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Hogyan magyarázd el a játszótéren, 
hogy mi a passzívház?
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Egy őszinte vallomás: többéves mérnöki tapasztalattal és passzívház ter-
vezői gyakorlattal is nehéz helyzetben vagyok, amikor egy rövid megha-
tározást kell adnom a passzívházra. Továbbra sem tudom néhány szóval 
összefoglalni, mégis fontosnak tartom, hogy valami rövid és közérthető 
meghatározást tegyünk arra a dologra, amit a szakma úgy hív, hogy pasz-
szívház. Arra az épületre, ami nemcsak takarékos, hanem a főzés, fürdés, 
zuhanyzás és egyéb, mindennapi tevékenységek során keletkező, máshol 
felesleges hőt, azaz a hulladékhőt és a napsugárzást is kiválóan hasznosítja. 
Tudományosabban megfogalmazva, a passzívház legfontosabb ismérvé-
nek azt tartom, hogy a passzívház szigorú energetikai követelményeknek 
megfelelő épület, amit a több évszázados mérnöki és építészeti tudomány 
alapján tervezünk, illetve építünk meg úgy, hogy az energiafelhasználását 
egy adott értékre korlátozzuk, a komforttényezők megtartásával.

És mit mondj a játszótéren? Talán azt, hogy nyáron olyan kellemes, 
mint egy jó vályogház, télen pedig akár csupán a napsütés képes be-
fűteni.

A tervezés folyamán hosszú távra vetítve vizsgáljuk az épületet érő hatá-
sokat és körülményeket, valamint az épületre ható tényezőket. Egy olyan 
feltételrendszernek felelünk meg, ami hosszú évtizedeken át időtálló 
lesz. Éppen ezért, amikor a passzívház műszaki paramétereit meghatá-
rozták, olyan követelményértékeket adtak meg, amelyek ma is kiállják az 
idő próbáját. Nem az építőanyag-lobbi érdekei vagy egyéb szempontok 
voltak a meghatározóak, hanem sokkal inkább a kutatások eredményei. 
Még egyszer röviden: a passzívház kritériumértékei, illetve követelmé-
nyei olyan értékek, amik hosszú évtizedeken át megfelelően működnek.

A passzívház követelményértékei több mint 25 éve változatlanul állják 
az idő próbáját.

Egy negyed évszázada épült passzívház ma is gazdaságosan üzemeltet-
hető. A különböző tévhitek ugyanilyen tartósak és nehezen felülírhatók, 
pedig a gyakorlat sorra megcáfolta már ezeket!
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Üvegkalitka vagy kellemes otthon?

1. kép • Az ablakok természetesen nyithatóak egy passzívházban is, 
bár a központi szellőztetés miatt ennek nem érzik szükségét a tulajdonosok.

Korábban közismert, illetve általánosan elfogadott tény volt, hogy a pasz-
szívházban nem lehet ablakot nyitni. Mára egyre több ember tisztában 
van azzal, hogy a passzívháznak is nyithatóak az ablakai. Hogy honnan 
jött ez a tévhit? A méretezés folyamán egyértelműen láthatod majd, hogy 
egy x ablak energetikailag sokkal jobb, hiszen azonos ablaknyílásban 
nagyobb az üvegfelület, ugyanis nincs szárny, így ez a nagyobb üvegfe-
lület több hőnyereséget biztosít az épület számára. További szempont, 
hogy hőtechnikai szempontból a tok a legrosszabb. Tehát minél nagyobb 
az üveg aránya, annál jobb energetikailag az ablak. A kezdeti passzív-
házakban valóban volt olyan törekvés, hogy a lehető legalacsonyabbra 
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szorították a tok és szárny arányát, és x ablakokat építettek be. Ebből 
alakult ki a tévhit, hogy a passzívházban nem lehet ablakot nyitni. Akkor 
mégis hogyan szellőztess a nyári hűvös éjszakákon? Hát ablaknyitással!

Egy minősített tervező megtervezi neked és méretezi az ablakszellőzte-
tést is.

Tehát az első, legáltalánosabb tévhit máris megcáfolásra került. 
Ugyanis a passzívházadban bizony lesznek nyitható ablakok!

Napelemek nélkül is működhet? 

A kívülállók úgy gondolják, hogy a passzívházhoz elengedhetetlenek a 
napelemek, illetve általánosságban elmondható, hogy az emberek meg 
vannak róla győződve, ha egy épületre napelem kerül, akkor az nagyon 
gazdaságos és nagyon környezetbarát lesz. Egyik tévhit sem igaz. Egy 
épület a napelemtől nem lesz környezetbarát, illetve egy passzívházhoz 
nem kell okvetlenül napelemet, vagy bármilyen megújuló energián ala-
puló technológiát alkalmazni.

2. kép • A jól tájolt és évszakfüggően árnyékolt ablakok, 
üvegfelületek javítják az éves energiamérleget.
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Természetesen ezek is hasznosak, azonban a legfontosabb, hogy az épü-
let energiahatékony legyen, azaz minél jobban hasznosítsa a napsugár-
zást az ablakokon keresztül, és a lehető legkevésbé engedje az épületbu-
rokból elszökni a hőt. A passzívházban előny a jól tájolt, nagy felületű 
ablak, de nem kötelező a napelem!

Így ez ismét egy közkeletű tévhitet cáfol. Fontos tudnivaló, hogy 2021-
től az épületek energiaigényének 25%-át megújuló forrásból kell fedez-
ni, ezért viszont szükséges lehet a napelem telepítése.

Hőszivattyú – de nem perpetuum mobile!

Hasonlóan a napelemekhez, erről is sokan azt gondolják, hogy egy pasz-
szívház hőszivattyú nélkül elképzelhetetlen, illetve általános az a véle-
kedés, hogy egy hőszivattyútól lesz igazán gazdaságos egy passzívház. 
Elmondhatjuk, egyik tétel sem igaz. A hőszivattyú akkor gazdaságos, 
ha egy energiatakarékos, de nagyobb épület hőtermelő berendezését 
tudjuk hőszivattyúval kiváltani. A passzívházban jellemzően kicsi ener-
giafogyasztásról beszélünk, tehát ide egy nagy beruházási költséget je-
lentő és egyébként kis teljesítményű hőszivattyút beépíteni vélhetően 
nem lesz gazdaságos. Éppen ezért nagyon meg kell gondolni azt, hogy a 
passzívházadba beépítenél-e hőszivattyút? Amennyiben szükségesnek 
látod a passzívházadban a hűtés megvalósítását, akkor előfordulhat, 
hogy a hőszivattyú is gazdaságosan beépíthető, hiszen a hőszivattyú-
val az épületed hűtése is megvalósítható.

Költségek a csillagokban?

Lehet, te is úgy gondolod, hogy a passzívház felépítése nagyon drága. 
Azzal egyet kell érteni, hogy az építkezés nem olcsó mulatság. Ha vi-
szont elkezdesz építkezni, akkor láthatod, bármit is építesz, az sok pénz-
be kerül majd. Ha pedig sok pénzbe kerül, akkor érdemes megnézni, 
hogy mire is adod ki a pénzedet. És ebből a szempontból vizsgálva 
nem sok különbség van egy jól megtervezett épület és egy passzívház 
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3. kép • Tanúsított passzívház, egyszerű tömeggel, a hatékonyságra törekedve.

4. kép • Itt a tulajdonos kérése az volt, hogy „angolos meseházikó legyen, 
ahová szívesen jönnek majd az unokák”.
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9. Önárnyék

Az épület szoláris, azaz napsugárzás ellenőrzése folyamán nem szabad 
megfeledkeznünk arról sem, hogy az épület képes saját magára árnyékot 
vetni. Az ablak tájolásától függően akár egy ablakkáva is képes árnyékot 
vetni egy üvegfelületre. Ha például az épület hőszigetelését intenzíven 
vastagítani kezdjük, könnyen előfordulhat, hogy az ablakkávák olyan 
mértékű árnyékot vetnek az üvegfelületre, hogy jelentősen romlik az 
épület energiahatékonysága. Egyébként a PHPP-programmal az önár-
nyékok hatását is tudjuk ellenőrizni, illetve modellezni. Ezzel a mód-
szerrel valóban gazdaságos lesz a hőszigetelés.

18. kép • Tetszetős épület, de sötét marad a nappali. Miért? A következő képen bejelöltem.
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19. kép • A ferde nyíl a nap beesési szögét jelzi. Télen épp csak a nappali küszöbéig jut a fény.

10. Árnyékolás

A nyári klimatikus követelmények teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy 
az épületnél árnyékolással is számoljunk. Az épületedre árnyékot vethet 
akár egy szomszéd épület is, esetleg örökzöld vagy lombhullató fák, il-
letve az épület saját maga is. Mindezzel számolnunk kell, de erről már az 
önárnyéknál esett szó. Az árnyékolásnál a tudatosan betervezett árnyé-
koló elemekkel kell számolni, amikor egy pergolával, egy napvitorlával, 
vagy egy zsaluziával biztosítjuk azt, hogy nyáron ne melegedjen túl a 
lakásod. Már a tervezés fázisában gondolni kell arra, hogy a nyári káni-
kulában hogyan fogjuk biztosítani az épületben a kellemes klímát. Nem 
elég gépi berendezésekre hagyatkoznod.
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20. kép • A lombhullató növényzet télen beengedi a napsugarakat az épületbe.

21. kép • Nyáron viszont a zöld lombokon átszűrődő fény 
kánikulában is hűvös és élhető épületet eredményez.
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1. Passzívházban – egyszerűen?

Amikor a passzív épületek iránt érdeklődőkkel tárgyalok, sok műszaki 
kérdésről, szempontról esik szó. Sokat beszélgetünk arról, hogy milyen 
otthont szeretnének. Gyakran felmerül az a kérdés, hogy mennyiben 
más az élet egy passzívházban, mint egy hagyományos családi házban, 
vagy egy alacsony energiás épületben. Leginkább az érdekli az embe-
reket, hogy bonyolultabb-e egy passzívházat üzemeltetni? A lakók és a 
használat szempontjából nincsenek lényeges különbségek. Nem igényel 
különleges tudást vagy felkészültséget egy passzívház üzemeltetése vagy 
az abban való élet.

Joggal gondolhatod: ez márpedig nincs így. De mégis miért van a köztu-
datban az, hogy egy passzívházban esetleg különleges ismeretekre vagy 
bonyolult tudnivalókra lehet szükség?

Mint minden esetben, amikor egy új technológia kerül a hétköznapi 
felhasználók közelébe, vagy elérhetővé válik egy újfajta eszköz a hét-
köznapokban, akkor jellemző, hogy a technika iránt érdeklődő embe-
rek kezdenek ezzel először foglalkozni. Legyen az egy tévékészülék, egy 
mobiltelefon (okostelefon, hőszivattyú, napelem...), vagy bármilyen ha-
sonló eszköz. Igaz ez a passzívházakra is. Ebből következik, hogy ezek 
a technikailag érdeklődő emberek hajlamosak eltúlozni dolgokat. Így 
jó néhány olyan passzívház épült Magyarországon, amely lényegesen 
bonyolultabb annál, mint amilyennek lennie kellene. Ez természetesen 
nekik nem baj, mert aki benne él, az tudja használni. Azt viszont el-
hiszem, hogy neked riasztó az, hogy vastag használati útmutatót kell 
majd böngészned, és rendszeres napi teendőid lesznek az új otthonod-
ban. Mindenkit biztosíthatok róla, hogy semmi ilyen teendője nincs egy 
passzívház lakónak.

Semmivel sem bonyolultabb egy passzívházat üzemeltetni, mint egy 
hagyományos családi házat. Nem bonyolultabb épület, mint amelyben 
egy gázkazán, vagy éppen egy kandalló található. Amiben biztosan kü-
lönbözik egy passzívház, hogy lényegesen komfortosabb. Ha egyszer 
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beállítottad a nyári, illetve a téli hőmérsékletet, onnantól kezdve nem 
sok teendőd lesz az épületben. Negyedévente, esetleg kéthavonta cse-
rélni kell a szellőzőgépben a szűrőket, de ezen felül semmilyen más te-
endőd nincs. Ez a szűrőcsere a legtöbb esetben házilag megoldható, és 
nem igényel szerelői beavatkozást. Egyszerűbb és tisztább művelet, mint 
a porszívóban a porzsákcsere. Természetesen évente célszerű egy mű-
szaki felülvizsgálatot tartani, ahol hozzáértő szakember a szellőzőgépet 
vagy éppen a beépített hőtermelő berendezést felülvizsgálja. Felhaszná-
lóként nincsenek műszaki tudást igénylő teendőid az épületben. Ter-
mészetesen gondos házigazdaként sokat tehetsz az épület állagmegóvá-
sáért. Gondolok itt például arra, hogy a nyílászárók vasalatát időnként 
utánállíttathatod, adott esetben megfelelő kenőanyaggal kezelned kell a 
vasalatot, zárat. Ha úgy döntesz, akár ezt is rábízhatod egy nyílászárós 
szakemberre. De abban egyetérthetünk, hogy a passzívházban lakáshoz 
nem kell különleges szaktudás.
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2. Az építkezést tervező emberek gyakori kérdése, 
hogy kell-e fűtés egy passzívházba?

A fűtés tulajdonképpen az épületből elszökő hőenergia pótlása. Minél 
jobb egy épület hőszigetelése, annál kevesebb hőt kell pótolni, és annál 
egyszerűbben lehet ezt megoldani. Így a passzívház esetében az épü-
letben hulladékhőként keletkező hőmennyiségeket is gyelembe tudjuk 
venni, mint pl. a hűtőszekrény által leadott hőt. Tehát fűtés kell a pasz-
szívházba is, de egy hagyományos épülethez képest szinte értelmezhe-
tetlenül kis mértékű.

A passzívház koncepció kialakításakor Feist professzornak volt egy olyan 
elképzelése, hogy a passzívház elenyésző hőigényét az épületbe amúgy 
is beépített szellőzőrendszeren keresztül biztosítja. Ez annyit jelentett, 
hogy plusz hőenergiát juttat az épületbe, de nem egy fűtőberendezésen 
keresztül (kazánon, radiátoron vagy padlófűtésen keresztül), hanem a 
friss levegő ellátó rendszeren, azaz a szellőzésen keresztül.

Hogyan lehet fűtés nélküli házat építeni?

Németországban, a Németalföldön, a puritán protestáns környezetben 
egészen más komfortigényei vannak a lakóknak. Adott esetben akár 
18 °C-os szobahőmérsékletet is kellemesnek tartanak. Ehhez képest a 
passzívháznak a 20 fokos standard méretezési hőmérséklete egyáltalán 
nem tűnik szűkmarkúnak. Tapasztalatai alapján Feist professzor később 
úgy döntött, hogy ezt a kritériumot egy kicsit lazábban kezeli, és már 
egyáltalán nem kizárólagos követelmény, hogy a passzívházat csak a le-
vegőrendszeren keresztül lehessen befűteni. Így egy passzívházba min-
den további nélkül be lehet építeni egy kellően szabályozott és megfelelő 
módon méretezett fűtési rendszert, amellyel az épület plusz hőigényét 
lehet pótolni. Ugyanis tudni kell, hogy bármilyen vastag hőszigetelést 
készítünk, mindenképpen el fog valamennyi hőenergia szökni az épü-
letből. Ezt a hőenergiát pótolni kell, még akkor is, ha az épületben van-
nak olyan berendezések, amelyek hőt termelnek. Tehát hiába vesszük -
gyelembe az elektromos berendezések hőtermelését, hiába számolunk a 
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napsütés hőmennyiségével, vesszük gyelembe a bent tartózkodók által 
fejlesztett hőmennyiséget, legtöbbször még így is pótolni kell valameny-
nyi hőenergiát.

Tehát ebből következik, hogy a passzívházban is mindig épül fűtési 
rendszer.

Ugyanakkor az is tény, hogy ez a fűtési rendszer lényegesen kisebb lesz, 
mint amit korábban megszoktunk.

37. kép • A padlófűtéscsövek is távolabb kerülnek, ha kis hőmennyiséget kell az épületbe bevinni.

3. A te lábad is fázik télen? Hideg lesz-e a padló?

A passzívházad méretezése során egy nagyon fontos szempont, hogy 
ne csak gazdaságos legyen, hanem komfortos is. Éppen emiatt a kom-
fortkövetelmény miatt a minimális követelményeken túl további hőszi-
getelő „teljesítményt” építhetsz be az épületedbe. Ha konkrét számokat 
akarnék mondani, akkor egy passzívház rétegrendben az „U” értéket 
0,15 (watt/m2/Kelvin/óra) értékkel kellene megállapítanunk, azonban a 
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gyakorlatban ezt leszorítjuk egészen 0,1-es U értékre. Láthatjuk, hogy itt 
egy lényegesen szigorúbb követelménynek felelünk meg.

Azért növeljük a hőszigetelő képességet, hogy a fal- és padlófelületek 
hőmérséklete a használat során magasabb, így sokkal komfortosabb le-
gyen.

Egy jól megtervezett passzívházban a felületek hőmérséklete a beállított 
léghőmérséklettől csak nagyon kis mértékben tér el. Éppen ezért a pad-
lófűtés nem követelmény ahhoz, hogy ne fázzon a lábunk. Másképpen 
megfogalmazva, a padló hőmérséklete nem fog elmaradni lényegesen a 
beállított levegőhőmérséklethez képest. Ebből adódik, hogy az épület-
ben nem alakulnak ki olyan kellemetlen hősugárzások, amelyek miatt 
azt mondhatnánk, hogy „húz a fal”, vagy fázik a lábad a padlón.

Még egy fontos körülményt el kell mondani a padló hőmérsékleté-
vel kapcsolatban. Minél jobban hőszigetelt egy épület, annál kisebb 
hőteljesítményt kell bevinni az épületbe. Ezt a kis hőteljesítményt ter-
mészetesen sokféleképpen bevihetjük, adott esetben akár a levegőn 
keresztül, de ugyanígy a fal, padló vagy éppen a mennyezetbe épített 
felületi hőleadókon keresztül. Ezeket más néven padló-, fal-, vagy meny-
nyezetfűtésnek nevezzük. Tudni kell, hogy ezek a fűtőfelületek nagyon 
kis hőenergiát kell, hogy bejuttassanak az épületbe. Ebből következik, 
hogy ezek a felületek nem lesznek olyan melegek, mint a cserépkályha 
felülete a nagyinál, hiszen akkor villámgyorsan túlfűtenénk az épületet 
és a túlfűtésből is kellemetlen komfortkörülmények tudnának kialakul-
ni. Ezt azért tartom fontosnak, mert egy jól szigetelt épületben – ese-
tünkben egy passzívházban – nem lehet arra számítani, hogy a padló 
olyan (egészségtelenül) meleg lesz, mint egy gőzfürdőben, vagy akár 
egy rosszul hőszigetelt, elavult épületben. A gyerekek minden további 
nélkül mezítláb fognak szaladgálni akár a kerámia burkolaton is, és mi 
magunk is járkálhatunk akár zokniban vagy mezítláb is, mindez egyéni 
vérmérséklet kérdése.
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38. kép • Üveghabkavics hőszigetelés az épület alá beterítve, tömörítés előtt.

Ami biztos, hogy a padló hőmérséklete kiegyensúlyozott és állandó lesz, 
és a beállított léghőmérséklethez képest nem fog sokkal elmaradni, mint 
már korábban is írtam. Itt bizonyosodik be az a tétel, hogy nemcsak 
energiatakarékossági, hanem komfortigények kielégítése miatt is indo-
kolt a vastag hőszigetelés. Egy passzívházban kifejezetten káros vagy 
hátrányos egy nagy hőmérsékletű, sugárzó felület beépítése, mint példá-
ul egy hagyományos radiátor vagy kandalló, különösen nem megfelelő 
szabályozással, mert ez hőmérsékleti aszimmetriát eredményezhet. Azaz 
egy nagy hőmérsékletű sugárzó felület rád sugározza a hőt, így óhatat-
lanul a másik irányban kellemetlen hőérzet alakulhat ki. Mindez termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy egy passzívházat ne lehetne fűteni akár 
egy jól szabályozott radiátorral, vagy egy kis teljesítményű, kifejezetten 
passzívházba méretezett kandallóval. De ugyanezekből következik az is, 
hogy korántsem biztos, hogy egy passzívházba a padlófűtés a legjobb 
megoldás, hiszen egyáltalán nincs szükséged arra, hogy a padlófelületet 
melegítsd, tökéletesen megfelelő egy olyan fűtőfelület telepítése, ami a 
mennyezeten vagy akár a falon van elhelyezve. Az épület gépészeti meg-
oldásainál az optimális fűtőfelület elhelyezéséről még fogok írni.
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4. Hogyan kell egy passzívházban lakni?

A bevezetőben már szó volt róla, hogy a komfortérzetet tekintve alapve-
tően nincs különbség egy hagyományos épülethez képest, azonban mi-
után megismertük azt, hogy milyen hőmérsékleti viszonyok és milyen 
fűtési lehetőségek vannak egy passzívházban, érdemes pár szó erejéig 
kitérni arra, hogy tulajdonképpen hogyan is élhetsz majd az új passzív-
ház szintű otthonodban. A legfontosabb, hogy kevesebb teendőd van, 
hiszen, ha a kívánt hőmérsékletet beállítottad, onnantól kezdve támasz-
kodhatsz az önszabályozó rendszer automatikus működésére. Mivel 
az épületnek nagyon kicsi a hővesztesége, így nem célszerű a beállított 
napközbeni vagy éjszakai hőmérsékleteket váltogatni, illetve változtatni, 
még akkor sem, ha hosszabb időre elutazol. Akár egy többhetes távollét 
esetén is érdemes a korábban beállított hőmérsékleteket változatlanul 
hagyni, hiszen az épület hőmérsékletének csökkenése, illetve a hőmér-
séklet újbóli emelése lényegesen több energiát emészt fel, mint a napon-
kénti minimális temperálás energiaigénye.

39. kép • Minősített passzívház nappalija – az energiaköltség napi 100 forint, 
amelyben a hűtés is benne van.
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Egy beköltöztetés mutatta meg, milyen jól tartja a meleget a passzívház.

Nemrégiben személyesen is segítettem egyik ügyfelünk költözésénél. 
A céges teherautóba bepakoltuk a bútorokat, majd az új háznál segítet-
tünk behordani a lakásba. A nappali kétszárnyú erkélyajtaját sarkig tár-
tuk, és ott vittük be a bútorokat. Nem kevés bútort cipeltünk be, lévén 
szó egy háromgyermekes családról. Ugyan március volt már, de a hideg 
és a hó tartotta magát. A lakásban jól áthűlt a levegő, gondoltam is, hogy 
ez bizony kellemetlen, késő este lévén. A nap nem fog rásegíteni aznap 
a fűtésre. Én magam is meglepődtem, hogy az erkélyajtó bezárása után 
pillanatok alatt helyreállt a kellemes klíma, nem hűlt ki a lakás. A falak 
tartották a meleget, és pillanatok alatt visszafűtötték a légteret.

5. Létezik ideális szobahőmérséklet?

Az épület hőmérsékletének egyeztetésekor gyakran felmerülő igény, 
hogy bizonyos helyiségekben eltérő hőmérsékletet szeretnének a lakók. 
Ez érthető, és élettani szempontból indokolt lehet, például a hálószo-
ba esetében. Sokan nem szeretnek folyamatosan fűtött hálószobában 
lakni, hanem egészségesebbnek és kellemesebbnek tartják a hűvösebb 
hálószobát. Ez némileg ellentmond a passzívház szemléletnek, ahol egy 
termikus burokban azt feltételezhetjük – de tapasztaljuk is –, hogy kö-
zel állandó és közel egyenletes a hőmérséklet. Sőt ez a kívánatos, minél 
egyenletesebb és minél állandóbb hőmérsékletet szeretnénk elérni mi-
nél kevesebb beavatkozással a passzívházban.

Kérlek, küldd el nekem, hogy te milyen hőmérsékletben érzed jól magad! 

A QR-kód beolvasás után egyből egy Google 
űrlapra visz, ahol megadhatod a neked megfe-
lelő hőmérsékleti értéket! 

(Amennyiben iOS-t használsz, elég a fényképe-
zőt ráirányítani, Androiddal valószínűleg QR-
kód olvasó appot kell letöltened.)
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47. kép • Előregyártott, hőhídmentes panel – SIP technológia.

Mégis mivel hőszigeteljük a passzívházat? Nem tudjuk 
kikerülni a kérdést. Mi a legideálisabb anyag a homlok-
zat hőszigeteléséhez?

Ismét csak korábbi tapasztalataimra tudok hagyatkozni. A homlokza-
ti hőszigetelés vastagságának növelése nemcsak pénzügyi szempontok 
miatt fontos és nemcsak amiatt lényeges, hogy mennyi idő alatt fog a 
beruházás megtérülni, hanem azért is fontos a hőszigetelésnek a teljesít-
ménye, mert ez döntően befolyásolja a lakókomfortot. A passzívháznak 
megfelelő lakókomfortot a falak esetében jellemzően 30 cm közeli ha-
bosított hőszigetelő anyaggal tudjuk elérni. Ez sok esetben azonos, vagy 
nagyobb is, mint maga a falazat vastagsága.
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Műanyagba csomagolt lakóház

Gyakori kérdés a hőszigetelés kapcsán, hogy mennyire természe-
tes és mennyire organikus egy épületet EPS, azaz polisztirol lapokkal 
hőszigetelni?

A kérdésre mindenképpen érdemes kitérni, mivel sokszor elhangzik. 
Egyértelmű, hogy egy kőolajszármazékból készült polisztirol lap sem-
miképpen sem természetes és semmiképpen sem organikus. Ugyan-
akkor ugyanebből a kőolajból lehetne fűtőanyagot készíteni, és azzal 
lehetne fűteni az épületet, majd pedig a hőt a szabadba engedni. Vé-
leményem szerint megéri az épületet hőszigetelni, méghozzá egy nagy 
teljesítményű hőszigetelő anyaggal, ami gyakorlatilag a polisztirol, an-
nak érdekében, hogy a későbbiekben ez az épület igen minimális ener-
giát fogyasszon el, illetve káros anyagot bocsásson ki. Ezek a hőszigetelő 
anyagok életciklusuk végén a környezetbe nem juttathatók ki, begyűjtve 
kell kezelni őket, ugyanakkor a bennük rejlő energiát az újrahasznosítás 
során ki lehet nyerni. Magyarul az életciklus végén sem fog kárba veszni 
a belefektetett energia.

Gyakorlati megoldások az alapvetés után

•  Mivel hőszigeteljük a passzívházat?

•  Általában milyen anyagokat lehet passzívház építésére használni?

•  Miből legyen a passzívház falszerkezete? Hőhidak a passzívházban.

•  A napelem vagy a napkollektor kerüljön a tetőre?

•  Hogyan hőhídmentesítsünk?

•  Mekkora hőtároló tömegre van szükség?

•  Milyen kéményt építsünk a passzívházba?

•  A passzívház alapjának hőszigetelése. 
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Nem a hőszigetelőanyag vastagsága vagy fajtája a legfontosabb szem-
pont a tervezés során, viszont tapasztalatom szerint ez nagyon érdekel 
mindenkit, ezért ezzel folytatom ezt a fejezetet.

A hőszigetelési megoldások megbeszélése során gyakran megkérdezik, 
hogy alternatíva lehet-e például a kőzetgyapottal való hőszigetelés?

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kőzetgyapot nagyon jó hőszige-
telő anyag, egyes esetekben talán a legjobb megoldás. Egy átlagos családi 
ház esetében mégis nagyon meg kell gondolni azt, hogy a polisztirolhoz 
viszonyítva legalább 30%-kal gyengébb hőszigetelő képességű anyagot 
érdemes-e beépítened?

A kőzetgyapot-hőszigetelés homlokzati alkalmazása ugyanis azt jelente-
né, hogy 30%-kal megvastagszik a hőszigetelés, lényegesen nagyobb ár-
nyékok esnek a nyílászárók üvegfelületeire, arról nem is beszélve, hogy 
jelentősen megdrágul a kivitelezés költsége. Tudni kell, hogy a kőzetgya-
pot gyártásánál is hatalmas mennyiségű energiát használnak el, benne 
van a nevében is: kőzetgyapot. Kőzetet olvasztanak meg hatalmas ener-
giával, majd pedig ragasztóval ragasztják össze. A kőzetgyapot ragasz-
tója is ugyanúgy érzékeny a tűzre, mint bármely más építőanyag. Ebből 
következik, hogy a kőzetgyapot-hőszigetelésnél is hasonló gondot kell 
fordítani a tűztől való védelemre.

Soraimból talán kiderül, amit gyakorlati tapasztalat is igazol, hogy egy 
passzívház homlokzati hőszigetelésénél az egyik leghatékonyabb és leg-
nagyobb hőszigetelő teljesítményű anyag a gra tadalékos polisztirol. 
Megjegyzem, egyik építőanyaggyártó sem szponzorál ezen jegyzet ké-
szítése közben. Szeretnék a mérnöki tapasztalatra és a „jó gyakorlatra” 
hagyatkozni.

Abban az esetben, ha az épület magassága, kialakítása szükségessé te-
szi a tűzálló hőszigetelő anyag beépítését, akkor az teljesen helyénvaló. 
Ezekben az esetekben az egyéb felületek energetikai méretezésével lehet 
a veszteséget kiegyenlíteni.
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A gyakori kérdések sorában élen jár a „napelem vagy napkollektor” kér-
dése. Különösen úgy merül ez fel, hogy sokan azt gondolják, ezek nélkül 
nem lehet passzívházat építeni. Másik vélekedés, hogy azok az épületek, 
amelyeken napelem vagy napkollektor van, azok kifejezetten energiata-
karékos vagy éppen zöld épületek.

Ezzel kapcsolatban a mérnöki álláspontom a következő: Nagyon hasz-
nos dolgok ezek, és célszerű elgondolkozni a beépítésükön.

Különösen a napelem telepítése gazdaságos, hiszen a napelemmel ára-
mot tudsz termelni, amit akár a saját épületedben fel tudsz használni 
hűtésre, fűtésre, világításra vagy éppen a konyhában. Nem is kell felso-
rolni az elektromos áram felhasználásának számtalan módját, az min-
denki számára közismert. A napkollektorról – amellyel meleg vizet ter-
melhetsz – már kevésbé egyértelműen tudok nyilatkozni egy családi ház 
esetében. Ugyanis, ha napkollektort telepítenél, korántsem biztos, hogy 
a megtermelt hőenergiát fel tudnád használni, amennyiben pedig nem 
tudod felhasználni, úgy teljesen feleslegesen lesz a tetőn a napkollektor 
akár napi több órán keresztül. Ezzel szemben a napelemekkel termelt 
elektromos áramot képesek vagyunk a hálózatba visszatölteni, majd pe-
dig onnan szükség esetén saját rendszereinkben elhasználni. Sőt, eleve 
a visszatáplálás elvén működik a rendszer, és az áramfogyasztás átlagos 
esetben a hálózatról történik.

Érdekesség: Tudtad azt, hogy áramszünet esetén a napelem sem ter-
mel áramot?

Az áramtermeléshez fontos kiegészítő lesz a közeljövőben az akkupack, 
ami a felesleges árammal feltölthető, megelőzve a kevésbé gazdaságos 
hálózati visszatáplálást. Ez egyelőre drága, de a nagy napelem-kapacitás-
sal rendelkező országokban az alacsony átvételi árak miatt hamarosan 
gazdaságossá válhat.
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Megújulók nélkül is gazdaságos lehet a passzívház?

Ismét a számításokra visszautalva a tapasztalat és a gyakorlat azt mutat-
ja, hogy nem szükséges, illetve nem elengedhetetlenül szükséges nap-
elemet vagy bármilyen más megújuló energiát telepíteni egy alacsony 
energiás, vagy passzívházhoz.

Sokkal fontosabb az, hogy az épületed energiahatékony legyen, minél 
kevesebb energiát használjon fel. Ha sikerül egy ilyen épületet építened, 
márpedig miért ne sikerülne, hiszen minden tudásunk és eszközünk 
megvan hozzá, akkor viszont érdemes elgondolkozni azon, miért ne 
tennél rá napelemet, hiszen egy kisebb napelemtelep is könnyedén meg 
tudja termelni az épület energiaszükségletét.

Úgy gondolom, ez a helyes gondolkozási és építési sorrend: Ha lesz egy 
passzívházad, akkor arra már valóban érdemes napelemet tenni és ak-
kor az tényleg zöld tud lenni, hiszen akár az összes energiaigényt gazda-
ságosan ki tudjuk elégíteni, mert meg tudjuk termelni. Itt jegyzem meg, 
hogy a passzívház méretezése során egy olyan eljárást alkalmazunk, 
amely szerint havi elszámolásban és bontásban ellenőrizzük az épület 
energiaigényét.

Tehát nem érhet az a vád minket, hogy júniusban termelünk jó sok 
áramot, majd azt a hálózatba betápláljuk, decemberben pedig „elhasz-
náljuk”. Ennek veszélyét felismerték az áramszolgáltatók és a termelők 
is, mert abba az irányba megy az energiaszolgáltatók elszámolási rend-
szere, hogy a csúcsban termelődő fölös energiát alacsony átvételi árral 
„büntetik”. Ugyanis a megújuló energiák hullámzó rendelkezésre állását 
a hálózati elosztó rendszerek terhelhetősége miatt korlátozniuk kell. Eb-
ből következik, nekünk is havonta kell energiamérleget vonni. Passzív-
ház tulajdonosként ezzel nem lesz problémád.
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Ismét egy slágertéma, a hőtároló tömeg

A 2000-es éveket követően minden építkező felteszi nekem azt a kér-
dést, nem fog-e az épülete túlmelegedni, lesz-e megfelelő hőtároló tö-
meg az épületben? Nem véletlenül teszik fel ezt a kérdést, ugyanis az 
egyre melegebb nyár az egyre hosszabb hőhullámokkal bizony ráirányí-
totta erre a gyelmet.

Az emberek ösztönösen rájöttek arra, hogy egy nagy tömeggel rendel-
kező vályogfal mennyivel komfortosabb, mint egy sokkal vékonyabb, 
hőszigeteletlen téglafal, hogy a panelról ne is beszéljünk. Nem tudom 
nem szóvá tenni ugyanakkor azt, hogy ez a vályogfal nyáron fog csak 
jól vizsgázni, télidőben már jelentős mennyiségű hőenergiát kienged az 
épületből. Ez is arra irányítja rá a gyelmet, hogy a falazati szerkezete-
ket hőszigetelő képességükkel együtt kell vizsgálni.

Manapság ezt a két jellemzőt, a hőszigetelő és a hőtárolási képességet 
együtt kell vizsgálni. Egy passzívház hőszigetelő burkán belül továbbra 
is fontos tényező a hőtároló tömeg, azonban a hőszigetelő burok jóté-
kony hatásának köszönhetően már lényegesen kisebb hőtároló tömegre 
lesz szükség egy modern épületben, mint amire korábban szükség volt. 
Szakirodalmi adatok vannak arra, hogy egészen vékony téglafalak is 
képesek megfelelő hőtárolási kapacitást biztosítani egy családi házban. 
Legyen elég itt annyi, hogy a modern vázkerámiák 30 cm vastagságban 
is bőven biztosítják a megfelelő hőszigetelő rétegvastagság alatt a kellő-
en kiegyensúlyozott hőmérsékletet télen és nyáron is.

Biztosak lehetünk abban, hogy a jól bevált PHPP méretező program 
ellenőrzésén átesett épületek megfelelő hőtároló képességgel fognak 
rendelkezni. Ehhez a hőtároló kapacitáshoz nem szükséges, hogy be-
tonból épüljenek az épület födémei. Nem szükséges továbbá az sem, 
hogy extrán nagy tömegű téglát, például mészhomokot alkalmazzunk 
a falazáshoz.
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Mégis, miért jó a mészhomok 
vagy a vasbeton falszerkezet?

Gyakran előfordul, hogy a telek beépítése korlátozott, és a régen álta-
lános 30-40 cm vastag falazat helyett már nem fér el az alaprajzban az 
55-60 cm-es vastagságú, réteges falazat. Ilyen esetben jó alternatíva lehet 
egy akár 15 cm-es vasbeton fal, vagy egy 20 cm-es, méretezett, mereví-
tett mészhomok falazat a kiegészítő hőszigeteléssel. Így nagy hőszigete-
lési teljesítményű fal építhető kisebb vastagsággal.

48. kép • Ha szűk a telek, a mészhomok falazóelemmel pár centit nyerhetünk.

Sokat beszéltünk a hőszigetelésekről, de mi lesz a hőhidakkal?

Hőhídmentesség a passzívházban

Tervezési alapvetés és nagyon szigorú követelmény, hogy egy passzívhá-
zat, vagy alacsony energiás épületet hőhídmentesre tervezzünk meg. Ez 
vonatkozik a koszorúra, az alapra, a nyílászárókra, a redőnyszekrényre 
és minden csatlakozó szerkezetre egyaránt.
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Azért tartom ezt fontosnak hangsúlyozni, mert gondolhatnád azt, hogy 
egy vastag hőszigetelő réteg alatt tulajdonképpen már szinte mindegy, 
hogy milyen szerkezet helyezkedik el, szinte mindegy, hogy milyen 
csomópontokat építünk, úgy is kap egy vastag hőszigetelést és minden 
rendben lesz. 

Valóban, akár a 30 cm vastag hőszigetelés alatt szinte akármit elhe-
lyezhetnénk, azonban mégis oda kell gyelni a pontos csomópont 
és rétegrend kialakítására. Gondolj csak bele, van egy téglaszerkezet, 
amelyen elhelyezünk egy nagy teljesítményű hőszigetelést, majd csat-
lakozik hozzá egy vasbeton koszorú, ahol ugyanazt a hőszigetelési tel-
jesítményt alkalmazzuk, máris érzékelhetjük, hogy itt valami problé-
ma várható.

49. kép • Homlokzat hőszigetelése 30 cm vastag, bemetszett EPS-lapokkal.

A hőhidak arányaiban lényegesen kisebbek lesznek, mint ahogy ez ko-
rábban előfordult egy nem kellően átgondolt épületnél, azonban mégis 
elég jelentősek ahhoz, hogy az épületben problémát okozzanak.



7. A passzívház építőanyagok és építőkomponensek  

135

A teherhordó szerkezeteket a passzívházban is úgy kell kivitelezni és úgy 
kell megtervezni, hogy végül az egész épületen és az egész épületburkon 
közel azonos hőszigetelési teljesítményt mérhessünk. Természetesen lesz-
nek kivételek, hiszen egy ablak mindig is „hőhídnak” fog számítani egy 
passzívházban, hiszen gyengébben teljesít, mint a környezetében lévő 
szerkezetek, például falak. Ökölszabály, hogy 10%-os tűréshatáron belül 
azonos hőszigetelési teljesítményű rétegrendeket igyekszünk tervezni.

50. kép • Az alumíniumburkolat alatt lábazati hőszigetelés van – felújítási fotó.

Mi a helyzet az ablakokkal?

Egy ablakon közel nyolcszor annyi hő fog eltávozni, mint egy adott ha-
sonló méretű falfelületen. Mégis miért fogadjuk el ezt? Nincs ennek más 
oka, mint az, hogy egy ablakfelületen hőnyereséget fogunk tapasztalni 
a téli hónapokban. Hogyan? A hideg téli napokon is süt a nap, és ez 
ellensúlyozhatja az éjszakai hőveszteséget. Ez a hőnyereség az, ami mi-
att elfogadjuk, hogy a nyílászárókon egyébként van egy jelentős éjszakai 
hőveszteség.


