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 „A cél pedig olyan fürdő 

megvalósítása, amely az esztétikus 

külső, a jó hatásfokú működés és a 

magas  komfortfokozat mellett 

gazdaságosan és környezetkímélő 

módon üzemeltethető.”  

 

Dr. Nagy Lajos: A fürdők energiaszükséglete 

/Fürdők kézikönyve/ 



Fürdőlétesítmények általános bemutatása 
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Svein Bjorberg norvég professzor szerint: 
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Fürdőlétesítmény néhány üzemeltetési feladata: 

• Költséghatékonyság, költségoptimalizálás 

 

• Energiahatékonyság, 

• Fenntarthatóság biztosítása, 

 

• Alkalmazkodás a tulajdonos/bérlő/vendég 

igényeihez, 

 

• Környezeti terhelések csökkentése, 

 

• Alternatív energiák felhasználása, 

 

• Intelligens épület, épületfelügyeleti 

rendszer alkalmazása 

 

• Stb… 
 



Az energiagazdálkodási folyamat fázisai *  
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ellenőrzés alá vétel 

beruházások 

ellenőrzés fenntartása 

*Dr. Bihari Péter: Energetika alapismeretek c. könyv és előadás alapján 

1. Fázis Ellenőrzés alá vétel 

 

• beszerzési stratégiák áttekintése; 

• üzemeltetés elemzése; 

• motivációs és képzési lehetőségek 

vizsgálata. 

2. Fázis Beruházások 

 

• szükséges beruházások felmérése és 

rangsorolása; 

• beruházási munkaprogram készítése; 

• nyitottság az új technológiák felé. 

 
3. Fázis Folyamatos ellenőrzés 

 

• információs (adatgyűjtő és elemző) 

rendszer kialakítása; 

• a fogyasztás ellenőrzésének 

fenntartása; 

• energia megtakarítások megőrzése; 

• beruházások védelme. 
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Az 1. és 2. fázis gyakorlatilag sohasem 

ér teljesen véget,  

így ez egy állandó körfolyamat. 

 

Állandó folyamat  

 a hatékonyság javítása cselekvésre sarkall; 

 a bizonytalanság kreatív gondolatokat szül; 

 a probléma átgondolása segíti a változást; 

 az ellenőrzés jobb (hatékonyabb) gyakorlathoz vezet. 

Az energiagazdálkodási folyamat fázisai *  

*Dr. Bihari Péter: Energetika alapismeretek c. könyv és előadás alapján 

Változás 

Cél 

Kreatív  
gondolkodás 

Ellenőrzés 



A vizsgált létesítmény energia optimalizálásának menete 

 Közüzemi energia számlák ellenőrzése 

 Üzemeltetési gyakorlat és technológiai folyamatok ellenőrzése 

 Páramentesítés hatékonyságának vizsgálata 

 Hő kamerás vizsgálatok alapján szigetelés korrekciók javaslata 

 Napkollektor 

 Napelem 

 Geotermális energiahasznosítás 
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Gázfelhasználás (m3) 

- Felhasználási terület: HMV, medencefűtés 

- Alkalmazott szoftver:  

  Weishaupt Solarberater 

- HMV termelés: 33.062 kWh/év 

- Medencefűtés: 19.400kWh/év 

- Megtermelhető hőmennyiség: 

 52.463 kWh/év  (kb. 6354m3) 

 

Energiahatékonyság vizsgálata napkollektorokkal 

-   Napkollektorok száma: 28 db 

- Beruházási költség: 11,4 millió Ft 

 

- Megtérülés (támogatás nélkül):  

   kb. 17,9 év 

 

- CO2 kibocsátás csökkenés kb.:  

   28,855 t/év 



Napelem  

Sportuszoda 

Debrecen 
 

• Öltözők világításának szakaszolása 

• Medencetér világításának 
szakaszolása, jogosultságok  

• 208 db napelem, 4 db 12 W 
inverter 

• Energia megtakarítás kb.: 40-
60.000 kWh/hó 
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 Napelemes rendszer vizsgálata 
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- Felhasználási terület: öltöző-WC    
világítás, uszodai vízforgató szivattyúk 

- Alkalmazott szoftver: SolarConfig 

- Napelemek száma: 245 db  

- Rendszer teljesítménye: 60 kW 

Energiahatékonyság vizsgálata napelemekkel 

- Termelt áram becsült mértéke:  

   72.000 kWh/év  

- Beruházási költség: 19,87 millió Ft 

- Megtérülés (támogatás nélkül):  

   kb. 9,38 év  

- CO2 kibocsátás csökkenés kb.:  

   39,6 t/év 



Geotermális energiahasznosítás, szolgáltatás bővítés 
 

Lajtos kocsi  

Galérius Fürdő 

Siófok 

 

• 1930-1978 Dandár Fürdő, 

• 2006 Galérius 2 db 35 °C termálvizes medence 

• vízszállítás Nagyberényből hetente kétszer 
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Geotermális energiahasznosítás   

Kinyerhető víz tulajdonságai: 

-  Gyógyvíz minőségű 

-  46°C hőmérsékletű 

-  800 l/perc hozam 

- magas vas- és szulfáttartalom 

Vizsgált felhasználási területek:  

- termálmedence üzemeltetése,  

- fűtés,  

- használati melegvíz 

Lajtos kocsi 



I. Medence felfűtés hőcserélőkön kersztül 44/28°C hőlépcsővel 

II. Hőközpontba érkező termálvíz hőszivattyú segítségével elégítené ki az 
épület hőigényének egy részét. 

 

- Összes kinyerhető hőmennyiség: 1.674,72  kWh  

- Beruházási költség: 476 millió Ft 

- CO2 kibocsátás csökkenés:  

   1.506,120 t/év 

- Megtérülés (támogatás nélkül):  

   kb. 8-10 év 

 

 

Geotermális energiahasznosítás 



Javaslatok, összegzés  

- Világítási szabályzat 

- Sportcsarnok és parkoló világításának szakaszolása 

- Alkonykapcsolók beépítése 

- Hőszigetelés javítása 

- Nyílászárók cseréje 

- Szennyvíz hasznosítása 

- Stb… 



Az előadásban látható képek forrása internetes hivatkozások, és saját készítés 

„Az alternatív energiaforrások, különösen a nap-, a geotermikus energia és a bioenergiák 

terén is bőségben vagyunk, a sikerhez azonban az anyagi erőforrásokon túl szellemi és lelki 

forrásokra is szükség van.” 

   

/Részlet a Nemzeti Együttműködés Programjából, 2010. május/ 


