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Kedves Diákok!

Örömmel és büszkén hívunk meg 
Bennete ket a Gazdaság Háza a fenntart-
hatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér 
megyében (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022) 
egyik legfontosabb programsorozatára, 
a Bláthy Műhely szakköreire! A frissen 
elké szült, izgalmas és modern eszkö-
zökkel fel szerelt Energia Labor, valamint 
a Bláthy Műhely lehetőséget adnak arra, 
hogy minden, a fenntarthatósággal, kör-
nyezet- és energiatudatossággal kapcso-
latos kérdéseiteket feltegyétek.
A Bláthy Műhely Nektek született, így 
meghívunk Benneteket, hogy próbáljátok 
ki a diáktársaitok által készített model-
leket, amelyek a fenntartható megoldá-
sokat, a megújuló energiák mindennapi 
felhasználási módjait mutatják be! A mo-
dellek mellett más eszközök – pl. szél erő

A sakkozó gépészmérnök – Bláthy Ottó

A 19. század végén és a 20. század elején élt és munkál-
kodott Bláthy Ottó Titusz, a Műhely névadója. A kor egyik 
jelentős, ám kevésbé ismert mérnöke volt, aki számtalan 
újító ötletével, más feltalálókat megelőző matematikaifi-
zikai megoldásaival, ugyanakkor sokszínűségével komoly 
érdemeket szerzett a magyar tudományos életnek a szá-
zadfordulón.
Munkája során foglalkozott a mágneses körök mérete-
zésével, a villamos gépek hőleadásával,  az indukciós 
készülék zárt vasmagos kialakításával és a háromfázisú 
generátorral is. Összesen 96 bejelentett szabadalma volt. 
Ezek közül az egyik a villamos fogyasztásmérő, mely 
szinte ugyanaz volt, mint amit ma is meg lehet találni min-
den háztartásban!
Bláthy Ottó az 1900-ban megrendezett párizsi világkiál-
lításon a vízturbinás generátorok állórészében alkalma-
zott tört horonyszámú tekercseléséért nagydíjat is nyert, 
ugyanakkor kiváló, máig megdöntetlen rekorddal bíró 
sakkozó és szenvedélyes kutyatenyésztő is volt.

mű vagy szalmaház makettjei – is várnak 
Rátok, hogy kísérletezéssel, vitázással, 
csoportos munkával elégíthessétek ki tu-
dásszomjatokat.
A Műhely csoportos foglalkozásait olyan 
– talán számotokra is ismerős – szakem-
berek vezetik, akik első kézből származó 
információkat tudnak átadni akár az épü-
letgépészeti megoldásokról, akár a nape-
lem házi beépítéséről, sőt a talaj hőjének 
kihasználásáról is – mindezt könnyen 
megérthető formában.
Ha szeretnétek bővebb ismereteket sze-
rezni a fenntarthatóságról, az iskolában 
tanultak kiegészítéseként jelentkezzetek 
a Bláthy Műhelybe – akár barátaitokkal, 
akár egész osztályotokkal! A jelentkezési 
lehetőségeket megtaláljátok a kiadvány 
utolsó oldalain.



Mi a Bláthy Műhely?

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) Gazdaság Háza a fenntarthatóbb 
életmódért – mintaprojekt Fejér megyében (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022) programja 
keretében alaposan átalakul a Kamara székháza, a székefehérvári Hosszúsétatéren 
található Gazdaság Háza. Az átalakítás a fenntarthatóság és energiatudatosság szem-
léletének megfelelően történik, így az épület energiaellátását a felújítás után napelemek 
és napkollektorok segítik, a hőpazarlást új szigetelés akadályozza majd meg, és a vizes 
helyiségekben az összegyűjtött esővíz is felhasználásra kerül.

A Gazdaság Házában kialakított Energia 
Labor modern eszközökkel biztosít lehe-
tőséget a fenntarthatóság iránt érdeklődő 
felnőttek és tehetséges diákok számára 
az alaposabb ismeretek elsajátítására. 
Az Energia Laborban helyet kapó Bláthy 
Műhely csoportos foglalkozásokkal segíti 
a középiskolások interaktív, játékos isme-
retszerzését. Egy csoport négy különböző 
foglalkozáson hallgathatja meg a megújuló 
energiák mindennapi használatát, a hulla-
dékgazdálkodás létjogosultságát és jelentő-
ségét, a talaj hőjének felhasználását, sőt az 
épületgépészet vonatkozó részeit is.

Kinek szól?

A Bláthy Műhelyen akár teljes osztályok, 
akár baráti társaságok is részt vehetnek, 
ahogy a téma iránt érdeklődő, különböző 
öntevékeny csoportok is – a lényeg csak 
annyi, hogy középiskolások legyetek!

Mit fogtok csinálni?

Megtudjátok majd, miért kerül folyton te-
rítékre a fenntarthatóság, egyáltalán mit 
jelent, és mit lehet tenni érte otthon a hét-
köznapokban. Részletesen kiderül az is, ho-
gyan készül a napelem vagy a napkollektor, 
és mit lehet csinálni a talajhővel. 



Mit lehet majd kipróbálni? – Az Energia Labor felszereltsége 

A Bláthy Műhely interaktív foglalkozásain modellek és 
makettek segítségével közelről is megnézhetitek, ki-
próbálhatjátok a napelemek, a napkollektorok és más 
fenntartható energiaforrások működési folyamatát.

A Gazdaság Házában tavasszal lezajlott Modell-
pályázat döntősei egyegy, már meglévő épület 
fejlesztését valósították meg saját tervezésű és ki-
vitelezésű modellek útján. Ezeket a modelleket a 
Bláthy Műhely foglalkozásai során is tanulmányozni 
tudjátok.

A Modellpályázat nyertesei, vagyis az Épületgépész 
csapat által készített modell a zsűri megítélésében a 
legkomplexebb energetikai fejlesztésre nyújtott kö-
vethető példát. A modellen többek közt háromrétegű 
hőszigetelés, napelem, napkollektor, esővíztároló, 
szelektív hulladékgyűjtő és mozgásérzékelő kerék-
pártároló is megtalálható. 

Szintén komplex felújításban és modernizálásban 
gondolkodott a Megújulók és a Megújuló II. csapat 
is. A modellen bemutatott „épületfelújítás” célja az 
volt, hogy a végeredmény minél közelebb legyen a 
2020ra előirányzott építési előírásokhoz. A Megúju-
lóknál a korszerű szigetelés és nyílászárók mellett 
energiatakarékos LED-ek, szürkevíz- és napenergia   -
hasznosító berendezések biztosítják a családi ház 
fenntartható energiafogyasztását. A Megújuló II. csa-
pat modelljének különlegessége a többi modellen 
nem látható (horizontális) talajhőkollektoros megol-
dás, amely a ház padlófűtését segíti, illetve más ener-
giaforrásokkal együtt a szobák fűtését szolgálja.

A napenergia hasznosítására koncentrált két csapat, a Lumenek és a VM Team is, bár 
másmás módon. Előbbi modelljén a ház energiaforrását biztosítja a tetőre szerelt mo-
nokristályos napelem, amely a padláson elhelyezett akkumulátor töltését szolgálja, míg 
a VM Team kis családi nyaralóján a vízmelegítést segíti a napenergia.

A modellek mellett négy makett is rendelkezésre áll a fenntarthatóság, valamint a meg-
újuló energiák minél alaposabb megismeréséhez, amelyek ugyan nem működőképesek, 
viszont „nagy testvéreik” pontos, kicsinyített másai. Ennek köszönhetően pedig élethűen 
mutatják be:
• a napkollektorok,
• a földhőszivattyúk és
• a szélerőművek működését, valamint
• a szalmaházak szerkezeti modelljét.



A Bláthy Műhely helyszíne:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Gazdaság Háza, Energia Labor
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.



Akiktől kérdezhettek:

Nagy István: A Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – 
mintaprojekt Fejér megyében felújítási munkálatainak műszaki 
menedzsere, valamint a Nagy és Társa Kft. kereskedelmi igaz-
gatója. A vállalkozás épületenergetikával, többek között nape-
nergiahasznosítással is foglalkozik. Nagy István kiváló előadó-
ként első kézből, hitelesen tud tájékoztatást adni nemcsak az 
épületenergetikáról, de a mintaprojektről is.

Knobloch Ferenc: A Vörösmarty Mihály Ipari Szakközépiskola 
műszaki oktatója. Saját bevallása szerint nemcsak szakmája, 
de hobbija is a megújuló energiák ismerése, használata. Saját 
családi házán kísérletezve alkalmazza a napelemet, napkollek-
tort, így igazán hitelesen tud beszélni tapasztalatairól. Szakterü-
letéhez tartozik a vízvezeték- és gázkészülék-szerelés, gáz és 
tüzeléstechnikai műszerelés, valamint a gázipari műszaki biz-
tonsági felülvizsgálás. Pedagógusként aktívan szerepet vállal 
iskolásoknak szóló versenyek, szakkörök megszervezésében, 
ahol a diákok gyakorlatias foglalkozások keretében tudják elsa-
játítani a szakmai ismereteket. 

Fehér János: A székesfehérvári DeltaF Fűtéstechnikai Kft. 
vezetője. A cég energiatakarékos épületgépészettel foglalkozik, 
így szakembereik jól ismerik a napkollektoros és geotermikus 
hőszabályozás körülményeit és folyamatait. Fehér János több-
ször tartott már előadást, beszélgetést a fűtéstechnika fenntart-
ható megoldásairól, gyakorlott és segítőkész előadó. 

Tóth András: A Kék Gazdaság Innovációs Klaszter projekt-
menedzsere, aki már a tavaszi, közös képviselőknek szóló 
TÁMASZFAL-képzésen is segítette a fenntarthatóság megis-
mertetését. A Kék Gazdaság Innovációs Klaszter azzal a céllal 
jött létre, hogy az állami és az üzleti szféra szereplői számára 
olyan erőforráshatékonyságot növelő megoldásokat nyújtson, 
melyek lehetővé teszik költségeik csökkentését.



Vajon mi számít megújuló 
energiának? 

Az olyan közegek, természeti jelen-
ségek, amelyekből energia nyerhető 
ki, és amely akár naponta többször 
ismétlődően rendelkezésre áll, vagy 
jelentősebb emberi beavatkozás nél-
kül legfeljebb néhány éven belül újra-
termelődik. A Bláthy Műhely második 
előadásán megtanulhatjátok a napele-
mek és napkollektorok közötti különb-
séget, a vízenergia működési elveit, 
illetve hogy mindezek alkalmazása 
miért is fontos bárkinek az életében. 
Hogy a rendhagyó óra még érdeke-
sebb legyen, makettek és modellek 
segítségével egészen közelről nézhe-
titek meg a napkollektorok és napele-
mek működését!

Mindez miért lehet érdekes 
és hasznos? 

A szakmai ismeretek mellett azt is tud-
ni fogjátok, hogyan kell jól – és nektek 
is kedvezően – spórolni otthonaitok-
ban, iskoláitokban, leendő munkahe-
lyeiteken!

Mi fán terem az energia-
hatékonyság? 

A Föld forrásai folyamatosan szű-
külnek, ezért tudatos, hatékony 
és takarékos használatuk létfon-
tosságú. Az első Bláthy Műhelyen 
többek közt a fenntarthatóságot 
és a megújuló energiaforrásokat 
általában, a víz- és áramtakaré-
kosság, a szürkevízhasználat és 
épületgépészet, a hőszigetelés 
és jó nyílászárók kérdéseit és té-
máját járhatjátok körül. Az épüle-
tek energiahatékonysága ugyan-
csak kulcsfontosságú a jövőre 
nézve, a Gazdaság Házát példá-
ul ennek tudatában korszerűsít-
jük – ezekkel a fejlesztésekkel is 
lesz alkalmatok megismerkedni.



Szélenergia? 
Geotermikus energia? 
Biomassza, biogáz? 

A harmadik előadáson folytathat-
játok a második alkalom során 
elkezdett megújuló energiák meg-
ismerését. Kiderül, Magyarország 
miért geotermikus nagyhatalom, 
hogyan kell kiaknázni a geotermi-
kus energiát, mi a különbség az el-
sődleges, másodlagos és harmad-
lagos biomassza között, és hogy 
mit lehet kezdeni velük.

Hány zsák szemetet 
visztek ki a kukába egy 
hét alatt? 

A hulladékgazdálkodás napjaink 
egyik legfontosabb iparága, hiszen 
nagy pazarlás volna az újrarecik-
lálható anyagokat csak úgy eldob-
ni. A negyedik Bláthy Műhelyen 
is olyasvalaki osztja meg veletek 
tapasztalatait, aki régóta foglalko-
zik a témával. Megtudhatjátok, mi-
lyen hulladékcsoportok vannak, és 
ezeket hogyan lehet üzemileg új-
rahasznosítani. A hulladék útjába 
is bepillanthattok, például hogy mi 
történik egy műanyag flakonnal, 
miután a kukába kerül, és megkér-
dezhetitek, igaz-e a legenda, hogy 
az általatok szelektíven gyűjtött 
hulladékot a kezelők egybeöntik.



A Bláthy Műhely őszi foglalkozásai 2014 októberében kezdőd-
nek, és 2015 januárjáig tartanak. Előzetes időpontegyeztetés 
alapján csoportonként 4 alkalommal kerül sor az interaktív mű-

helyfoglalkozásokra, amelyeket igény szerint a Gazdaság Házá-
ban vagy az adott iskolába kitelepülve tartunk meg.

A Bláthy Műhelyrejelentkezni, 
valamint érdeklődni 

az alábbi elérhetőségeken lehet:

E-mail:  gazdasaghaza@fmkik.hu

Web:  www.gazdasaghaza.hu

Telefon: +36-30/277-7288

Cím:  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.






