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A projekt célja és feladata

 A projekt fő feladata az épület energetikai javítása, korszerűsítése, a

homlokzati nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése volt.

 A közvetlen cél a gazdaságosabb üzemeltetés, fenttarthatóság, míg a

közvetett célok között alapvető jelentőségű a beruházás

környezetvédelmi hatása, a kisebb fosszilis energiahordozó-

felhasználással járó emisszió-csökkenés, így az üvegházhatású

gázkibocsátás mérséklése volt.



Energia hatékonyság és fenttarhatóság 

Az épület energetikai besorolása:

beruházás előtti     FF (Átlagos)

beruházás utáni     EE (Átlagosnál jobb)

A pályázatból finanszírozható legnagyobb energia hatékonyság és 

fenttarthatóság elérése.



Az épületről:

1876-ban készült el az ország első nyilvános könyvtáraként a Ferenciek terén álló új

könyvtárépület, melyben a könyvtár azóta is működik. Az eklektikus stílusú, műemlék

palota épülete Skalnitzky Antal tervei alapján készült.

Könyvtár utolsó korszerűsítésére az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején
került sor.



1. A tervezési szolgáltatás:

- Az Épületenergetikai Tanúsítvány (fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan a 176/2008
(VI.30.) kormányrendelet szerint),

A projekt szakmai tartalma:

- A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített/részletes módszerrel elvégzett
számítások,

- engedélyek beszerzése KÖH-el történő egyeztetések,

- tervek, teljes műszaki dokumentáció,

Ezek megléte után jöhetett a építési közbeszerzési eljárás.



2. Az építési beruházás:

Építészet:
- homlokzati nyílászárók cseréje,

- az érintett részek javító építőmesteri és
szakipari munkák elvégzése

Néhány számadat

Kicserélt nyílászáró felület: több, mint 750 m2

Nyílászárók hőátbocsátási tényezője
Felújítás előtt: 5-6 W/m2k
Felújítás után: 1,6 és 1,8 W/m2k



Gépészet:
- kazánházi rekonstrukció a kiszolgáló

berendezésekkel (új szabályozás)
együtt

- az újonnan beépítendő kazánokhoz új
kémény építése

- fűtési rendszer rekonstrukciója

Néhány számadat itt is

Fűtött négyzetméter: 4722 m2

Fűtési teljesítmény
Felújítás előtt: 840kW
Felújítás után: 570kW

Hőleadók darabszáma: minegy 180 db
Beépített csőhálózat hossza: több mint 3 km



Mindösszesen: 20 hónap és közel 260 MFt

A projekt összegzése:

Előkészítési munka: 6 hónap

Tervezési munka: (kevesebb, mint) 2 hónap

Építési munka: 10 hónap

Egyéb elszámolási, pénzügyi munka: 2 hónap



Köszönöm a figyelmet!


