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Tatabánya



Pályázat



Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein által

létrehozott finanszírozási mechanizmus. Ez a 3 ország

nem tagja az Európai Uniónak, de az Európai

Gazdasági Térség országai közti különbségek

kiegyenlítését e külön támogatási alapokkal segítik.

Az EGT Alappal Magyarország 2011. október 12-én

írta alá azt az Együttműködési Megállapodást,

melynek keretében ezt a pályázatot elnyerhettük.

Finanszírozó



Támogatás

 Kedvezményezett: Tatabányai Szakképzési Centrum

 Megvalósítás helyszíne: TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó

és Idegenforgalmi Szakközépiskolája és Szakiskolája  

 A projekt elszámolható teljes költsége: 162.509.709 
forint

 Megítélt támogatás összege:138.133.251 forint

 Támogatási intenzitás mértéke: 85 %.

 TSZC Önerő: 15 %

 A kivitelezés kezdő időpontja: 2016. augusztus 30.

 A kivitelezés záró időpontja: 2017. március 23.

 Projekt fenntartási időszak: 5 év.



Megvalósítás

Építészeti felújítás:

 Homlokzati hőszigetelés - 2033 m2
 Díszvakolat - 2033 m2
 Ablakpárkány kialakítás - 242 m
 Zárófödém hőszigetelés - 566 m2
 Lapostető hőszigetelés - 85 m2
 Nyílászáró csere:  

114 db ablak; 2 db ajtó; teljes tetőkupola;

Gépészeti felújítás:

 Szivattyúcsere - 7 db
 Termosztatikus radiátorszelep - 174 db
 Mesterséges szellőzés - 1 db légkezelő rendszer
 Napelemek - 125 db
 Épületfelügyeleti rendszer: Számítógép; jelszó védett 

számítógépes felület; SMS küldő modul;



Megvalósítás

Új, kiegészítő munkálatok:

 Ablakcsere – 9 db
KPVDSZ épületében található tantermekben;

 Tető felújítása – 288 m2
fóliázás; ereszcsatorna javítása; törött cserepek 

kicserélése;

 Bejárati ajtó – 1 db
főbejárati belső ajtó cseréje;

 Homlokzati lambéria javítása – 175 m2
külső fa szerkezet régi festésének eltávolítása és újra 

festése;

Bruttó 21 Mft – TSZC / NGM önerő 



Szemléletformálás

 Az iskolában 3 verseny zajlott le:  

1. „Te hogy tennéd energiatakarékosabbá iskoládat?” címmel a  

diákok körében meghirdetett verseny, prezentációk 

készítésére; (csapatok, zsűri, díjazás)

2. „Te hogy tennéd energiatakarékosabbá környezetedet?” 

címmű rajzverseny; az iskola valamennyi diákja szavazásával 

győztek a legjobbak

3. „Te hogyan tennéd energiatakarékosabbá otthonodat?” című 

esszéíró verseny; zsűri, díjazás;

 A fent meghirdetett versenyek győztes pályamunkái jelenleg is itt     

vannak kiállítva az aulában; 

 Osztályfőnöki óra keretén belül a pedagógusok energia-

hatékonysági ismereteket tartottak az iskola tanulói számára; 

 Az iskola aulájában összevont szülői értekezlet került megtartásra;



Energiamenedzsment 
és kapacitásfejlesztés

Kapacitásfejlesztés:

1. Épületautomatika rendszer kezelőszemélyének oktatása:

 1 fő részesült egy 2 napos oktatásban;
Energiahatékonysági alapismeretek; a létrehozott rendszer 
üzemeltetéséhez kapcsolódó ismeretek (beállítások, 

újrakalibrálás, javítás stb.); intelligens épületfelügyeleti 
rendszer kezelése;

2. Tanárok/oktatók továbbképzése:

 A teljes tanári kar részt vett egy 2 napos oktatáson;
 Energiahatékonysági alapismeretek; 
 Speciális technikák kidolgozása, módszerek az 

energiahatékonysági ismeretek hatékony átadására;



MI VAGYUNK A HATBÓL AZ EGYIK!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


