, amikor infrakamerával a laborban 

felvételeket készítettünk, és láthatóvá váltak azok a helyek ahol nagy hőveszteségek mutatkoztak. 

Ezért számunkra a legszimpatikusabb és hozzánk legközelebb álló téma a háztartásainkban elveszített, 

valamint megtakarítható hőenergia lett. Erre a témakörre irányuló kutatásainkat egy olyan felmérés is 

megerősítette, amiben választ kerestünk arra vonatkozóan, hogy mennyire tájékozottak az emberek az 

energiaforrások, takarékossági lehetőségek, hőszigeteléssel kapcsolatos témakörökben, illetve az a 

tény, hogy az Európai Unió kiemelten foglalkozik a lakások, közintézmények 

energiahatékonyságával, energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében.  

2 A Föld energia helyzete napjainkban 

2.1  Klasszikus energiatermelés  

A fosszilis tüzelőanyagok
1
 a világ energiatermelésének körülbelül 80%-át adják (2. ábra). A kőolaj 

amellett, hogy a legfontosabb energiaforrás a világgazdaság alapját is képezi. Az iránta való igény 

egyre nő, de a kitermelése stagnál. Bár a vélemények különböznek, vannak, akik 5-10 évre teszik az 

olajtartalékok elfogyását, mások szerint akár száz évig is elegendők, azzal mindenki egyetért, hogy 

hamarosan el fogjuk érni azt, hogy a kinyerésük többe fog kerülni, mint amennyi hasznuk van.(3.ábra) 

2.2  Megújuló energiaforrások 

A megújuló, alternatív
2
 energiaforrások azok, melyekből az energia úgy nyerhető ki, hogy jelentősebb 

emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül az újratermelődik. Napjainkban a 

befektetések és a kutatások egyre inkább a megújuló energiaforrások felé irányulnak, abban a 

reményben, hogy ilyen módon menthetjük meg környezetünket. Bár a Nap kínálta lehetőségek mellett 

eltörpül bármely más megújuló forrás, a világszerte termelt energiának egyelőre csak csekély 

töredékét adja (0,02%). Passzív napenergia hasznosításkor az épület tájolása és a felhasznált 

építőanyagok a meghatározóak. Ilyenkor az üvegházhatást használjuk ki hőtermelésre. Alapjában véve 

passzív napenergia-hasznosító minden olyan épület, amely környezeti adottságai, építészeti kialakítása 

következtében képes használni a Nap sugárzását, mint energiaforrást.  Az aktív napenergia-

termelésnek két módja van. Első módszer, hogy a napenergiát hőenergiává alakítjuk. A hőenergia 

„gyűjtése” és tárolása főképp napkollektorokkal történik. A másik módszerrel, a napelem segítségével, 

                                                           
1
 szén, kőolaj, földgáz 

2
 biogáz, szél-, víz-, geotermikus és napenergia 
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a napsugárzás energiáját elektromos energiává alakítjuk, mondhatjuk, hogy maga az energia "ingyen 

van", nem függ beszállítótól, nem vonható embargó alá, csökkenti a más országoktól való 

energiafüggőséget.  

2.3  Környezeti hatások  

Az energiafogyasztás hatásai is összetettek, a kitermelés, az átalakítás, a szállítás és a felhasználás is 

szennyezi a környezetet (4.ábra). A nyersanyagok kitermelésének helyén jelentkező környezeti károk 

minden egyes energiahordozónál és kitermelési technológiánál más és másfélék. Az urán és 

szénbányászat visszafordíthatatlan és jelentős károkat okoz a Föld felszínén. A kőolaj- és földgáz-

kutak mentén pedig szinte elkerülhetetlen az energiahordozó szivárgása, elfolyása, ugyanakkor 

szükség van a szállításukra és az átalakításukra. Az energia átalakításának hatásfoka a legtöbb esetben 

nem kielégítő, ennek oka a felhasználó oldaláról jelentkező hanyagság, nemtörődömség. 

Energiahatékony berendezések vásárlásával és nagyobb odafigyeléssel az előző két tényező 

csökkenthető. Az energiafelhasználás során a legfontosabb környezetvédelmi kérdés az eltüzelés során 

jelentkező füstgázok
3
 keletkezése, egyre növekvő mértékben jutnak a légtérbe (5. ábra). 

3 Épületek energetikai kérdései 

Az élelmezés után a kiadásaink legnagyobb tétele a lakás fűtése. Ezért nagy figyelmet fordíthatnánk 

az energia-megtakarításra. A hőmegtakarítás méretét befolyásolhatjuk: urbanisztikus,
4
 

architektonikai,
5
 konstrukciós, fűtéstechnikai, valamint szoláris tényezőkkel. 

3.1 Hőveszteség 

Egy épület általában az épületszerkezeteken keresztül, illetve légcserével
6
 veszíthet hőt. A 

hőveszteség során két eltérő hőmérsékletű közeg (fűtött lakás-külső levegő) hőt cserél. Az átáramló 

hőt az elválasztó anyag hőszigetelő képessége szabályozza: minél jobb a hőszigetelő képessége, annál 

kisebb a hőveszteség, annál kevesebb energia használódik el. Ezt a tulajdonságát az anyagnak a 

hőátbocsátási tényezővel U [W/m²K] írjuk le, ami a szigetelő közeg egy négyzetméterén, egységnyi 

idő alatt távozott hő, ha a külső és a belső oldal hőmérséklete között egy Celsius-fok a különbség. 

Ennek fordított értéke a hővezetési ellenállás R [m²K/W]. 

A hőveszteség, ami az időegység alatt egy adott felületen keresztül elveszített hőt jelenti, egyenesen 

arányos a szigetelőfelület S méretével, a külső és belő hőmérséklet közötti különbséggel (Tk-Tb), 

valamint a hőátbocsátási tényezővel: Qv=S*U*(Tk-Tb), [W] 

                                                           
3
 széndioxid, a kén- és nitrogén-oxidok, egyéb szennyezőanyagok 

4
 a beépítés módja – sorházak, egyedülálló házak 

5
 az épület geometriai alakja, egyedülálló megoldás 

6
 szellőztetés és filtráció 

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet


4 
 

3.2  Hőszigetelés 

A hőszigetelés megvéd a hidegtől, csökkenti a káros fűtési melléktermékek mennyiségét, valamint az 

épület tartószerkezetét érő hőterhelést. Egy jó hőszigeteléssel kisebbek lehetnek télen a számláink, 

mivel csökken a hőveszteség, de a nyári meleget is kirekeszthetjük, és elkerülhetjük a hőhidak 

kialakulását és a páralecsapódást. Megfelelő hőszigetelés hiányában a hő 30-40%-a a falakon, 20-

30%-a a tetőn, 15-25%-a az ablakokon át, 10-15 %-a pedig a padlón keresztül vész el (6.ábra). Ezeket 

az arányokat befolyásolhatja a nagy üvegfelület, a rossz szigetelés és a nyílászárók minősége. Adott 

esetekben az összes hőveszteség akár a 40-50%-ot is elérheti. Egy jó hőszigetelés, az állandó 

hőmérséklet biztosításával növelheti az épület élettartalmát, óvja az épület állagát, és biztosítja az 

állandó 40-60 %-os benti páratartalmat. 

A hőszigetelő rendszerek az épület külső falára rögzített hőszigetelésből, tapaszrétegből, és 

fedővakolatból állnak (7. ábra). A leggyakoribb alapfelületek az új téglafalak, a régi kő, tégla, vályog, 

illetve a vegyes falazatok, amik lehetnek vakolt, illetve vakolatlan felületek. A hőszigetelő anyagok 

lehetnek: szintetikus-szervetlen, szerves,
7
 és természetes-szerves anyagok

8
 (8-10. ábrák). Ezen 

hőszigetelő anyagok egyes tulajdonságait az 1. táblázat foglalja magába. 

3.3 Infrakamerás mérések 

Az infravörös fényképezés az elektromágneses spektrumnak, a közeli infravörösnek nevezett 

hullámhossztartományában történő képrögzítést jelenti. Infravörös termográfia egy termokamera és 

egy optikai ábrázolású hőtérkép segítségével történő felületi hőmérsékletmérés. 

A hőkamerás vizsgálatok segítségével gyorsan és pontosan felmérhető egy épület állapota, hibái. 

Feltárhatjuk az új és régi épületeknél egyaránt azon műszaki hiányosságokat is, amelyek hőkamera 

segítsége nélkül nem lokalizálhatóak. A megfigyelések a legtöbb esetben kívülről és belülről is 

történik, így pontosan meghatározhatóak a hőhidak és a légtömítetlenségek helye. Láthatóvá válnak a 

tető- és épületszigetelések hibás kivitelezései, károsodásai. Jellemző mérési helyek az alábbiak: ajtók, 

ablakok, redőnyök, kémények, tetőszerkezetek, falak, és ezek csatlakozásai. 

3.4 Energiahatékonysági tanúsítvány 

Az Európai Unió kötelezővé tette minden ország számára az energetikai tanúsítvány bevezetését. 

2002-ben direktívában
9
 írta elő, hogy az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése 

érdekében magasabb energiahatékonysági követelményeket kell teljesíteni a lakásoknak és a 

közintézményeknek. A szabályozás érdeke, hogy minden tagországban csökkenjen az épületek 

energiafogyasztása minél rövidebb időn belül. Az energetikai tanúsítvány:
10

 „..igazoló okirat, amely 

                                                           
7
 ásványgyapot, üveggyapot, expandált polisztirol, extrudált polisztirol 

8
 parafa, farost, kender, nád 

9
 Energy Performance of Building Directive 

10
 e-zöldkártya 
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az épületnek a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti számítási módszerrel 

meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.” [2] 

Hazánkban 2013. július 20-tól kötelező az energetikai tanúsítvány elkészítése adás-vételek és bérleti 

szerződések esetében. Nem szükséges az energetikai tanúsítvány 50 nm-nél kisebb különálló 

épületekre, ideiglenes 2 évnél rövidebb felhasználású épületekre, évente kevesebb, mint 4 hónapig 

használt épületekre, illetve olyan fűtetlen épületekre
11

 melyekben állandó jellegű emberi tevékenység 

nem zajlik. A tanúsítvány előre megadott skála szerinti energetikai osztályba sorolja az adott ingatlant. 

A skála a legkedvezőbb „A” kategóriától a leggyengébb „G” kategóriáig terjed. A „C” kategória az, 

amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített minimális energetikai követelményeknek (11. ábra). 

Az energetikai skála alapját az épület évi felületegységre jutó elhasznált energia mennyisége adja 

[kWh/m
2
év]. Ez az energiaskála megtalálható a fizikum tanúsítványában (7.4 melléklet). 

4 Gyakorlati munkánk 

4.1 Kérdőívek kielemzése 

Egy kérdőívet állítottunk össze, melyben felmértük az energiatakarékossági szokásokat és ismereteket 

külön a 9.-10. osztályosok, 11.-12. osztályosok, valamint a felnőttek körében. Mindhárom 

korcsoportban 50-50 embert vett részt, amiket külön kielemeztünk (pld. 7.2 melléklet), majd 

összehasonlítottunk. Az eredmények nagy része a 2. táblázatban van összefoglalva.  

Földünk különböző fosszilis tüzelőanyagainak „élettartamáról”és a és fűtési szokások hatásairól eltérő 

vélemények születtek. A megújuló energiaforrásainkkal kapcsolatosan a választ-adók többsége tudta, 

hogy ezek a szél-, víz-, napenergia, viszont a biogázra már kevesebben gondoltak mindhárom 

korcsoportban. Kiderült, hogy a többség szerint az iparban a legnagyobb az energiafogyasztás, ami 

téves elképzelés. A megtakarítási szokásoknál az érdekesség az volt, hogy a fával való fűtés csak a 9.-

12. osztályosoknál volt megtalálható, valamint a napelemek használata mindhárom korcsoportnál 

ritka. A felmérésünk alapján, az emberek többsége tudja, hogy egy nem szigetelt épület mely részén a 

legnagyobb a hőveszteség, és azt is, hogy melyek a szigetelő anyagok. Arra a kérdésre azonban, hogy 

szerintük településünkön az épületek hány százaléka van leszigetelve, bizonytalan és nem egyértelmű 

válaszokat kaptunk. A megkérdezettek nagy többsége nem ismeri a házak energiatanúsítványával 

kapcsolatos törvénykezést. Elmondhatjuk, hogy a válaszok nagy része hasonlít mindhárom 

korcsoportnál, a különbségeket olykor az „élettapasztalat” adhatja. Ez a kérdőív tisztán kimutatja az 

emberek energiatakarékossági ismereteit, a hiányosságait és szokásaikat egyaránt. 

4.2 Iskolánk hőtérképe 

A 12. ábrán látható infrakamerával számos fényképeket készítettünk iskolánk különböző helységeiről. 

A 13. ábra, az iskola homlokzatáról készült, és látni lehet rajta a nyílászárók és a tető nagy 
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 fűtetlen raktár, ipari épületek, trafóházak, istállók, fűtetlen gazdasági épületek 
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hőveszteségét, ami egyértelműen a “korukra” utal és arra, hogy felújításra szorulnak. A hőhidak 

jelenléte nem szembetűnő, mert az épületen nincsen szigetelés, a külső falak kivitelezése 

legömbölyített. A melléképület emeleteit elválasztó díszítéseken, valamint a belső falakon található 

törések helyén (14.-15. ábrák) találtunk egy néhányat. A készített felvételeken jól látszanak és 

megkülönböztethetők a fűtött, illetve nem fűtött termek. Észrevettük, hogy a nap folyamán a külső 

falak hőmérséklete változik, valósággal követi a kinti levegő hőmérsékletének a változását. Ezt 

mutatja a reggeli, délutáni és esti felvételek sorozata a 14.-19. ábrák között. A 20. ábrán egy folyósóra 

nyíló ajtó látszik, valamint a 21. ábrán a fizika labor egy részlete látszik. A 22.-23. ábrák az ablakok 

külső felületének hőmérsékletét mutatja. 

Megmértük ugyanolyan körülmények között
12

 az iskola és egy félig leszigetelt beton tömbház külső 

falainak hőmérsékletét. Az iskola külső falának hőmérséklete megegyezett a nem leszigetelt beton 

felület hőmérsékletével. A szigetelt és nem szigetelt felületek közötti különbségek ebben az esetben 2-

3 C
o 
–nak adódtak (24.-25. ábrák). 

4.3 Energetikai mérések és számítások 

Az elmélet tanulmányozása során megtudtuk, hogy hőszigeteléssel energiát és CO2 kibocsátást 

takaríthatunk meg. Ezt szeretnénk konkrétan tanulmányozni iskolánk két tantermében. A jelenlegi 

helyzet megállapítása érdekében a kiválasztott helységeket lerajzoltuk (26.-27. ábrák) és lemértük 

azokat az adatokat, amelyek szükségesek az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez. Ezeket a 

jegyzőkönyveket a melléklet 7.3 része tartalmazza. A Regionális Fejlesztési Minisztériumnak az 

épületek energiahatékonyságára vonatkozó 157/2007-es számítási módszertana szerint működő 

számítógépes szoftver
13

 alkalmazása tette lehetővé a kiválasztott termek tanúsítványának elkészítését 

(7.4 és 7.5 melléklet). Ebből kikerül, hogy a fajlagos évi hőfogyasztás szerint a Fizikum „E” 

kategóriába sorolható (valószínű azért, mert annak ellenére, hogy egy külső fala van, nagy a 

belmagasság), míg összesített energiafogyasztás szerint „D” kategóriába tartozik. A 62-es tanterem a 

fajlagos évi hőfogyasztás szerint a „D” kategóriába, míg összesített energiafogyasztás szerint „C” 

kategóriába tartozik. A különbség abból adódhat, hogy a 62-es terem alól-felül fűtve van, és déli 

fekvésű. A tanúsítványok kiállítását megalapozó számítások összefoglalását és a kibocsájtott CO2 

mennyiségét a 3. táblázat tartalmazza.  

A fajlagos évi hőfogyasztás kiszámítására kidolgoztunk egy egyszerűbb, megközelítő számítási 

módszert, aminek alapját az elfogyasztott gáz mennyisége jelenti. Ezekben a számításokban a kályha 

térfogathozama: qv=V/Δt [m
3
/h], a természetes gáz elégetéséből származó hő: Q=qV [kWh], ahol a q- 

az EON által megadott gáz fűtőértéke [kWh/m
3
], Qhasznos= ηQ, ahol a η-a kályha hatásfoka, 

Qév=NQhasznos – össznapi fűtésből származó éves hasznos hő [kWh], q=Qév/S- fajlagos évi elhasznált 

hő. Ezeket a számításokat tartalmazó 4. táblázat alapján láthatjuk, hogy a fajlagos évi elhasznált hő a 
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 2013. november 8.- este 
13

 All Energy pt. Apartment- Mentorunk jóvoltából  
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Fizikumra kiszámolva a hivatalos értéktől 9,7 %-ban tér el, míg a 62. tanteremre az eltérés csak 1,75 

%. Mind a két esetben a gázfogyasztás alapján kevesebb energia fogy. 

Mivel iskolánk műemlék, ezért csak egy belső szigetelés, tetőtéri szigetelés és az eredetivel 

megegyező formájú ablakcsere képzelhető el a helyzet javítására. A szoftveres elméleti 

energiatakarékossági számításokat az 5. táblázatban foglaltuk össze. Ha 12 mm-es Ytong Multipor 

szigetelést tennénk a Fizikum külső falának belső részére, akkor a befektetés 5,8 év alatt térülne meg, 

ezáltal megtakarítva évi 3978,72 kWh/év az energiát. Egy 10 cm-es üvegvattával a tetőtéren, több 

mint 11000 kWh/év energiát takarítanánk, ami 1,5 év alatt térülne meg. Ha mindkét szigetelést 

alkalmazzuk, a megtakarított energia összegződik. A 62-es osztályterem esetén egyedül a 12,5 cm 

vastagságú Ytong Multipor szigetelés érné meg, ezáltal 5300 kWh/év energiát takarítanánk meg, és 

megtérülne a befektetés 5,5 év alatt. A megtakarított CO2 mennyisége minden esetben arányos az 

energiatakarékoskodással, amelynek értéke a megtakarított pénz mellett szintén jelentős. Ez átlagosan 

25 kgCO2/m
2év -re adódott a számításaink alapján. Jó és teljes szigetelés esetén a megtakarított energia 

47,77% -os a fizikum, illetve 50,73 %-os a 62. tanterem esetében, ami jól egyezik a szakirodalomban 

található értékekkel. 

Eljátszadozva a gondolattal, ha csak minimális 45 %-os megtakarítást veszünk, akkor ez az Iskola téli 

gázszámláin legalább egy 70000 lejes megtakarítást jelentene. Ez egy kisebb városra (150000 lakós) 

kiterjesztve elérheti akár a 40-60 millió lejes megtakarítást is, illetve a CO2 nem férne el 3000 darab 

25 tonnás tehervagonban sem. 

5 Következtetések 
A világ fosszilis üzemanyagkészletei végesek, és a környezetre kifejtett káros hatásuk miatt az 

emberiségnek minél előbb át kell térnie a megújuló energiaforrásokra, illetve újabb energiaforrásokat 

kell felkutatni. Ugyanakkor törekednünk kell a takarékosdkodásra, és fontos lenne, hogy az állami 

intézmények épületeit a lehető legenergiatakarékosabb állapotba hozzák. 

Sikerült mérésekkel felfedezni, összehasonlítani és alátámasztani, hogy, ha a marosvásárhelyi Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum épületének tetőterét 10 cm-es üvegvattával leszigetelnénk, ez a befektetés 

térülne meg a leggyorsabban. Ez a megoldás nagy mennyiségű pénz-, de főleg energia 

megtakarításhoz vezet, ami nagymértékű CO2 kibocsátást is jelent egyben. Ezek az adatok nem csak a 

közintézményekre érvényes, hanem a tömbházakra, magánházakra is kiterjeszthetőek. Ezeknél az 

épületeknél lehetséges a külső fal szigetelése is, ezáltal még több energiát lehetne megtakarítani. 

Célunk, hogy számításainkat és eredményeinket minél szélesebb körben bemutassuk, elősegítve a 

környezettudatos és energiatakarékos gondolkodásmód kialakulását az emberekben. Reménykedünk 

abban, hogy országunk is az energiahatékonyság gazdasági ösztönzőjeként az ezzel kapcsolatos 

adókedvezmények bevezetése mellett dönt, ahogy azt több EU tagállam is tette. 
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7 Melléklet 

7.1 Ábrák 

  
1. ábra 2.ábra 

  
3. ábra 4. ábra  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Energetikai_tanúsítvány
http://www.mdrap.ro/constructii/metodologia-de-calcul-al-performantei-energetice-a-cladirilor
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5. ábra 6. ábra 

 

 

7. ábra 8. ábra 

  
9. ábra 10.ábra 

 

 
11. ábra 12.ábra 

http://www.fal-doktor.hu/wp-content/uploads/2011/11/frontrockmaxe_n.jpg
http://www.fal-doktor.hu/wp-content/uploads/2011/11/polisztirol_lemez2.jpg
http://www.fal-doktor.hu/wp-content/uploads/2011/11/02_styrofoam.jpg
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13. ábra 14. ábra 

  

14. ábra 15. ábra 

  
16. ábra 17. ábra 

 
 

18. ábra 19. ábra 
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20. ábra 21. ábra 

  
22. ábra 23. ábra 

  

24. ábra 25. ábra 
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26. ábra 27. ábra 
ó 

7.2 Kérdőív válaszainak grafikus megjelenítése 
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7.3 Mérési jegyzékek 

 

I. Adatgyűjtőlap Fizikum  

 

1. Anyagok és szomszédosságok  

- Anyagösszetétel: 10-12% vakolat, a 

többi tömör tégla. 

- Az alsó záróplanson vastagsága: 40 

cm, beton + parkett 

- Alsó szomszéd: tanterem 

- Felső szomszéd: padlás 

- Az ablakok típusa: üveg, fa kerettel, 2 

szem közti távolság 12 cm 

- Ablakok zárása: rossz  

- Az ajtó típusa: fa, 4 cm 

2. Környező égtájak, klíma zóna  

- Egy iránytű segítségével megkerestük 

az északot és bejelöltük a rajzon 

- A klímazóna: mérsékelten meleg – 

száraz (4. klímazóna) 

3. Installációk (vagy épületgépészet)  

- Csempekályha: 74*173,5*233 cm 

- Csempekályha hatásfoka: ~ 70 

százalék, maximális teljesítmény: 

2000 l/h 

- Hőmérséklet szabályzó: van 

- Világítás: neonégők (56W)*12 db 

4. Adminisztratív információk a terem 

működését illetően  

- Hány személy használja a termet: 30 

- Munkaprogram: hét közben, 7-15 h 

között  

- Szellőztetés: óránként 10 perc 

- A terem (az épület) építési éve: 1909 

 

II. Adatgyűjtőlap 62-es tanterem  
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1. Anyagok és szomszédosságok  

- Anyagösszetétel: 10-12% vakolat, a 

többi tömör tégla. 

- Az alsó záróplanson vastagsága: 40 

cm, beton + parkett 

- Alsó szomszéd: tanterem 

- Felső szomszéd: tanterem 

- Az ablakok típusa: üveg, fa kerettel, 2 

szem közti távolság 12 cm 

- Ablakok zárása: rossz  

- Az ajtó típusa: fa, 4 cm 

2. Környező égtájak, klíma zóna  

- Egy iránytű segítségével megkerestük 

az északot és bejelöltük a rajzon 

- A klímazóna: mérsékelten meleg – 

száraz (4.klímazóna) 

3. Installációk (vagy épületgépészet)  

- Csempekályha: 95*60*200 cm, egy 

lyukba elhelyezve 

- Csempekályha hatásfoka: ~ 70 

százalék maximális teljesítmény: 1000 

l/h 

- Hőmérséklet szabályzó: van 

- Világítás: neonégők (56W) 6 - drb 

4. Adminisztratív információk a terem 

működését illetően  

- A termet használó személyek száma: 

30 

- Munkaprogram: hét közben, 7-15 h 

között  

- Szellőztetés: óránként 10 perc 

- A terem (az épület) építési éve: 1909 

 

7.4 Fizikum energetikai tanúsítványa 
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7.5 62. tanterem energetikai tanúsítványa 

 

 

 

7.6 Táblázatok 

1. táblázat 

Szigetelő anyagok tulajdonságai 

Szigetelőanyag 

típusa 

Előnyök Hátrányok 

Üveggyapot  olcsó 

 jó hőszigetelő 

 közepesen jó tűzálló 

képesség 

 szúrós 

 belélegezve köhögést okoz 

 párára nagyon érzékeny, nagyon 

tömörödik, hamar tönkremegy, nem 

környezetbarát 

Kőzetgyapot  nagyon jó  hőszigetelő 

 természetben előforduló 

anyagból készül 

 nagyon jó tűzálló képesség 

 viszonylag jó páraálló 

 szúrós 

 belélegezve köhögést (és még ki 
tudja mit) okoz 

 

Polisztirol  Nagyon jó hőszigetelő 
képesség 

 Jó páraállóság (ez hátrány 
is mivel párazáró) 

 egerek stb. rágcsálók szeretik 

 tűzveszélyes tud lenni, ha nincs 
befedve teljesen vakolattal, 
párazáró 

Természetes 

hőszigetelők (nádszál, 

szalmabála,…) 

 környezetbarát 

 Nagyon jó hőszigetelő 

 

 tűzveszélyes, ha nincs beborítva, 

vagy lekezelve 

 rágcsálók szeretik, ha nincs 

beborítva, vagy lekezelve 
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2. táblázat 

 

3. táblázat 

Az Energiatanúsítványok adatai 

Mennyiségek Mértékegység Fizikum Kategória 62 Tanterem Kategória 

Évi hőfogyasztás kWh/év 37040.02   13680.49   

Fajlagos évi 

hőfogyasztás kWh/m
2
év 339.94 E 228.01 D 

Fajlagos évi 

energiafogyasztás kWh/m
2
év 356.31 D 244.38 C 

Fajlagos CO2 

kibocsátás kgCO2/m
2
év 75.84   53.46   

Évi CO2 kibocsátás kgCO2 8266.56   3314.52   

 

4. táblázat 

Energiafogyasztás az elhasznált gázmennyiség alapján 

Hozam 

[m
3
/h] 

Térfogat 

[m
3
] 

Felszabadult 

hő [kWh] 

kályha 

teljesítménye 

[kW] 

Hasznos 

energia [kWh] 

Évi teljesítmény 

[kWh/év] 

Fajlagos évi 

teljesítmény 

[kwh/m
2
év] 

1.75 42 440.16 122.267 308.112 58541.28 537.0759633 

1.5 36 377.28 104.800 264.096 50178.24 460.3508257 

1.25 30 314.4 87.333 220.08 41815.2 383.6256881 

1 24 251.52 69.867 176.064 33452.16 306.9005505 

0.75 18 188.64 52.400 132.048 25089.12 230.1754128 

Kérdőívre adott leggyakoribb válaszok korcsoport szerint 

 9.-10. osztály 11.-12. osztály felnőttek 

Fosszilis 

tüzelőanyagok 

kőolaj kőszén földgáz kőolaj kőszén földgáz kőolaj kőszén földgáz 

40-100 év 
100 év 

fölött 

40 év 

alatt 

40-100 

év 
40-100 év 

Energiatermelési és 

fűtési szokások 

hatásai a 

környezetre 

-szennyező 

-megnő a szendioxid a 

légkörben 

-időjárás változása 

-egyéb: állatfajok pusztulása 

-szennyező 

-megnő a szendioxid a légkörben 

-időjárás változása 

 

-szennyező 

-megnő a szendioxid a 

légkörben 

-időjárás változása 

-egyéb: falvak eltűnése 

Megtakarítási 

szokások 

-villany lekapcsolása 

-közszállítás használata 

-vízzel való spórlás 

-hőszigetelés 

-részleges fűtés 

-fával való fűtés 

-villany lekapcsolása  

-közszállítás használata 

-vízzel való spórlás 

-hőszigetelés 

-részleges fűtés 

-fával való fűtés 

-villany lekapcsolása  

-közszállítás használata 

-vízzel való spórlás 

-hőszigetelés 

-részleges fűtés 

-egyéb: szelektív szemét 

gyűjtés 

Egy nem szigetelt 

épületnél itt a 

legnagyobb a 

hőveszteség: 

falakon ablakokon falakon 

Településünkön az 

épületek hány 

százaléka van 

leszigetelve? 

40-60% 40-60% 20-40% vagy 20% alatt 

Melyek szigetelő 

anyagok? 

-polisztirén 

-tömör tégla 

-gyapott, levegő (kevesebben) 

-polisztirén 

-tömör tégla 

-gyapott, levegő (kevesebben) 

-polisztirén 

-gyapott 

-levegő 
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0.5 12 125.76 34.933 88.032 16726.08 153.4502752 

0.25 6 62.88 17.467 44.016 8363.04 76.72513761 

 Fizikum   69.867     306.900 

62. tanterem  34.933   224.011 

gáz fűtőértéke [kWh/m3]: 10.48 fűtott napok száma: 190 

 fűtés ideje [h]: 24 h Fűtött felület [m
2
]: 109 fizikum/ 64 tanterm 

kályha hatásfoka: 0.7 fizikum, 

0,6  tanterem 

  

5. táblázat 

Energetikai feljavítási intézkedések következményei 

Fizikum 

       

Energetikai 

feljavítási 

intézkedés 

Energia 

megtakarítás 

(kWh/an) 

Energia 

megtakarítás 

(%) 

Energia 

megtakarítás 

pénzben 

kifejezve 

(lej/év) 

Fajlagos 

megtakarított 

CO2 

kibocsátás 

(kg/m
2
év) 

A 

befektetés 

élettartama 

(év) 

A 

befektetés 

értéke 

(lej) 

A 

befektetés 

megtérülési 

 ideje (év) 

7,5 cm Ytong 

Multipor szigetelés 

külső falon-után 

3399.78 9.18 747,95 7.76 20 2800 3.74 

12,5 cm Ytong 

Multipor szigetelés 

külső falon-után 

3978.72 10.74 875.31 8.8 20 5080 5.8 

Termopán 

ablakcsere-után 
2611.24 7.05 574.47 5.74 30 10530 18.32 

Tetőtér szigetelés 

10 cm 

üvegvattával-után 

11104.56 29.98 2443 20.86 50 3300 1.35 

Teljes szigetelés 17694.52 47.77 3892.78 35.4   18910 4.8577 

        62. tanterem 

       

Energetikai 

feljavítási 

intézkedés 

Energia 

megtakarítás 

(kWh/an) 

Energia 

megtakarítás 

(%) 

Energia  

megtakarítás 

pénzben 

kifejezve 

(lej/év) 

Fajlagos 

megtakarított 

CO2 

kibocsátás 

(kg/m
2
év) 

A 

befektetés 

élettartama 

(év) 

A 

befektetés 

értéke 

(lej) 

A 

befektetés 

megtérülési 

 ideje (év) 

7,5 cm Ytong 

Multipor szigetelés 

külső falon-után 

4629.97 33.84359771 1018.59 15.44 20 3700 3.63 

12,5 cm Ytong 

Multipor szigetelés 

külső falon-után 

5337.32 39.01409964 1174.21 

18.07 

20 6300 5.36 

Termopán 

ablakcsere-után 
1603.25 11.71924397 352.71 

5.95 
30 6320 17.91 

Teljes szigetelés 6940.57 50.73334362 1526.92 24.02   12620 8.26500406 

 


