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A fejlesztéssel érintett épület rövid ismertetése

A fűtésről

Az épület szigetelését és nyílászáróinak cseréjét követően az épület hőigénye is je-
lentősen csökken, így az épület fűtését 6 db ~100 kW teljesítményű kondenzációs 
fali kazán tudja biztosítani. Az előző három év átlagos fűtési költségével számítva 
a felújítás után a fűtés költsége évente nettó 15 008 724 forint lesz, ezáltal nettó 
22 772 295 forint/év energiaköltség-megtakarítás várható. 

A világításról

Az épületekben az összesen 1069 db világítótest elbontása és – több változatból a 
gazdaságosság szem előtt tartásával kiválasztva – ugyanennyi korszerű LED-es világí-
tótest beépítése történik.

A LED-es fényforrások élettartama 50 000 üzemóra, így belátható időn belül azok cse-
réjére nem lesz szükség. Az ily módon megvalósított világítás-korszerűsítés eredmé-
nyeként a világítótestek cseréje után a helyiségben a funkciónak megfelelő, a szabvány 
szerint előírt fényerő lesz.

A villamosenergia-fogyasztás esetén az éves szinten elérhető megtakarítás 
2 260 431 forint, amely az elmúlt 3 év átlagos 11 817 336 forintos villanyszámlához 
képest jelentős.
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Az Esplanade épület

Az ORFI fő telephelye az Esplanade épület több mint száz éves, eredetileg szál-
lodaként funkcionált. Az épület 8 szintből álló, 265 ágyas fekvőbeteg-ellátásra 
alkalmas létesítmény keze lőkkel, gyógymedencével. 

Az épületen végzett beruházás teljes körű, ebbe beletartozik az ingatlan hom-
lokzat- és tetőszigetelése és fűtéskorszerűsítése is. Az épület energetikai kor-
szerűsítéshez nem elegendő a saját kazán telepítése, szükséges lesz az elavult 
és meglehetősen gyenge hőmegtartó képességgel rendelkező nyílászárók 
cseréjére is. További fejlesztés az egyedi fűtésszabályozhatóság biztosítása, 
illetve a teljes körű világításkorszerűsítés is. 



Az Új Széchenyi Terv

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40 százaléka az épületekben törté-
nik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, 
unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget 
az Új Széchenyi Terv pályázata az alábbi lehetőségekkel: energiahatékonyság javítá-
sára vonatkozó tevékenységek, az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szige-
telés, nyílászáró csere); intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-, világítási 
rendszereinek korszerűsítése, megújuló energiafelhasználással kombinált épületener-
getikai fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek. Támogatási összeg: 926,06 millió 
forint.

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) a hazai reumatológiai be-
tegek legmagasabb színvonalú ellátását biztosító intézmény. Az ellátás több telephe-
lyen zajlik, illetve külön sajátosság, hogy az intézmény egyik telephelyének fűtése a 
Lukács fürdőével közös kazánról történik. 

A beruházás közvetlen célja az intézet hő- és villamosenergia-fogyasztásának csök-
kentése, valamint az energiafelhasználás optimalizálása, amely közvetve a globális 
környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez járul 
hozzá. 

A Lukács épületegyüttes

A Lukács udvarban kapott helyet az ORFI két fekvőbeteg rehabilitációs osztálya, 
ugyanezen udvarban található az ORFI igazgatósági épülete, mely közös a Szt. Lukács 
Gyógyfürdő és Uszoda épületegyüttesével. Mindezen épületek a világörökség részét 

képezik, országos műemlékvédelem alatt állnak. 

A fekvőbeteg épületrész négy szintből álló léte-
sítmény. Az épületben 137 ágyon működik 

két reumatológiai rehabilitációs 
osztály, fizioterápiás rész-

leg, továbbá itt található 
az Orvosi könyvtár, a 
Számítástechnikai és 

informatikai osztály, 
a Módszertani osz-
tály, az ORFI Közös-

ségi Központja, a Fotólabor, valamint étterem és tálalókonyha, orvosi és nővérszobák 
és kezelő helyiségek. 

Az energetikai korszerűsítés nehézsége és egyben kihívása az, hogy a Lukács épület 
műemléki védettség alatt áll, így a beruházás során érintett nyílászárók csak egyedileg 
kerülhetnek legyártásra. További fejlesztés az egyedi fűtésszabályozhatóság biztosí-
tása, illetve a teljes körű világításkorszerűsítés. 
 

Az ORFI Lukács épület projektjének rövid ismertetése 

Az ORFI Lukács épületében ma jelentős hőveszteség-forrást jelentenek a kedvezőtlen 
hőtechnikai paraméterekkel jellemezhető épülethatároló szerkezetek és az elavult nyí-
lászárók. A nyílászárók korukból adódóan rossz műszaki állapotúak, így nem megfelelő 
záródásuk következményeként is növelik a hőveszteséget. Az energiafelhasználást 
tovább növeli a fűtési rendszerek nem megfelelő szabályozása.
A villamos energia vonatkozásában a korszerűtlen, alacsony hatékonyságú világítóbe-
rendezések jelentenek veszteségforrást. 

Jelenleg az energiafelhasználás fosszilis bázisú energiaforrásokból táplálko-
zik, ami a környezeti fenntarthatóság szempontjából kedvezőtlen.  
A projekt hosszútávú közvetlen célja ezeknek a kedvezőtlen adott-
ságoknak a   javítása energia- és költséghatékony módon, a 
KEOP-2012-5.6.0 kódszámú pályázati kiírás feltételei-
nek megfelelően. 

Az ORFI e területe: 
n műemlék jelentőségű, 
n a világörökség része,
n régészetileg védett terület, 
n  fővárosi jelentőségű védett  

természeti érték, 
n  városképi szempontból kiemelt  

terület.

A fejlesztéssel érintett épület rövid ismertetése

A nyílászárókról

Az épület korszerűtlen nyílászáróit hőszigetelő üvegezésű fa szerkezetűre cserélik. 
Az Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján a nyílászárócserék kivitelezése során az 
eredeti állapot megőrzésére kell törekedni. 

A fűtésről

A fekvőbeteg osztályok padlásán, a központi kupolában kerül kiépí-
tésre az új kazánház, melyben kondenzációs kazánok szolgáltatják 
a fűtést. Az épület nyílászáróinak cseréjét követően az épület hő-
igénye is jelentősen csökken, így az épület fűtése 6 db ~100 kW 
teljesítményű kondenzációs fali kazánnal biztosítható. Az előző 
három év átlagos fűtési költségével számítva a felújítás után a fű-
tés költsége nettó 12 707 089 forint lesz évente, ezáltal évi nettó 
14 545 958 forint energiaköltség-megtakarítás várható.

A világításról

A Lukács épületben lévő 750 db fényforrásból jelenleg 560 egyáltalán nem korsze-
rű. A hőenergia-igények kielégítésével összefüggésben a villamos bojlerek, a 

hideg energia-igények kielégítésére pedig az épület klímatechnikai be-
rendezései említendők meg.

Az épületekben az összesen 560 db 
világítótest el-
bontását és 
– több változat-
ból a gazdasá-
gosság szem előtt 
tartásával kivá-
lasztva – ugyaneny-
nyi korszerű LED-es 
világítótest beépítését végzik.

A villamosenergia-fogyasztás 
esetén az éves szinten elérhető 
megtakarítás 1 045 899 forint, 
amely az elmúlt 3 év átlagos 
7 105 006 forintos villanyszám-
lához képest igen jelentős.


