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1. Bevezetés 
 

Földünk energia felhasználása folyamatosan növekszik, egyre jobban terhelve ezzel 
környezetünket. Szinte minden nap találkozunk a globális felmelegedés, és az üvegházhatás 
fogalmával, és ezek környezetünkre gyakorolt hatásaival. A klímapolitikusok irányelveket 
dolgoznak ki, hogy a nem kívánatos folyamatok lelassíthatók, illetve megfordíthatók 
legyenek. A dolgozat ennek megfelelően egy energiatakarékos építési módot mutat be, 
amely jelenleg még elég ritka hazánkban, de remélhetőleg egyre többen alkalmazzák ezt az 
építési módot. 
 

2. Kiotói jegyzőkönyv 
 

Az ENSZ 1992-ben nagyszabású konferenciát rendezett Rio de Janeiróban a környezet 
állapotáról, a fenntartható fejlődésről. Itt alapozta meg környezetvédelmi programját. A 
keretegyezményt 153 ország, és az Európai Közösség képviselője írta alá. 
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi testülete szerint 1750-óta a szén-dioxid 
koncentrációja 31 %-kal, a metáné 151 %-kal nőtt. Ennek következménye, hogy a földi 
átlaghőmérséklet 1,4-5,8 ºC közötti növekedése várható. Az Európai tanács állásfoglalása 
szerint törekedni kell arra, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedés ne haladja meg a 2 
ºC-ot.  

A sürgős beavatkozás egyik lehetséges eszközeként született meg a 
keretegyezményhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv, amelyet 1997-ben 141 ország írt alá, és 2005. 
február 16-án lépett hatályba. Ebben 38 fejlett ipari ország átlagosan a kibocsátás 5,2%-os 
csökkentését vállalta a 2008 és 2012 közötti időszakra. 
Magyarország azt vállalta, hogy 2008-2012 között átlagban 6 %-kal csökkenti az ÜHG 
kibocsátást 1985-1987 bázisidőszak átlagához képest.  
 

3. Üvegházhatás fogalma 
 

 A jelentése nem más, mint az üvegházhatású gázok (ÜHG) által létrehozott jelenség. 
A Föld légkörébe belépő és annak felszínéről visszaverődő fénysugarak az ÜHG gázok által 
létrehozott burok miatt nem tudnak kilépni a légkörből. Ennek következtében Földünk 
hőmérséklete fokozatosan nő. 
 
Az üvegházhatásért felelős gázok: 

- szén-dioxid (CO2), amely a megnövekedett üvegházhatás 60%-ért felelős; 

- metán (CH4), amely 20%-ért felelős; 

- nitrogén-dioxid (NO2), amely 6%-ért felelős; 

- fluorozott üvegházhatású gázok (HFC, SF6, PFC, CFC) amely 1,5%-ért felelős. 
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4. Jogszabályi háttér 
 

Az EU-s Direktíva útmutatásai szerint készültek el az országonkénti eljárások. 
Magyarországon az épületek fajlagos energia felhasználása sokkal rosszabb, mint a nálunk 
fejlettebb országokban. 7/2006 TNM rendelet a tervezésre vonatkozó előírásokat 
tartalmazza. A rendeletben előírt paraméterek már lényegesen szigorúbbak a korábbi építési 
előírásokhoz képest, biztosítva ezzel az épületek jobb energiafelhasználást. A 176/2008. 
(VI.30) Korm ad útmutatót az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításról. Az épületek 
energetikai minősítése 10 kategóriába van besorolva. Az ’A+’ kategória a fokozottan 
energiatakarékos, míg az ’I’ kategória a rossz energetikai besorolásnak felel meg. Az ’A+’ 
kategória energiafelhasználása <55 kWh/m2, míg az ’I’ kategória 341< fajlagos 
energiafelhasználású.  
A passzív ház az energiafelhasználás szempontjából a legmagasabb besorolás! 
Az épület energetikai minősítéséről kiállított tanúsítványt az 1-es mellékleten látható. 
 

A magyarországi épületállomány hőszigetelés szerinti megoszlása. 

 

 
1-es számú diagram 

 
Az ország éves energiafelhasználásának 40%-át a lakossági energiafogyasztás teszi ki. 

Az 1-es számú diagram adataiból egyértelműen kitűnik a gyengén hőszigetelt családi házak 
döntő aránya és ennek megfelelően az energetikai besorolásban az E-F-G kategóriákba 
tartoznak. Ebből következően az épületeink energiafogyasztásának csökkentésével jelentős 
energiamennyiség takarítható meg, csökkentve ezzel a légkörbe kerülő káros anyagok 
mennyiségét. 

Az ilyen épületek megvalósítási költsége mintegy 7-10 százalékkal magasabb a 
hagyományos épületekénél, cserébe viszont radikálisan csökkenthetők az üzemeltetési 
költségek. 
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5. Passzív ház fogalma 
 

Meghatározás szerint az minősül passzív háznak, amelynek az éves fűtésihő szükséglete 
15 kWh/ m2. 
Az épületnek optimális összhangban kell lennie a fal, a padló, a tető és az ablakok 
hőszigetelő képességének, az épületek tájolásának az alkalmazandó anyagok minőségének, a 
belső higiénikus klímát előállító állandó friss levegőről gondoskodó hőszivattyús fűtési 
eljárásnak, valamint a természetből nyerhető egyéb energiaforrások kihasználásának (pl. 
napenergia, szélenergia). 
Míg hazánkban gyakran az épületek állagmegőrzésére, felújítására sem jut elegendő pénzük 
a tulajdonosoknak, addig Ausztriában már kifejezetten a forradalmi építészeti technológiákat 
keresik az építtetők. 
 

6. Kis passzívház történelem 
 

- Skandináviában 70-es évektől szigorú hőtechnikai szabályozás vette kezdetét 
- Megjelennek az első alacsony energiafelhasználású épületek Kínában, Kanadában és 

Svédországban 
- 1991-ben létrejön az első passzívház, ami  Darmstandt és Kranichstein nevéhez 

fűződik, és jobb lett, mint várták!! 
- A 90-es években elterjednek a passzívházak Németországban, Ausztriában, Svájcban 

és a skandináv országokban 
- 2002-ben Németországban a passzívházak száma meghaladja a 2000-et 

 

7. Passzívház működése  
 
A passzívház rendkívül egyszerű fizikai törvények alapján működik: 

A kifelé áramló hőveszteséget minimálisra csökkenti, a beáramló napenergiát pedig 
maximálisan kihasználni. A melegnek a „termikus” burkon történő kiáramlását tökéletes 
hőszigeteléssel, légzárással, a hőhídak teljes kiküszöbölésével és a kompakt épületformával 
akadályozzuk meg.  
A passzívházakban a kívülről bejövő levegő felfűtése, illetve hűtése a Föld és a Nap 
energiájának felhasználásával történik. Az ellenáramú hőcserélő kontrollálja az állandó 
légáramlást és az elhasznált levegő hője, 90% - os hatásfokkal felmelegíti a beáramló friss 
levegőt. A passzívház belső tereinek fűtése alapvetően a nap melegének hasznosításával 
történik. A délre néző nagy ablakfelületek beengedik a napsugarakat, amelyek felmelegítik a 
levegőt, amit aztán a hőszigetelt falak nem engednek kifelé visszaáramlani. A nyári 
túlmelegedés ellen hagyományos árnyékolók, kiálló erkélyek, rolók, pergolák védenek.  
Természetesen vannak olyan napok, amikor a borult ég miatt nem jut elegendő napenergia a 
belső terek fűtésére. Ilyenkor még mindig segítenek az elektromos áramot termelő 
napelemek és a melegvizet termelő napkollektorok, melyeknek vízét nagy 
puffertartályokban tárolhatunk. 
A világon mindenütt folyamatosan növekszik az energiafogyasztás, és ez távlatilag – de már a 
jelenben is – főleg az energiahatékonyság fokozásával, valamint a megújuló energiák 
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alkalmazásával kompenzálható, azaz kiváltható. Ausztriában jelenleg a megújuló energiák 
aránya 23%, az arányt 2010-re 25, 2015-re pedig 45%-ra szeretnék növelni. 
Magyarországon jelenleg a megújuló energiák aránya 5-6%-ra tehető, amit 2020-ra 20%-ra 
kellene növelni a célkitűzéseink szerint. 
  Sajnos házaink energiapazarló módon épültek, szakértő vélemény szerint a 
passzívház-szabvány áttörést hozhat a fűtési energiafelhasználás csökkentésében, de az 
egyéb energiafogyasztást (melegvíz, áram) csak a megújuló energiák kiterjedt alkalmazásával 
lehet tovább csökkenteni. Ezek hamar megtérülő többletköltséget jelentenek.  

  

 
1-es számú kép 

Passzívház és a környezete 
 

8. A passzívház szerkezete 
 

Az épületet határoló szerkezetek „jóságát” az un. hőátbocsátási tényező adja meg. Erre 
vonatkozó határértékeket az 1-es táblázat tartalmazza. Ez a fogalom rendkívüli jelentőséggel 
bír, mert a rendeletek erre adnak meg határértékeket amit már tervezéskor be kell tartani. 
Ez a fogalom azt fejezi ki, hogy egységnyi felületen, egységnyi idő alatt, egységnyi 
hőmérsékletkülönbség mellett mennyi az áthaladó hőáram. 
Többrétegű szerkezet esetén, mint például a falazat ezt a következő képlet szerint 
számolható, és az ábra szerint értelmezhető. 

e
j

i

k
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Ahol: 
k= hőátbocsátási tényező 
α= hőátadási tényező 
δ= rétegvastagság 
λ=hőveszteségi tényező  

Q’ Q’ 

δ 

ti 

te 

A 
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1-es számú táblázat 
 

A következő táblázat néhány szerkezeti anyag hőátbocsátási tényezőjét mutatja, 
különböző szigetelési vastagságok mellett. 
 

Fal anyaga - 
falazóelem 

Vakolatlan 
fal-vastagság 

(cm) 

Hőátbocsátási tényező [k]=W/m2K 
Hőszigetelő réteg vastagsága (cm) 

Λ=0,04 W/mK 
3 5 7 

Poroton PF 45 30 0,52 0,42 0,35 
Bautherm 38 N+F 38 0,39 0,33 0,28 
Bautherm 30 N+F 30 0,45 0,37 0,31 
Ytong P2-05 NF 37,5 0,26 0,23 0,21 

2-es számú táblázat 
 

A két táblázat összehasonlításával láthatjuk, hogy vannak forgalomban olyan falazó 
elemek melyek szigetelés nélkül az érvényben lévő követelményszintnek nem felelnek meg, 
viszont megfelelő szigetelő réteggel együtt már elérik a határértéket. A külső nyílászárók 
háromrétegű üvegezéssel ellátott, fóliázott, kripton gázzal töltött, hőszigetelt szerkezetek. 
Ezen épületeknek friss levegőjének felfűtése, illetve hűtése a Föld és a Nap energiájának 
felhasználásával történik. 

 

  
Külső szigetelés   Pincefödém szigetelése 
2-es számú kép          3-as számú kép 

Szerkezeti elemek [k]=W/m2K 
Külső fal 0,45 
Lapos tető 0,25 
Padlásfödém 0,30 
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 
Homlokzati üvegezett nyílászáró (PVC vagy fa) 1,60 
Homlokzati üvegezett nyílászáró (Alumínium keretszerkezet) 2,00 
Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb mint 
0,5m2 

2,50 

Tetősík ablak 1,70 
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 
Szomszédos fűtött épületek 1,50 
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9. Gépészet 
 

Gépészeti rendszerek közé soroljuk a légtechnikai rendszert, és a vízrendszert. A fent 
említett szigetelés miatt fűtési rendszer kiépítésére nincs szükség.  

 

9.1 Légtechnika 
Az épület friss levegővel történő ellátását hőcserélős szellőztető rendszerrel lehet 

megoldani. Ez azt jelenti, hogy a kintről beszívott friss levegőt, mielőtt a lakásba bevezetésre 
kerül, egy föld alatt elhelyezett 50 méter hosszú csőkígyón halad keresztül. Ez idő alatt a 
csőkígyóban áramló levegő fölmelegszik, mivel ebben a mélységben a talaj 6-8 °C-os. Így a 
télen beszívott -15 °C-os friss levegő kellemes 5°C-osra melegszik, míg a nyáron beszívott 35-
40°C-os levegőt kellemes ~25°C-ra hűti le.  A téli szezonban a kapott 5°C-os előmelegített 
levegőt továbbiakban még levegő-levegő hőcserélőn vezetik át, ahol a vizesblokkokból 
(konyha, fürdőszoba) elszívott ~35°C-os meleg levegő melegíti tovább. Az így felmelegített 
levegő a szobákba kerül befúvásra. A levegőztető rendszerbe szűrőt kell építeni, ami segít, 
hogy a befújt levegő tiszta (pollen és pormentes) legyen. A rendszerben áramló levegő 
sebessége nagyon lassú így a házban nem jön létre huzat, ami a komfortérzetet javítja. 
 
 

 
A passzívházak elvi légtechnikai rendszere 

4-es számú kép 
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9.2 Vízellátó rendszer 
 
A frissvíz ellátás általában a közüzem vízellátó rendszeréhez van csatlakoztatva. A hidegvízből 
a használati melegvíz (HMV) előállítása többféle módon is lehetséges.  
 

 A 4-es kép szerinti légtechnikai rendszer egy hőszivattyúhoz csatlakozva állítja elő a 
szükséges melegvizet. 

 Napenergia hasznosításával napkollektoron keresztül. 

9.2.1 Hőszivattyú fogalma 
 
A hőszivattyú a környezet energiájának hasznosítására szolgáló berendezés, mellyel 
lehetséges fűteni, hűteni, melegvizet előállítani. A berendezés a működtetésére felhasznált 
energiát nem közvetlenül hővé alakítja, hanem a külső energia segítségével a hőt az 
alacsonyabb hőfokszintről egy magasabb hőfokszintre emeli, legtöbbször a föld, a levegő és 
a víz által eltárolt napenergiát hasznosítva. Külső energia felhasználása nélkül, "magától" a 
hő csak melegebb helyről tud a hidegebb hely felé áramlani. 
 
A hőszivattyú által szolgáltatott energia tehát két forrásból származik: 

 Környezeti hő, mely egyértelműen nyereség. 
 Hűtőközeg keringetéséhez szükséges energia, mely a legtöbb készüléknél elektromos 

áram. 
 

9.2.2 Hőszivattyú működése  
A hőszivattyú négy alapvető egységből épül fel. Ezek a következők: kompresszor, 
kondenzátor, expanziós szelep és az elpárologtató,  
 

 
5-ös számú kép 

A hőszivattyú elvi rajza 
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1. A gáz halmazállapotú anyagot, egy kompresszor segítségével hirtelen összesűrítjük. 
A gáz ettől erősen felmelegszik. 
 
2. A meleget - egy hőcserélőn keresztül – a lakás fűtésére, melegvíz készítésre használható 
fel, közben a gáz kihűl, lecsapódik, folyadékká válik. 
 
3. A folyékony közeget - egy úgynevezett expanziós szelep segítségével  
nagyobb keresztmetszetű csőbe, tehát tágasabb helyre engedjük. 
 A lecsökkent nyomás hatására anyagunk újra gáz halmazállapotúvá válik, kiterjed, és ettől 
erősen lehűl. 
 
4. Mivel a külső környezetünk még a leghidegebb téli napokon is melegebb, 
mint most a gázunk, ezért – egy második hőcserélőn keresztül – a környezetünkből hőt 
vonunk el. 
Ez a körfolyamat ismétlődik egymás után.  
 
A geotermikus hőszivattyúkat hőforrásuk szerint két csoportba sorolhatjuk 

 Talaj-kollektoros hőszivattyús rendszer.  
 Talajszondás hőszivattyús rendszer.  

 
A talaj-kollektoros rendszer esetében több száz méter hosszú speciális kemény PVC 
köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy polietilén csöveket fektetnek le 1-2 méter mélyen. 
Hátrányának mondható a hosszú csőrendszer elhelyezése miatt a nagy helyigény. Ebben a 
rétegben a talaj hőmérséklete 6-8 °C. 
 
A talajszondás rendszer esetén kb. 15 cm átmérőjű, 50-200 méter hosszú lyukat fúrnak a 
földbe leginkább függőlegesen. Ebbe helyezik az U alakú szondát, amiben zárt rendszerben 
cirkulál a hűtőközeg. 200 méteres mélység esetén kb. 17 ˙C-os a Föld. Előnye a kis helyigény, 
és természetesen a rendelkezésre álló magasabb hőmérséklet.  
Hátránya a magasabb bekerülési költség. 
 
A kétfajta megoldás látható a 6-7 képeken. 
 

      
     Talaj-kollektor   Talajszonda 
    6-os számú kép            7-es számú kép 
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Természetesen a talajvíz hőenergiája is hasznosítható hőszivattyúval. Ebben az esetben az 
egyik kútból kiemelt vizet a hőhasznosítás után a másik kútba vissza kell sajtolni a talajba. A 
visszasajtolásra fordított energia rontja a rendszer hatásfokát. A visszasajtolás 
környezetvédelmi előírás, ellenkező esetben vízkivételi díjat kell fizetni. 
 

 
Talajvíz kutak 

8-as számú kép 
 

9.2.3 Hőszivattyú előnyei 
 

 Télen fűthetünk, nyáron pedig hűthetünk ugyan azzal a berendezéssel. 
 Egész évben képes közvetett módon kiaknázni a nap energiáját, nem függ a 

pillanatnyi napsugárzás erősségétől, mivel a környezetben eltárolt energiát 
hasznosítja. 

 Segítségével alacsony hőmérsékletszintű hőforrásokból is kinyerhető hő, illetve 
hulladékhőt hasznosíthatunk.  

 Nincs szükség kéményre, a helyszínen nincs károsanyag kibocsátás. 
 

9.3 Napkollektoros melegvíz ellátás 
 

Sokszor és sokan helytelenül használják a napkollektor és a napelem kifejezéseket. A 
napkollektor melegvizet, a napelem pedig elektromos áramot állít elő napenergia 
felhasználásával. Kialakításától függően megkülönböztetünk síkcsöves és vákuumcsöves 
napkollektorokat. Mindkét megoldásnak van számos előnye és hátránya, ezért a kiválasztás 
mindig az adott felhasználási körülménytől függ. Magyarországon elterjedtebb a 
síkkollektoros. 

A síkkollektorban az üvegfelületen áthaladó fénysugár az abszorberben (fekete lemez), 
elnyelődik. Az abszorberhez szorosan csatlakozik egy réz csővezeték rendszer, melyben 
folyadék áramlik. Ez a folyadék felmelegszik, és hőjét a rendszerbe épített hőcserélőben, -
ami lehet maga a HMV tároló-, adja le. 
A kollektor 30-40 évig üzemképes, és karbantartást szinte nem igényel. 
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9-es számú kép 

Napkollektoros rendszer elvi rajza 
 

9.4 Friss víz megtakarítási lehetőségek 
 

9.5 - A frissvíz megtakarításnak nagyon egyszerű módja az esővíz felfogása és hasznosítása. 

9.6 - Másik fő hasznosítási lehetőség a szennyvíz hasznosítása, mégpedig oly módon, hogy a 
szennyvíz hőjét el lehet vonni illetve biológiai tisztítóval való megtisztítás és ezek után fel 
lehet használni WC öblítésre. 

 
 

10 . Miért érdemes a nap energiáját hasznosítani 
 

Magyarország földrajzi fekvéséből következően igen kedvező az éves napsütéses órák 
számának tekintetében. A lenti képen jól látható, hogy az ország egyes területein mennyi a 
hőnyereség. A kollektorok abban az esetben is tudnak üzemelni, ha nincs verőfényes 
napsütés. Látható, hogy kissé borús időben is jelentős, 500 W/m2 energiamennyiség  
hasznosítható. 
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10-es számú kép 
Napsugárzási hőnyereség megoszlása 

 
 
 
 
 
Felhasznált irodalom: 
 
Stróbl Alajos dr.: Energiatakarékos környezetkímélés hőszivattyúkkal  
OMIKK, Bp., 1999 
 
Baumann Mihály, Dr. Csoknyai Tamás: Az új épületenergetikai szabályozás  
BAUSOFT, 2006. december 
 
Mérnök Újság , XVI évf., 3. szám 2009.március Passzívház különszám 
 
 
www.Höszivattyu.lap.hu 
www.Energia.lap.hu 
www.passzivhaz.lap.hu 
www.napkollektor.lap.hu 
www.passzivhazak.hu 
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Összefoglalás 
 

Dolgozatunknak ebben a részében szeretnénk ismertetni a személyes véleményeinket.  
 
Az ok, ami miatt ezt a témát választottuk, ahogy azt már a dolgozat elején is említettük az, 
hogy nagyon érdekelt bennünket,hogy mitől lesz egy ház passzív, hogyan érik el, hogy az 
épület mondhatni nem fogyaszt energiát. Dolgozatunk kidolgozása folyamán sok érdekes 
tényt sikerült megismerni. Gondolunk itt a légtechnikai megoldásokra vagy a vízrendszerre. 
Nagyon érdekes volt látni az ötletes megoldásokat.  
Természetesen az említett megoldásokon kívül még számos lehetőség van az 
energiatakarékosságra, egyéb megújuló energiaforrások, mint pl. a szél, biomassza 
alkalmazására. 
 
Reméljük sikerült meggyőzni azokat, akikhez ez a dolgozat eljut, hogy kötelezzék el magukat 
az energiatakarékos életmód mellett. Itt érdemes megemlíteni azt a tényt, hogy igaz 7-10%-
al drágább egy ilyen házat felépíteni, de ez a fajta ház igen költségkímélő a lakott státuszban. 
A ház 5-6 év alatt megtéríti azt, amit ráköltöttek az építkezéskor. Ez azt jelenti, hogy ez 
időszak után már csak hasznot hoz a ház, oly módon, hogy a fűtésszámla jóformán nincs és 
vízszámla is igen kicsi. Persze arról se feledkezzünk el, hogy az 5-6 év alatt a ház szinte nem 
vesz fel energiát így azt „nem kell” előállítani ebből következik, hogy a károsanyag kibocsátás 
lecsökken.  
Mindannyiunk számára ismert tény, hogy Magyarország mennyire kiszolgáltatott helyzetben 
van a fosszilis energiaellátás terén. Amennyiben épületeink energiafogyasztását tudjuk 
csökkenteni, és előtérbe helyezzük a megújuló energiák alkalmazást, ez a függőségi helyzet 
nagymértékben csökkenti.   
Ha minden ház ilyen formában lenne megépítve, akkor valószínűleg az üvegházhatás 
visszafordítását is sikerülne elérni. 
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Mellékletek 
 

1-es számú melléklet 
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2-es számú melléklet 

 
 
  
Dolgozat szerzői:  
 
NÉV SZEGEDI GÁBOR LENGYEL MÁTÉ 
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Lakcím   
e-mail   
telefon   
Iskola neve Puskás Tivadar Távközlési Technikum 
Felkészítő tanár  
 


