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Vezetői összefoglaló  

 

Egyértelműen meghatározható főbb cél és beavatkozási terület Szőc község energia 

megtakarítási feladataiban az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, mint több funkciós 

épületnek a használatában rejlik.  

 

Az összefoglaló szövegszerűen tartalmazza azokat a főbb lehetőségeket, fenyegetéseket 

(kritikus pontok), erősségeket és gyengeségeket, amelyek a közintézmény által üzemeltetett 

energetikai rendszereket jellemzi. 

 

Erősség 

Korábbi pályázatok során szerzett 

tapasztalat. Pl: adósságkonszolidációban 

részt nem vett önkormányzatok 

fejlesztési támogatása. 

Gyengeség 

Az energetikai adatok ezidáig nem voltak 

dokumentálva havi szinten.  

Energetikus hiánya.   

Lehetőség 

Energiamegtakarítási és megújuló 

energiák alkalmazását támogató 

pályázati források elnyerése. 

Fenyegetések/veszélyek 

A beruházások megvalósításához 

szükséges források hiánya. 

 

E tényezőkből kiindulva lehet azonosítani a kulcs beavatkozási pontokat, és a beavatkozások 

erőforrás/speciális ismeret, kompetencia igényét. 

 

Elkészíttettük az épület energetikai tanúsítását. Ebből kitűnik, hogy a korábbi évek 

fejlesztései elegendőek bizonyos szerkezetek energia hatékonysági megfelelőségéhez, de 

akadnak még további feladataink is. Egyrészt, hogy megfeleljünk az energia 

hatékonyságról szóló szabályozásoknak, másrészt pedig, hogy ténylegesen meg tudjunk 

takarítani még több energiát. Az energetikai tanúsítvány teljesen visszaigazolta 

(mindössze pár% eltéréssel) a valós és a számított energia (gáz) fogyasztást. Ebből 

következően a megtakarításra vonatkozó számítások is valószínűsíthetően a valós 

megtakarítást fogják eredményezni.  

(2016-ban a számla szerinti gázfogyasztás 4276m3 volt, míg a számításokban 3932,9m3 

jött ki. Az elektromos áramfogyasztásnál az eltérés jelentősebb. Ez azt mutatja, hogy 

már most is eléggé takarékosan működik az épület üzemeltetése.) 

 

A vezetői összefoglaló egyértelműen tartalmazza azokat az intézkedéseket és felelősöket, 

amelyeket adott határidőn belül teljesíteni szükséges. Tartalmazza továbbá azokat a fejlesztési 

lehetőségeket, amelyeket az intézmény beazonosított, megvizsgált, elkötelezett a megvalósítás 

irányában, azonban erőforrás hiányában egyelőre nem képes megvalósítani.  

 

Ötéves intézkedési terv a megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:  

Az épület további energetikai korszerűsítése, energiahatékonysági szemlélet megteremtése a 

dolgozókban, megújuló energia használata – főképp napelem alkalmazása az elektromos 

energia előállítására 
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Beruházást nem igénylő rövidtávú 

beavatkozások 
becsült éves megtakarítás 

(mért mértékegység)1 
Határidő Felelős 

személy 
Tervszerű megelőző karbantartás   Falugondnok 

 

 

Minimális ráfordítást igénylő 

beavatkozások 
becsült éves megtakarítás 

(mért mértékegység) 
Határidő Felelős 

személy 
Split klímák rendszeres tisztíttatása 3-5% = 100kWh 2017 Falugondnok 
energiatakarékos világítótestek 

beszerzése (kül- és beltérben); 

5%= 125 kWh 2017 Falugondnok 

Fűtési rendszer programozott 

működtetése 
4-5%= kb 5200MJ 2017 Falugondnok 

 

 

Beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás 

(mért mértékegység) 
Határidő Felelős 

személy 
Megújuló energia alkalmazása villamos 

energia csökkentése érdekében 
3000kWh támogatás 

elnyerése 

Polgármester 

Tetőszerkezet cseréje, padlásfödés 

szigetélése (kőzetgyapot) 
3-5% = kb 5000MJ támogatás 

elnyerése 

Polgármester 

    

 

Forrás esetében (pályázat, támogatás) 

megvalósítható beruházással járó 

intézkedések 

becsült megtakarítás (mért mértékegység) 

Megújuló energia alkalmazása villamos 

energia csökkentése érdekében 
5,69 MWh/a illetve a teljes villamos energia fogyasztás 

megtakarítható 
Tetőszerkezet cseréje, ferde tetőrész 

hőszigetelése 
3-5% = kb. 5000MJ 

Padlásfödém szigetélése (kőzetgyapot) 3-5% = kb. 5000MJ 

 

Az intézkedési tervnek továbbá egyértelműen rögzítenie kell a kormányhivataloknál működő 

energetikusi hálózat irányába történő operatív kapcsolattartót vagy kapcsolattartókat. Az 

energia megtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez a Nemzeti Energetikusi Hálózat nyújt 

segítséget. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) 

Korm. rendelet 7/D § (1) bekezdés d) pontja szerint. A Nemzeti Energetikusi Hálózat 

feladatait a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 10. mellékletében illetékesként megjelölt 

kormányhivatalok látják el. 

 

Továbbá szükséges a nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a 

meghatározása. 
Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat 

felé: 
Németh Balázs, polgármester 

Az energiahatékonysági eredmények nyomon 

követéséért felelős személy(ek): 
Nagy József, falugondnok 

                                                      
1 A mérőórán vagy a vásárolt energia esetén a szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő 
mértékegységben 
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1. Az épület/épületegyüttes alapadatai 

A fejezet célja az épület, épületegyüttes szövegszerű bemutatása, leírása. Ha tanúsítvány 

készült az épületről, akkor a tanúsítványszerinti alapadatok illetve főbb megállapítások, 

fejlesztési javaslatok bemutatása, rögzítése szükséges. Javasolt a meglévő tanúsítványokat 

mellékletként az intézkedési tervhez csatolni.  

 

Az épület/épületegyüttes főbb adatait táblázatos formában célszerű rögzíteni legalább az 

alábbi tartalom szerint: 

 

Az épület/épületegyüttes 

alapadatai 
 

Az ingatlan címe 8452, Szőc, Kossuth Lajos u. 41. 

Helyrajzi száma 149 

Tulajdonos / Megrendelő neve Szőc Község Önkormányzata 

Az ingatlan megnevezése többfunkciós épület 

Létesítmény funkciója 
Polgármesteri hivatal, Művelődési ház, Orvosi 

rendelő 

Védettség (helyi védett, műemlék) nem védett 
 

Hasznos alapterülete 259 m2 

Építés ideje 1965 

Épületszerkezet Hagyományos, kő-tégla, fa 

Szintszám 2 

 

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai 

Külső falazat (tégla, panel, stb) kő 

Tető (lapos, magas, beépített magastető) pala, bitumenes zsindely fedéssel 

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb) 
műanyag tok 

szerkezetes,THERMOPLUS 

Ajtó (pallótokos, fém, stb.) műanyag 

Felhasznált energia (földgáz, távhő, benzin, gázolaj, 

villamos energia, megújuló, stb.) 
földgáz, villamos energia 

Fűtési rendszer (központi, konvektor,stb.) 
kétcsöves, radiátoros- központi 

kondenzációs kazánnal  

Szellőzési rendszer (hővisszanyerős, stb.) nincs 

Hőtermelő (gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, stb.) kondenzációs gázkazán 

Hőleadó (radiátor, padlófűtés, konvektor, stb.) 
radiátor, többségében 

termosztatikus fejjel 

HMV rendszer (gázkazán, távhő, napkollektor, stb.) elektromos üzemű, átfolyós  

Hűtési rendszer (split, központi klíma) split klíma 

Világítás (kompakt, neon, led, stb) kompakt, neon 

Éves kihasználtság (nap/év): 252 

Épület energetikai besorolása (amennyiben 

rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány): 
DD 
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2. Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek 

A beavatkozási javaslatok kidolgozása során leírtunk minden olyan lehetőséget, amellyel 

energetikai megtakarítás érhető el. Az intézkedési terv alapja az intézmény energetikai 

állapotának felmérése. Elkészíttettük az épület energetikai tanúsítványát, megvizsgáltuk, hogy 

az adott épület esetében milyen energiahatékonyság növelő lehetőségek vannak, ezeket a 

lehetőségeket a becsült beruházási költségek alapján csoportosítottuk. 

 

Az energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása során elsődlegességet élvez a beruházási 

költséget nem igénylő, vagy csak alacsony beruházási költségű intézkedések meghatározása, 

az intézményt használók és a fenntartók energiahatékonyságot növelő szemléletformálása.  

 

A megvalósítani kívánt intézkedéseket, a rendelkezésre álló forrásokat és műszaki 

megvalósítási lehetőségeket figyelembe véve, megvalósítási határidő, megvalósításért felelős 

személy és a becsült megtakarítási potenciál megadásával célszerű meghatározni.  

 

Minden javaslat esetén meghatároztuk számítással, vagy becsléssel az intézkedéstől a 

menedzsment által elvárható megtakarítások mértékét. A javaslatokat három csoportra bontva 

soroltuk be.  

 

Beruházást nem igénylő beavatkozások 

Összességében akár 10% energia megtakarítás is elérhető rövidtávú intézkedésekkel, amelyek 

közvetlen beruházást nem igényelnek: 

 

1. üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése  

2. üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend,  

3. lekötött teljesítmények csökkentésének lehetőségei, szolgáltatói szerződések 

felülvizsgálata 

4. energetikai rendszer – központi termosztát és a radiátorok termo fejeinek 

beszabályozása, folyamatos ellenőrzés 

5. tervszerű megelőző karbantartás 

6. szemléletformáló intézkedések 

o üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése 

o felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése 

o tájékoztató kiadványok  

o figyelemfelhívó feliratok elhelyezése  

Intézkedés 
becsült éves megtakarítás 

(mért mértékegység) 

üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése  2-3% villany és gáz 

üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési 

napi, heti menetrend)   2%= 2000MJ 

a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban 5% = kb. 5000MJ 
lekötött teljesítmények csökkentésének lehetőségei, szolgáltatói 

szerződések felülvizsgálata ellenőrzést igényel 

tervszerű megelőző karbantartás  

szemléletformáló intézkedések 4-6% = kb. 3500-5000MJ 
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A becsült megtakarítások egy része csak fűtési, más részük csak villamos, valamelyikük 

viszont mindkét energiahordozó esetén is megtakarítást jelent. 

2.1 Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások 

 

 

• hővisszanyerési lehetőségek vizsgálata – polifoam felragasztása a radiátorok mögé a 

falra 

• energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 

• energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a 

meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való 

törekvés (pl. monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 

• hideg helyiségben melegvíz és fűtéscsövek szigetelése; 

• termosztatikus radiátorszelepek beépítése – ahol még nincs; 

• lombhullató növényzet ültetése a déli, örökzöld az épület É-i oldalára 

Energiamegtakarítási lehetőségek részletes leírása intézkedésenként: 

 

Intézkedés 
becsült éves megtakarítás 

(mért mértékegység) 

      fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet 

függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) külső 

hőmérsékletszabályozó beépítése a kazánhoz 3% = kb. 3000MJ 

      fűtési rendszer központi termosztáttal való vezérlése 5% =kb. 5000MJ 

      hővisszanyerési lehetőségek vizsgálata – polifoam felragasztása a 

radiátorok mögé a falra 
1-2 %= kb. 2000MJ 

      energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); 20%= kb.600kWh/a 
      energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) 

beszerzése, a meglévő berendezések használata során az energiatakarékos 

használatra való törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél felszerelése a 

hűtőpultokra, monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való 

leválasztása); 10%=kb. 300-400kWh/a 

      hideg helyiségben melegvíz és fűtéscsövek szigetelése; 1-2% =kb. 1000-2000MJ 

      termosztatikus radiátorszelepek beépítése – ahol még nincs; 

mivel csak pár hiányzik, a 

nagyságrendhez képest ugyan 

csekély, de az egységességhez 

szükséges – 500-1000MJ 

      lombhullató növényzet ültetése a déli, örökzöld az épület É-i oldalára   
 

o üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése 

o felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése 

o tájékoztató kiadványok  

o figyelemfelhívó feliratok elhelyezése  

o energia megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok 

támogatása, motiváció  3-4%= kb 3500MJ 
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2.2 Beruházást igénylő intézkedések 

• árnyékolók felszerelése,  

• megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében (napkollektor, 

napelem felszerelése a kedvező tájolású tető szerkezetre) 

Energiamegtakarítási lehetőségek részletes leírása intézkedésenként: 

 

Intézkedés becsült éves megtakarítás 

(mért mértékegység) 
Tetőszerkezet cseréje, ferde tetőrész hőszigetelése 3-5% = kb 5000MJ 
Padlásfödém szigetélése (kőzetgyapot) 3-5% = kb 5000MJ 
Elektromos átfolyós vízmelegítő kiegészítése napkollektorral, 

napelemmel 
5-600kWh/a 

Mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, 

amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős 

napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem 

csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó hőnyereséget 

10% - 3-500kWh/a  

Megújuló energia alkalmazása villamos energia csökkentése érdekében 3-5000 kWh/a illetve a 

teljes villamosenergia 

fogyasztás megtakarítható 

3. Megvalósított intézkedések  

Az előző ötéves időszak alatt megvalósított energiahatékonysági intézkedések összegzése. A 

megvalósított intézkedésekről évente szükséges jelentést küldeni a Nemzeti Energetikusi 

Hálózatnak. 

 

Az intézkedéses szövegszerű ismertetése és a fejlesztések főbb adatainak rögzítése mellett a 

pozitív és negatív tapasztalatok, valamint az intézmény számára hasznos tapasztalatok 

rögzítése szükséges. Az intézkedésekkel elért energiamegtakarítás mértékét, táblázatos 

formában javasoljuk összefoglalni.  

 
Megvalósított energiahatékonysági intézkedés Intézkedéssel elért mért/becsült éves 

megtakarítás mértéke (mért mértékegység) 
Kondenzációs kazán beszerzése-2014-év kb 18% fűtési energia megtakarítás 

Falak szigetelése-2014-év kb 25% fűtési energia megtakarítás 
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4. Megvalósítandó intézkedések meghatározása  

Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott 

javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorrendbe kell rendezni. Minden egyes 

javaslathoz felelőst,megvalósítási határidőt és becsült megtakarítási potenciált szükséges 

rendelni. 

 

A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló 

emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe kell venni. Az 

egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket 

eredményezhet.  

 

Beruházást nem igénylő rövidtávú 

beavatkozások 
becsült éves 

megtakarítás (mért 

mértékegység) 

Határidő Felelős 

személy 

üzemeltetési szokások változtatása, felelősök 

kijelölése  
2-3% villany és gáz  

2017.06.30 polgármester 

üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, 

hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend)   2%= 2000MJ 

2017.06.30 polgármester 

a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési 

szezonban 5% = kb 5000MJ 

2017.09.30 polgármester 

lekötött teljesítmények csökkentésének 

lehetőségei, szolgáltatói szerződések 

felülvizsgálata ellenőrzést igényel 

2017.06.30 polgármester 

tervszerű megelőző karbantartás  folyamatos polgármester 

szemléletformáló intézkedések  4-6% = kb 3500-5000MJ   

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves 

megtakarítás 

(mért 

mértékegység) 

Határidő: 

következő 

éves 

költségveté

s, vagy 

pályázat 

függvényéb

en 

Felelős 

személy 

      fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a 

külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete 

csökkenthető) külső hőmérsékletszabályozó beépítése a 

kazánhoz 
3% = kb. 

3000MJ 

2018.04.30 Polgár-

mester 

      fűtési rendszer központi termosztáttal való vezérlése 
5% =kb. 

5000MJ 
2018.04.30 Polgár-

mester 
      hővisszanyerési lehetőségek vizsgálata – polifoam 

felragasztása a radiátorok mögé a falra 1-2 %= kb. 

2000MJ 

2018.04.30 Polgár-

mester 

      energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és 

beltérben); 
20%= 

kb.600kWh/a 
2018.04.30 Polgár-

mester 
      energiatakarékos berendezések (számítógépek, 

monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a meglévő 

berendezések használata során az energiatakarékos 

használatra való törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél 

felszerelése a hűtőpultokra, monitor, számítógép 

10%=kb. 300-

400kWh/a 

folyamatos, 

az új 

beszerzések 

esetén, 

illetve 

Polgár-

mester 
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kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása); 2018.04.30 
      hideg helyiségben melegvíz és fűtéscsövek 

szigetelése; 
1-2% =kb. 

1000-2000MJ 
2018.09.30 Polgár-

mester 

      termosztatikus radiátorszelepek beépítése – ahol még 

nincs; 

 mivel csak pár 

hiányzik, a 

nagyságrendhez 

képest ugyan 

csekély, de az 

egységességhez 

szükséges – 

500-1000MJ 

2018.04.30 Polgár-

mester 

      lombhullató növényzet ültetése a déli, örökzöld az 

épület É-i oldalára   
2018.04.30 Polgár-

mester 

 

Beruházással járó intézkedések becsült éves 

megtakarítás 

(mért 

mértékegység) 

Határidő  Felelős 

személy 

Tetőszerkezet cseréje, ferde tetőrész hőszigetelése 3-5% = kb 

5000MJ 
pályázat 

függvény

ében 

Polgár-

mester 

Padlásfödém szigetélése (kőzetgyapot) 3-5% = kb 

5000MJ 
pályázat 

függvény

ében 

Polgár-

mester 

Elektromos átfolyós vízmelegítő kiegészítése 

napkollektorral, napelemmel 
5-600kWh/a pályázat 

függvény

ében 

Polgár-

mester 

Mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek 

külső oldalán, amelyek nyáron csökkentik a belső 

hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi 

hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem 

csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó 

hőnyereséget 

10% - 3-

500kWh/a  

pályázat 

függvény

ében 

Polgár-

mester 

    

 

Forrás esetében - pályázat, támogatás - megvalósítható 

beruházással járó intézkedések 
becsült éves megtakarítás (mért 

mértékegység) 
Tetőszerkezet cseréje, ferde tetőrész hőszigetelése 3-5% = kb 5000MJ 
Padlásfödém szigetélése (kőzetgyapot) 3-5% = kb 5000MJ 
Elektromos átfolyós vízmelegítő kiegészítése 

napkollektorral, napelemmel 
5-600kWh/a 

Mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek 

külső oldalán, amelyek nyáron csökkentik a belső 

hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi 

hűtés időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem 

csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó 

hőnyereséget 

10% - 3-500kWh/a  

5. A végrehajtás nyomon követése 

Az intézkedések megvalósítását követően az elért energiamegtakarítás nyomon követésének 

kereteit szükséges rögzíteni.  

- a kijelölt felelősök meghatározott időszakonként beszámolnak az elvégzett 

feladatokról 
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- az energiavételezést és felhasználást kijelölt személyek havonta nyomon követik 

 Az intézmény energetikai korszerűsítésének, és a további megtakarítás lehetőségének 

elemzésére kikérjük a Nemzeti Energetikusi Hálózat képviselőjének véleményét. 

6. MELLÉKLETEK 

 

6.1. Épületenergetikai tanúsítványok másolatai 

6.2. Fotódokumentáció 

 



HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
ÖSSZESÍTŐ LAP HET- 0 0 5 6 8 2 1 6

ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS, E-TANÚSÍTÁS - ET adatlap verzió 2.3.6 https://entan.e-epites.hu

Épület (önálló rendeltetési egység)

Rendeltetés: Előadóterem, kiállítóterem
Cím: 8452 Szőc

Kossuth utca 41
HRSZ: 149
Az épület védettsége: Nem védett

Energetikai minőség szerinti besorolás: DD
AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ

Korszerűt megközelítő

Megrendelő

Név: Szőc Község Önkormányzata
Cím: Magyarország (HU)

8452 Szőc
Kossuth utca 41.

Energetikai adatok
Fűtött alapterület: 442,51 m2

Összesített energetikai jellemző:
-méretezett érték: 121,03 kWh/m a2

-követelményérték: 85 kWh/m a2

-a követelményérték százalékában: 142,4%
Fajlagos hőveszteségtényező:

-méretezett érték: 0,28 W/m K3

-a követelményérték százalékában: 121,49%
Megújuló energia részarány(a méretezett összesített

energetikai jellemző százalékában): 0%

Tanúsító szakember adatai
Név: VIZMEG ZOLTÁN
Cím: 8400 Ajka

Avar 41.
Telefon: +36 20 941 6169
Email: zoltan.vizmeg@gmail.com

Jogosultsági szám: TÉ 19-5655 (MMK)
Alátámasztó munkarész:

-kelte: 2017. március 26.
-készítő szoftver megnevezése:
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.)

-azonosítója a tanúsítónál:
03.26/2017_Szőc, Polg. Hivatal

Hiteles kiállítás dátuma: 2017. március 27.

Korszerűsítési javaslat

1, központi termosztát alkalmazása a fűtési rendszerre; -
padlás födém, ferde tető hőszigetelése; -Pince mennyezet
hőszigetelése, -A használati melegvíz előállításhoz
napkollektor felszerelése a tető szerkezetre; Napelem
mindenképpen javasolt a tetőre felszerelve! Padló hőszigetelés

A javaslattal elérhető besorolás:AA

Megjegyzés
A tanúsítványhoz szükséges adatok helyszíni, bontás nélküli
felméréssel és a tulajdonos által szolgáltatott információk
alapján kerültek rögzítésre. A tanúsítvány a keltétől számított
10 évig hatályos. Részletek az "Egyéb megjegyzések"
bekezdésben a tanúsítvány végén.

Tanúsítás módszere: Teljes épület, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
középület, állami/hatósági épület

Aláírás (Pecsét helye)



Vizmeg Zoltán
   Ajka
tel: +3620 941 6169
www.energetikaiszamitas.hu

Energetikai minőségtanúsítvány 1

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Önkormányzat Pogármesteri hivatala
8452 Szőc
Kossuth utca 41.
Hrsz: 149

Megrendelő: Szőc Község Önkormányzata
8452 Szőc, Kossuth utca 41.

Tanúsító: Vizmeg Zoltán
8400 Ajka, Avar u. 41.
regisztrációs szám: TÉ 19-5655
zoltan.vizmeg@gmail.com

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 121.0 kWh/m2a
Követelményérték (viszonyítási alap): 85.0 kWh/m2a
Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva: 142.4 %
Energetikai minőség szerinti besorolás: DD (Korszerűt megközelítő)

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
A tanúsítás oka: középület, állami/hatósági épület
Épület védettsége: Nem védett
Az épület építési ideje 1965.
Az épület utolsó jelentős felújításának ideje 2015.
Épület fűtött szintjeinek száma: 2

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés: AA
A korszerűsítési javaslatok leírása a számítási rész végén található.

Tanúsítvány azonosító tanúsítónál: 03.26/2017_Szőc, Polg. Hivatal

Kelt: 2017. 03. 23. Aláírás
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Energetikai minőségtanúsítvány 2

Szerkezet típusok:

Ablak
Műanyag tokos, korábbiakban cserélt korszerű
szeerkezet Ug= 1,1W/m2K
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1.2 m
y méret: 1.5 m
Hőátbocsátási tényező: 1.44 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-16-:4 argongázas Ug = 1.10 W/m2K g = 0.580
Keret, tok (körben): PVC 60 mm-es 3 kamrás Uf = 1.80 W/m2K szélesség = 60 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Bejárati ajtó
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1.4 m
y méret: 2.1 m
Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Ferdetető
Típusa: tető
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.37 W/m2K
Megengedett értéke: 0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  20 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.44 W/m2K
Fajlagos tömeg: 30 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 35 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

bitumenes zsindely 1 0,5 - - - - -
pala fedés 2 0,5 0,420 - 0,0119 1800 0,88
légréteg lécezés közt 3 2,5 - - 0,1400 - -
fólia 4 0,1 - - - - -
ISOLYTH szaruzat között 5 10 0,042 - 2,3810 100 0,75
fólia 6 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
lambéria 7 2 0,360 - 0,0556 550 2,51

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK! 
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -14 nap). A szerkezet szárad. Az izotermával nem
rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál. 
2. (pala fedés)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK! 
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Energetikai minőségtanúsítvány 3

Közbülső födém
Hagyományos "beton tálcás" födém.
Típusa: belső födém (felfelé hűlő)
x méret: 1 m
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.52 W/m2K
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  10 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.57 W/m2K
Fajlagos tömeg: 839 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 232 / 257 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K
Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Linóleum 1 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
vasbetonlemez 2 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
lépéshangszigetelő nikecell 3 5 0,045 - 1,1110 10 1,46
kavicsbeton 4 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
kohósalak feltöltés G gerendák közt 5 20 0,450 - 0,4444 1500 0,75
beton tálca G gerendák között 6 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
javított mészvakolat 7 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Külső főfal KŐ
Kőfal tégla sorokkal, km tégla nyílás kerettel, utólagos
külső hőszigeteléssel
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.36 W/m2K
Megengedett értéke: 0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  40 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.50 W/m2K
Fajlagos tömeg: 1132 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 348 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Extra színező 1 0,3 0,780 - 0,0038 1540 0,89
Ragasztótapasz 2 0,3 0,930 - 0,0032 1526 0,88
AT-L2 expandált polisztirolhab 3 1 0,045 0,420 0,1565 - 1,46
AT-L2 expandált polisztirolhab 4 9 0,045 - 2,0000 - 1,46
Ragasztóhabarcs 5 0,5 0,930 - 0,0054 1510 0,88
Cementvakolat - régi 6 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
javított mészvakolat 7 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
terméskőfal tégla sorokkal 8 55 1,280 - 0,4297 1900 0,92
javított mészvakolat 9 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Energetikai minőségtanúsítvány 4

Külső főfal KŐ parapett fal
Kőfal tégla sorokkal, km tégla nyílás kerettel, utólagos
külső hőszigeteléssel. Ablakok alatt vékonyítva.
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.37 W/m2K
Megengedett értéke: 0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  40 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.52 W/m2K
Fajlagos tömeg: 847 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 348 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Extra színező 1 0,3 0,780 - 0,0038 1540 0,89
Ragasztótapasz 2 0,3 0,930 - 0,0032 1526 0,88
AT-L2 expandált polisztirolhab 3 1 0,045 0,420 0,1565 - 1,46
AT-L2 expandált polisztirolhab 4 9 0,045 - 2,0000 - 1,46
Ragasztóhabarcs 5 0,5 0,930 - 0,0054 1510 0,88
Cementvakolat - régi 6 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
javított mészvakolat 7 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
terméskőfal tégla sorokkal 8 40 1,280 - 0,3125 1900 0,92
javított mészvakolat 9 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

Külső főfal orvosinál - vékony
A váróterem homlokzati fala az orvosi rendelőnél.
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.37 W/m2K
Megengedett értéke: 0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  40 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.52 W/m2K
Fajlagos tömeg: 519 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 205 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
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Energetikai minőségtanúsítvány 5

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Extra színező 1 0,3 0,780 - 0,0038 1540 0,89
Ragasztótapasz 2 0,3 0,930 - 0,0032 1526 0,88
AT-L2 expandált polisztirolhab 3 1 0,045 0,420 0,1565 - 1,46
AT-L2 expandált polisztirolhab 4 9 0,045 - 2,0000 - 1,46
Ragasztóhabarcs 5 0,5 0,930 - 0,0054 1510 0,88
Cementvakolat - régi 6 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
javított mészvakolat 7 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
töm.ég.agyagtégla falazat 8 25 0,780 - 0,3205 1730 0,88
javított mészvakolat 9 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

Külső főfal tégla - tetőtér
kisméretű téglafalazatl, utólagos külső hőszigeteléssel
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.35 W/m2K
Megengedett értéke: 0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  40 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.49 W/m2K
Fajlagos tömeg: 744 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 205 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Extra színező 1 0,3 0,780 - 0,0038 1540 0,89
Ragasztótapasz 2 0,3 0,930 - 0,0032 1526 0,88
AT-L2 expandált polisztirolhab 3 1 0,045 0,420 0,1565 - 1,46
AT-L2 expandált polisztirolhab 4 9 0,045 - 2,0000 - 1,46
Ragasztóhabarcs 5 0,5 0,930 - 0,0054 1510 0,88
Cementvakolat - régi 6 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
javított mészvakolat 7 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
töm.ég.agyagtégla falazat 8 38 0,780 - 0,4872 1730 0,88
javított mészvakolat 9 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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Energetikai minőségtanúsítvány 6

Padlásfödém
Típusa: padlásfödém
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.38 W/m2K
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  10 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.42 W/m2K
Fajlagos tömeg: 21 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 35 / 1 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

ISOLYTH tartók között 1 10 0,042 - 2,3810 100 0,75
fólia 2 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
lambéria 3 2 0,360 - 0,0556 550 2,51

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

Padló - PVC burkolattal
PV átlagos szintje 30cm
Típusa: padló (talajra fektetett)
x méret: 1 m
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.68 W/m2K
Megengedett értéke: 0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.55 W/mK
Fajlagos tömeg: 541 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 372 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K
Padlószint magassága: 0.3 m
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Linóleum 1 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
ragasztó 2 0,2 0,930 - 0,0022 1800 0,88
kiegyenlítő réteg 3 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
kavicsbeton 4 15 1,280 - 0,1172 2200 0,84
kavicsfeltöltés 5 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84
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Energetikai minőségtanúsítvány 7

Padló -színpad padló - deszka
Szinpad padlója, pince a szinpad alatt 
Típusa: pincefödém
x méret: 1 m
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.80 W/m2K
Megengedett értéke: 0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  20 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.96 W/m2K
Fajlagos tömeg: 750 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 24 / 232 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 8.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

fenyődeszka járó felület 1 2,5 0,130 - 0,1923 400 2,51
kazánsalak párnafák közt 2 5 0,290 - 0,1724 800 0,75
kavicsbeton 3 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
kohósalak feltöltés G gerendák közt 4 20 0,450 - 0,4444 1500 0,75
beton tálca Ggerendák között 5 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
javított mészvakolat 6 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
Egyensúlyi állapotban páralecsapódás van, de a diffúziós időszak alatt nem tud kialakulni (feltöltési idő: 1265 nap). Az
izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál. 
2. (kazánsalak párnafák közt)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós
izoterma ADATOK! 
4. (kohósalak feltöltés G gerendák közt)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a
szorpciós izoterma ADATOK! 
6. (javított mészvakolat)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma
ADATOK! 
Tetőtéri oldalfal - padlás felé
Típusa: belső fal (fűtetlen tér felé)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.37 W/m2K
Megengedett értéke: 0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  20 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.45 W/m2K
Fajlagos tömeg: 21 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 35 / 1 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 8.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

ISOLYTH tartók között 1 10 0,042 - 2,3810 100 0,75
fólia 2 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
lambéria 3 2 0,360 - 0,0556 550 2,51
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Energetikai minőségtanúsítvány 8

VELUX síkban fekvő tető ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0.78 m
y méret: 1.18 m
Hőátbocsátási tényező: 2.70 W/m2K
Megengedett értéke: 1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög

[°]
U

[W/m2K]
U*

[W/m2K]
A

[m2]
Ψ

[W/mK]
L

[m]
AU*+LΨ

[W/K]
Aü

[m2]
Qsd

[kWh/a]
Külső főfal KŐ É függőleges 0,498 0,498 48,0 - - 23,9 - -
Külső főfal KŐ parapett fal É függőleges 0,52 0,52 11,2 - - 5,8 - -
Ablak É függőleges 1,33 1,33 24,5 - - 32,6 21,5 1249,7
Ablak É függőleges 1,44 1,44 10,8 - - 15,6 9,0 520,0
Külső főfal KŐ K függőleges 0,498 0,498 29,1 - - 14,5 - -
Külső főfal KŐ parapett fal K függőleges 0,52 0,52 3,7 - - 1,9 - -
Külső főfal tégla - tetőtér K függőleges 0,488 0,488 18,6 - - 9,1 - -
Ablak K függőleges 1,37 1,37 5,6 - - 7,7 4,8 279,9
Külső főfal KŐ D függőleges 0,498 0,498 47,0 - - 23,4 - -
Külső főfal KŐ parapett fal D függőleges 0,52 0,52 8,8 - - 4,6 - -
Külső főfal orvosinál - vékony D függőleges 0,518 0,518 10,9 - - 5,6 - -
Ablak D függőleges 1,39 1,39 12,0 - - 16,7 10,2 591,7
Ablak D függőleges 1,46 1,46 1,5 - - 2,2 1,2 72,4
Ablak D függőleges 1,87 1,87 0,3 - - 0,5 0,2 9,2
Bejárati ajtó D függőleges 1,6 1,6 5,0 - - 8,1 0,9 78,9
Külső főfal KŐ NY függőleges 0,498 0,498 37,3 - - 18,6 - -
Külső főfal tégla - tetőtér NY függőleges 0,488 0,488 12,4 - - 6,0 - -
Ablak NY függőleges 1,5 1,5 2,7 - - 4,0 2,2 125,3
Ferdetető É 45°-os 0,439 0,439 46,4 - - 20,4 - -
Ferdetető D 45°-os 0,439 0,439 72,1 - - 31,7 - -
VELUX síkban fekvő tető ablak D 45°-os 2,7 2,7 1,8 - - 5,0 1,5 128,1
Padló - PVC burkolattal - - 186,1 1,55 52,7 81,7 - -
Padlásfödém 0,42 0,378 70,5 - - 26,7 - -
Padló -színpad padló - deszka 0,959 0,575 35,8 - - 20,6 - -
Tetőtéri oldalfal - padlás felé 0,446 0,401 14,7 - - 5,9 - -

Hőtároló tömegek:
Megnevezés A

[m2]
mt

[kg/m2]
Mt
[t]

Külső főfal KŐ 161,4 348 56,16
Külső főfal KŐ parapett fal 23,8 348 8,27
Külső főfal orvosinál - vékony 10,9 205 2,22
Külső főfal tégla - tetőtér 30,9 205 6,34
Padló - PVC burkolattal 186,1 372 69,22
Ferdetető 118,5 35 4,15
Padlásfödém 70,5 35 2,47
Padló -színpad padló - deszka 35,8 24 0,86
Közbülső födém 220,6 232 51,18
Tetőtéri oldalfal - padlás felé 14,7 35 0,51
Összesen - - 201,39
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Energetikai minőségtanúsítvány 9

mt: 455  kg/m2 (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
ε: 0.75 (Sugárzás hasznosítási tényező)
A: 716.8 m2 (Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V: 1302.2 m3 (Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V: 0.550 m2/m3 (Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid: (3055 + 0) * 0,75 = 2291 kWh/a (Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ: 392.7 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (392,7 - 2291 / 72) / 1302,19
q: 0.277  W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax: 0.295  W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Épület(rész) jellege: Előadó-, kiállítótermet tart. épület
AN: 442.5 m2 (Fűtött alapterület)
n: 0.90 1/h (Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
σ: 0.90 (Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
Qsd+Qsid: (0,82 + 0) * 0,75 = 0,62 kW (Sugárzási nyereség)
qb: 9.00 W/m2 (Belső hőnyereség átlagos értéke)
Evil,n: 6.00 kWh/m2a (Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
nnyár: 9.00 1/h (Légcsereszám a nyári idényben)
Qsdnyár: 3,52 kW (Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb: 3983 W (Belső hőnyereségek összege)
Qb,ε = ΣANqbε: 2987 W (Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
ΣEvil,n = ΣANEvil,n: 2655 kWh/a (Világítás éves nettó energia igénye)
QHMV = ΣANqHMV: 3098 kWh/a (Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
Vátl = ΣVn: 1172.0 m3/h (Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időben)
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf): 1172.0 m3/h (Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
Vnyár = ΣVnnyár: 11719.7 m3/h (Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb,ε) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (619 + 2986,94) / (392,7 + 0,35 * 1171,97) + 2 = 6.5 °C
ti: 20.0 °C (Átlagos belső hőmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fűtési hőfokhíd)
ZF: 4400 h/a (Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35ΣVinf,F]σ - PLT,F-ZF - ZFQb,ε
QF = 72 * (1302,19 * 0,277 + 0,35 * 1172) * 0,9 - 0 * 4,4 - 4,4 * 2986,94 = 36,81 MWh/a
qF: 83.19 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (3516 + 3982,59) / (392,7 + 0,35 * 11719,7) = 1.7 °C
∆tbnyármax : 3.0 °C (A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.
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Energetikai minőségtanúsítvány 10

Fűtési rendszer
Központi kondenzációs kazánról történik. A radiátorok termofejjel ellátottak, kétcsöves fűtési rendszerre fűzve.
AN: 442.5 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 83.19 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren kívül elhelyezett kondenzációs olaj- vagy gázkazán
ef: 1.00 (földgáz)
Ck: 1.03 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.40 kWh/m2a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 1K arányossági sáv
qf,h: 1.10 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55
qf,v: 2.00 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 15 K
EFSz: 0.70 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (83,19 + 1,1 + 2 + 0) * 1,03 + (0,7 + 0 + 0,4) * 2,5 = 91.63 kWh/m2a

Melegvíz-termelő rendszer
AN: 442.5 m2 (a rendszer alapterülete)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
eHMV: 2.50 (elektromos áram)
Ck: 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
Ek: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Nincs elosztási veszteség
qHMV,v: 0.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
EC: 0.00 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, indirekt fűtésű tároló
qHMV,t: 8.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev

EHMV = 7 * (1 + 0 + 0,08) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 18.90 kWh/m2a

Világítási rendszer
AN: 442.5 m2 (a rendszer alapterülete)
υ: 0.70 (a világítás korrekciós szorzója)

Evil = (ΣEvil,n/AN)υev

Evil = 6 * 0,7 * 2,5 = 10.50 kWh/m2a

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 91,63 + 18,9 + 10,5 + 0 + 0 + 0

EP: 121.03 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
EPmax: 131.08 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)
EPref: 85.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző referencia értéke)
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Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
Energiahordozó típusa E

[MWh/a]
e
[-]

Eprim
[MWh/a]

eCO2
[g/kWh]

ECO2
[t/a]

H F
[/a]

elektromos áram 5,69 2,50 14,23 365 2,08 - 5,7 MWh
földgáz 39,33 1,00 39,33 203 7,98 36000 kJ/m3 3932,9 m3
Összesen 53,56 10,06

A javasolt korszerűsítések leírása:

- A padlásfödém szigetelése ásványgyapot lemezekkel
- A ferde tető hőszigetelése további ásványgyapot lemezekkel
- A pince mennyezetének hőszigetelése
- A fűtési rendszer vezényléséhez központi termosztát beszerelése
- A használati melegvíz előállításhoz javasolt napkollektor felszerelése a tető szerkezetre! 
- Egy padlózat felújítás esetém a padló hőszigetelése
- Napelem mindenképpen javasolt a tetőre felszerelve!

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés: AA

Egyéb megjegyzés:

A tanúsítványhoz szükséges adatok helyszíni, bontás nélküli felméréssel, és a tulajdonos információi által kerültek
rögzítésre. 

"A tanúsítvány tíz évig hatályos."
"Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az

épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy
bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti. 

A tulajdonos, illetve a bérlő további információt a felújítások gazdaságosságára és megvalósítására vonatkozóan a
tanúsítvány kiállítójától kaphat."

(176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet8. §36 (1) (2))

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2016.I.1-i állapot szerint készült.

........................
aláírás
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6.2 Melléklet: Fotódokumentáció 

 

1. kép: Kossuth Lajos utcai homlokzat 

 

 
 

2. kép: Belső udvar 

 
 

 

 

 



 

3. kép: Nyugati homlokzat 

 
 

4. kép: Keleti homlokzat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. kép: Kondenzációs gázkazán 

 
 

 

6. kép: Split klíma  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7. kép: Bojler 

 

 
 

 

8. kép: Padlás szigetelés 

 


