
MEGÚJULT ISKOLA – 
GAZDASÁGOS MŰKÖDÉSSEL 
ÉS MODERN MEGOLDÁSOKKAL



A Móra Ferenc Általános Iskolában tavasztól már napelemes rendszer biztosítja 
a megújuló energiát. Ennek kiépítését, a nyílászárók cseréjét, a tető és a 
homlokzat szigetelését, valamint a teljes energiahatékonysági gépészeti 
rendszer átalakítását az EGT Alap támogatásával valósította meg a zuglói 
önkormányzat. 

A Móra Ferenc Általános Iskolában a 2016-os év során energiahatékonysági beruházások kerültek 
megvalósítására. Az iskola tanulói napi szinten élték meg a felújítást, sokszor annak zavaró 
körülményeivel. A felújítás eredményeképpen azonban az iskolában csökken az energiafogyasztás, és 
csökkennek az ehhez kapcsolódó környezeti ártalmak.

ILYEN VOLT

FELÚJÍTÁS KÖZBEN

ILYEN LETT
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Az iskola egy korábbi felújítása során műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. 
A még megmaradt régi fa és fém nyílászárókat a felújítás során cseréltük 
korszerű műanyag ablakokra és ajtókra, melyek a régi nyílászáróknál 5-6-szor 
jobban hő- és hangszigetelnek.

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE

A régi fa és fém nyílászárók nem feleltek meg a kor követelményeinek, rossz hőtechnikai paraméterekkel 
rendelkeztek, fából és fémből készültek, az 1970-es évek technológiának megfelelően. 

A beruházás során új műanyag, sorolt szerkezetes 6 légkamrás, 76 mm-es profilú, (4 mm Float + 12 mm 
légrés argontöltéssel +4 mm Float+12 mm légrés+ 4 mm Low-E alumínium távtartóval Ug=0,8 W/m2K, 
Rw= 32 dB) hőszigetelő üvegezésű nyílászárók kerültek beépítésre. A műanyagkeretes ablakok és ajtók 
teljesítik, sőt meg is haladják az aktuális követelményértékeket, hosszú távon biztosítva a megfelelő 
hőtechnikai megfelelőséget. 

A műanyag ablakok hangszigetelése nyugodt oktatási környezetet biztosít. Emellett előnye, hogy könnyen 
tisztítható.
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Az épület szerkezete házgyári vasbeton szendvicspanel szerkezetű falazat, kavicsvakolat borítással.  
A szendvicspanelben szereplő, 1970-ben beépített hőszigetelések már vagy nem, vagy csak 
részlegesen vannak jelen a szerkezetben, jelentős hőhíd alakult ki, ahol a fűtési energia közel 35%-a 
szabadon távozott. 

Az épület homlokzati hőszigetelése teljeskörűen kiépült. A főépület homlokzatán 14 cm EPS 
(expandált polisztirol lap), a melléképületen 10 cm EPS és 10 cm ásványi szálas hőszigetelés került 
díszvakolattal. A tűzvédelmi előírásokat figyelembe véve, a főépület EPS szigetelésében körben 
végigfutó tűzálló ásványgyapot sorok kerültek kialakításra. Az épület nyersbeton lábazatára XPS 
(extrudált polisztirolhab) hőszigetelés került, biztosítva a nedvességvédelmet és a nagyobb terheléssel 
szembeni követelményeket. A teljes rendszer mechanikai rögzítést is kapott, így a régi alapfelülethez 
jó és biztonságos megoldással kapcsolódik az új szigetelés rétegrendje. 

Az energiahatékonysági átalakítás során az iskola teljes homlokzatát hőszigeteltük, 
amely által várhatóan 20-30%-kal javul az iskola energiahatékonysága. A homlokzati 
szigetelésnél a tűzbiztonság érdekében építettek be tűzálló anyagot a kivitelezők, 
a lábazatnál pedig a nedvesség és a nagyobb teherbírás miatt használtak speciális 
szigetelőanyagot az építők. Az épület a környező panelépületek között üde színfolt 
lett, hiszen az iskola korábbi komor színeit most piros és sárga váltotta fel.

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEK 
ELKÉSZÍTÉSE (HOMLOKZAT ÉS LÁBAZAT)
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A lapostető utólagos hő- és vízszigetelést kapott. A felső gyöngykavics réteg eltávolítását és a korábbi 
vízszigetelés páratechnikai perforálását követően 15 cm EPS, járható hőszigetelő rendszer került 
kiépítésre. A lapostető vízszigetelése, 2 réteg bitumenes Plastobit PV záróréteggel, is megújult.  
A tetőszigetelés felső rétege palazúzalék hintéses lemez, amely a világos színével a nyári napsugárzás 
általi felmelegedést csökkenti.

A szigetelés során nagyon fontos elem volt a lapostető hőszigetelése is, mivel így az oldalfallal 
együtt, a megújult nyílászárókkal egy „doboz” alakult ki, vagyis az összes lehűlő felület kapott korszerű 
hőszigetelést, egységes hővédelmet.

A lapostetőn járható hő- és vízszigetelő rendszer került kiépítésre,    
amely további 5-10% energiahatékonyságot eredményez.

LAPOSTETŐ HŐSZIGETELÉSE
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Az iskola napenergiát hasznosító háztartási méretű kiserőmű kivitelezését valósította meg. 
Az iskola elsődleges célja villamos energia fogyasztásának részbeni kiváltása a megújuló 

energiaforrással működő termelő berendezéssel. A berendezés által termelt villamos energia az iskola 
belső hálózatán felhasználásra kerül. Az esetleges pillanatnyi termelési többlet ad-vesz mérőórán 
keresztül visszatáplálásra kerül a közcélú hálózatra. 

A telepített napelemek a Móra Ferenc Általános Iskola épületének központi tömbjén, a lapos tetőn 
kerültek elhelyezésre. A napelem tartószerkezete alumínium anyagú, a szükséges alátét és balansz 
elemekkel szerelve, fix, 20° dőlésszöggel. A rendelkezésre álló helyhez alkalmazkodva a telepített 
napelemek több sorban kerültek telepítésre, a tartószerkezetre. A napelemek tájolása az épület 
tájolásához igazodva D-i, a déli iránnyal bezárt szög 10° (170°), optimális.

A 125 db 260 W-os névleges teljesítményű, nagy hatásfokú, polikristályos napelem modul összes 
felülete 203,2 m2. A háztartási méretű kiserőmű névleges teljesítménye 32,2 kW, a tényleges 
teljesítmény az éves napsütéses órák számától függ.

Az épület tetejére elhelyezett 125 napelem nemcsak az iskola villamos 
energiáját termeli meg, hanem még ezen túl is képes többletenergia 
termelésére.

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE
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Az iskolában az épületfelügyeleti rendszer látja el a hozzákapcsolt berendezések szabályozási-, 
vezérlési-, energiaoptimalizálási-, határérték-felügyeleti funkcióit. Időprogramok és trendek alapján 
segíti az optimális fogyasztást, illetve a rendszerek rugalmas illesztését az üzemeltetői és felhasználói 
szokásokhoz (pl. kihasználtság optimalizálás). Biztosítja a rendszer központi helyről és távolról történő 
felügyeletét és az átlátható, könnyen kezelhető működést: lehetővé teszi az üzemzavarok megelőzését, 
gyors felismerését, segítve ezzel a berendezések fokozott állagóvását, a karbantartói, üzemeltetői létszám 
minimalizálását, az épülethatékonyságot.  
Az egyes helyiségek fűtését radiátorok biztosítják. A radiátorok hőmérsékletének vezérlését 

termosztatikus szelepek végzik, az épületfelügyeleti rendszerrel nincs kapcsolatuk.
A projekt keretében felújított gépészeti rendszerekről, a hozzájuk kapcsolódó energiamenedzsment 

rendszerekről, az intelligens épületfelügyeleti rendszer beavatkozási pontjairól, illetve azok kezelésének 
módjáról a gondnokot, az épület használóit, és a rendszer szabályozásának befolyásolásával 
meghatalmazott személyeket továbbképzésben részesítettük. A továbbképzés tartalmazta azokat az 
energetikai szemléletformáló elemeket, amelyek az elérni kívánt energia megtakarítást lehetővé teszik.

Az épület fűtésének vezérlését, valamint a villamos kapcsoló berendezések 
működtetését és ellenőrzését mostantól egy teljesen automatikus rendszer 
biztosítja. Előnye, hogy akár távolról is irányítható, kezeléséhez minimális 
létszám kell, és az iskolai szünetek, a tanítási idő betáplálásával a lehető 
legoptimálisabb fogyasztással működteti az épület energiaellátását. 

ÉPÜLETAUTOMATIKA BEÉPÍTÉSE, 
FŰTÉSSZABÁLYOZÁS
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A felújítási program szerves részét képezte, hogy az iskola diákjai is lássák és 
megértsék a változással járó előnyöket. A megújulás napi szintű megélése kiváló 
lehetőség volt arra, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolataikat és 
érzéseiket ők maguk osszák meg egymással, így formálva saját gondolkodásukat 
a témáról.
A gyerekek két projektnap, mese- és esszéíró pályázat, valamint rajzverseny keretében 
mutathatták meg, hogyan tudják saját életmódjukkal segíteni a környezeti ártalmak csökkentését, 
energiatakarékosabbá tenni a környezetüket, és milyen életmód- változások segítenek az energiatudatos 
fogyasztásban, az energiahasználat csökkentésében.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Március 24-én, az első projektnap a „Te hogyan tennéd energiatakarékosabbá iskoládat?” 
témát dolgozta fel. Az alsósok előadásaiban láthattunk mesejátékot, táncot, verset, élőképet és 
megszemélyesített memóriajátékot is. A felsősök pedig multimédiás eszköztárat vonultattak fel. 
Interjút készítettek a kivitelezővel, egymással, kisfilm készült a felújításról, de láthattunk filmre felvett 
színpadi előadást a bolygókról is.
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A második projektnapra április 21-én a Föld Napja alkalmából került sor. A rendezvénybe sikerült 
energiahatékonysági szakembereket és szervezeteket is bevonni, mely a gyerekeknek újabb 
tapasztalatokat és élményeket jelentett. Több mint tíz állomáson ismerkedhettek az osztályok a 
megfelelő vízhasználat fortélyaival, a komposztálás folyamatával, az ökológiai lábnyom számítással, 
az energiafogyasztás csökkentésének lehetőségeivel. Interaktív játékokkal, pl. Föld Napja 
montázskészítéssel, rögtönzött fenntarthatósági történetekkel, öko- és szelektív játékokkal, valamint 
iskolakert sétával, a megújuló energiákról vetítéssel készültek a szervezők. Ezúton is köszönet az 
ABUD Kft.,a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC), az Energiaklub, a zuglói Civil Ház, 
a Cserepesház, a Green Fortune Kft. a ZETI és a BME építész hallgatóinak lelkes munkájáért.
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A PROJEKT RÉSZTVEVŐI

MEGÚJULT ISKOLA – 
GAZDASÁGOS
MŰKÖDÉSSEL ÉS MODERN
MEGOLDÁSOKKAL

A Móra Ferenc Általános Iskolában a 2016-os év során 
energiahatékonysági beruházások kerültek megvalósítására. Az 
iskola tanulói napi szinten élték meg a felújítást, sokszor annak 
zavaró körülményeivel. A felújítás eredményeképpen azonban az 
iskolában csökken az energiafogyasztás, és csökkennek az ehhez 
kapcsolódó környezeti ártalmak.

A felújítás elemei mellett fontos, hogy a saját életmódunkkal is segítsük a 
környezeti ártalmak csökkentését. Mit tehetünk, hogy jobb legyen a környezetünk? 
Hogyan tudjuk a környezetünket energiatakarékosabbá tenni, milyen életmód 
változások segítenek az energiatudatos fogyasztásban, az energiahasználat 
csökkentésében és a környezetünket jobban kímélő megoldásokban? A kérdésekre 
a félév során prezentációkban adnak választ az iskola osztályai, és a fenntartható 
fejlődés és az energiahatékonyság iránt elkötelezett tanulók meseíró, esszé és 
rajzpályázatban is részt vehetnek.

ILYEN 
VOLT

FELÚJÍTÁS 
KÖZBEN

ILYEN 
LETT

A Móra Ferenc Általános Iskolában tavasztól már napelemes rendszer 
biztosítja a megújuló energiát. Ennek kiépítését, a nyílászárók cseréjét, a tető 
és a homlokzat szigetelését, valamint a teljes energiahatékonysági gépészeti 
rendszer átalakítását az EGT Alap támogatásával valósította meg a zuglói 
önkormányzat. 

A 2016 decemberében Ökoiskola címet nyert intézmény diákjai a korszerűsítési 
munkák során nem csak láthatták, de tanulhattak is arról, mit jelent egy épület 
környezettudatos átalakítása. Emellett a diákok számára szemléletformáló 
programok kerülnek megrendezésre, hiszen az EGT Alap nem csak az építkezés 
költségeit, hanem a gyerekek játékos, környezettudatos nevelését is 
támogatja.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS


