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Szakmai partnereink
Passzív és energiatakarékos házak
Építtetőktől építtetőknek

E dokumentum a Hatékony Ház Napok (NZB2021 „Doors Open Days”) projekt eddig elért eredményeit mutatja be – alacsony energiaigényű épületekkel kapcsolatos tapasztalatokat oszt meg annak érdekében, hogy megfelelhessünk az EU közel nulla energiaigényről szóló elvárásainak 2021-ig. A projektet az Európai Unió az Intelligens Energia
Európa Program keretében támogatta (szerződésszám: IEE/11/927/SI2.616379).
Ezen brosúra tartalmáért, amely nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét, a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli.
Sem az EASME, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért

A Hatékony Ház Napok projektet az Európai Unió
Intelligens Energia Európa Programja támogatja
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Hatékony Ház Napok

Nyisson Ön is!
w w w . h at e k o n y h a z . h u

A „Hatékony Ház” egy olyan épület, amely nagyon kevés energiát használ
a működéséhez. A fennmaradó, minimális energiaigényt is megújulókból fedezi.
Az, hogy egy épület energiafogyasztása pontosan mennyire legyen alacsony,
mely megújulók használata engedélyezett, és a felhasznált energiát maximum
milyen távolságról lehessen szállítani még vita tárgya. Annyi azonban biztos, hogy
hatékony (közel nulla energiaigényű) épületek építése technológiailag már ma is
megoldható: a passzív, sőt az aktív házak sok EU-s országban közismertek,
és az épületek energetikai felújítása is egyre terjed.
NYISSON ÖN IS!
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A SZERKESZTÔ ÜZENETE
A következő néhány oldalon a közel nulla energiaigényű épületeket járjuk körbe. A kampányt Hatékony Ház Napoknak (angolul: „NZEB Doors Open
Days”) hívják és az Európai Unió az Intelligens Energia Európa Program keretében támogatja.
A közel nulla energiaigényű épületek koncepciójának sikeres megvalósítása az európai piacon realisztikus kihívás. Számos magán és állami tulajdonban
lévő alacsony energiaigényű épületet teszteltek már Európa szerte, amelyek azóta is sikeresen működnek. Sok esetben a Hatékony Házak építését
érdekes és innovatív támogatási programok ösztönözték, máskor a környezetbarát megoldások iránti szenvedély és a szén-dioxid (karbon) lábnyom
csökkentésének személyes indíttatása, vagy egyszerűen csak a modern technológiák iránti kíváncsiság hajtotta a megvalósítókat.
Itt is, mint sok más területen, nagy jelentőséggel bírnak hétköznapi személyes döntéseink a minket körülvevő környezet állapotára nézve, amit a
gyermekeink számára hagyunk majd itt. Egy támogatólag fellépő közigazgatás bölcs döntései hatalmas megerősítést nyújthatnak ezeknek az egyéni
döntéseknek, és magasabb szintre emelhetik az építőipar energiaszabványait.
Szeretnénk kiemelni a közszféra példamutató szerepét is. Egyrészt fontosak a saját infrastruktúrájuk állapotával kapcsolatos döntéseik, de ugyanilyen
fontosságú, hogy milyen - az emberek energiahatékonysággal kapcsolatos döntéseit előmozdító - nemzeti, regionális vagy helyi kezdeményezéseket
indítanak el. Miért ne legyen természetes, hogy felújítás vagy új épület építésekor automatikusan a nagyon magas energiahatékonysági színvonal mellett
döntünk, és ez határozza meg egy beruházás vonzóságának értékelését is.
Ha még nem látogatott meg közel nulla energiaigényű épületeket, akkor szívesen látjuk Önt a Hatékony Ház Napokon!
Reméljük, pozitív benyomást tesz Önre, amit olvas és lát, és szeretettel várjuk egy vagy több Hatékony Házunkban!

A Hatékon y Ház Napok sz e rv ezői
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A Hatékony Ház Napok
bemutatkozik

A magyarországi
bemutatott épületek

Közelebb
a zéróhoz!

A „Hatékony Ház Napok” kampány célja, hogy kézzelfogható tapasztalatokat nyújtson az alacsony
energiaigényű épületekről mindenki számára

2014-ben több, mint 60 új építésű és felújított
épület nyitja meg ajtaját a látogatók előtt az
ország egész területén

Mi is az a közel nulla? Jogszabályi és gyakorlati
háttérbemutató Dr. Medgyasszay Péter, a BME
oktatójának cikkében
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Fenntartható építészet és
e-mobilitás Berlinben

A passzívház
és a zöldtető

Tervcafé

Ertsey Attila személyes beszámolója
a 2014. márciusában megtartott berlini
szakmai tanulmányútról

Egy új magyar épületminősítés a MAPASZ
gondozásában. Energiamegtakarítás
és miegymás – növényekkel?

10 hiba, amit elkövethetünk egy környezettudatos otthon építése során – avagy az
„ökoház” nem csak egy divatszó
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A „Hatékony Ház Napok: Nyisson
Ön is!” kampány célja, hogy kézzelfogható tapasztalatokat nyújtson az
alacsony energiaigényű épületekről
mindenki számára.
A projekt keretében új és felújított lakóházakat,
középületeket látogathatnak meg az érdeklődők,
akik így első kézből ismerhetik meg a hatékony
épületek előnyeit, építésének körülményeit és a
használattal kapcsolatos tapasztalatokat. A látogatók így szakmai és megbízható információt
kapnak a házban élő és az építkezési/felújítási
munkálatokat átélt lakóktól, tulajdonosoktól
és kivitelezőktől. A nyílt napokat kétszer, 2013
és 2014 őszén szervezzük meg (a Nemzetközi
Passzív Ház Nyílt Napokkal egy időben).
A magyar partner a projektben a
GreenDependent Intézet. A Belgiumban
már évek óta kiválóan működő „Ecobouwers
Opendeur” kampányt valósítjuk meg
Magyarországon és 8 másik EU-s országban
(Ausztria, Franciaország, Írország, Lengyelország,
Málta, Németország, Svédország és Szlovénia).
A projekt főbb elemei:
»» Magyar nyelvű honlap, mely ismerteti a
közel nulla energiaigényű épületek általános tudnivalóit, építésének lehetőségeit,
továbbá a nyílt napokra a regisztrációt
biztosítja.
»» Hiánypótló adatbázis: különösen hatékony épületekről (lakó- és középületek),
tervezőkről és kivitelezőkről.
»» Részletes információ a lakosság, az
építőipar és a közszféra számára a közel
nulla energiaigényű épületekről és az
Energiahatékonyságáról szóló irányelv
követelményeiről és a gyakorlati megvalósításról. Ezeket széles körben, de célzottan
terjesztjük a résztvevő partnerek (pl.
MAPASZ – Magyar Passzívház Szövetség)
és a nyílt napon résztvevő épületek tulajdonosait is bevonva.
»» Egy mini dokumentumfilm is készült a
bemutatott házakról az Épületenergetikai
Irányelv (2010/31/EU) népszerűsítésére.
»» 2014 márciusában egy rövid nemzetközi
tanulmányút adott lehetőséget arra, hogy
egy tapasztaltabb EU-s partnerországban, Németországban tekinthette meg pár döntéshozó és a
szakma képviselője a
legjobb gyakorlatokat.

Minderről
bővebb információ
a projekt honlapján:
www.hatekonyhaz.hu
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Hatékony
Házak
országszerte
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bemutató házak

A kiállított házakról bővebben a www.hatekonyhaz.hu honlapon

baja
A 2005-ben épült ház
10 cm polisztirol hőszigetelést
kapott. A fűtésről
kondenzációs gázkazán
gondoskodik (a földgáz
éves fogyasztása: 1900 m3,
280 eFt), melyből padló-,
mennyezeti és falfűtésen
keresztül adódik le a hő a
különböző helyiségekben.
A mosáshoz, WC öblítéshez, illetve a hőcserélős rendszeren
keresztüli hűtéshez szükséges vizet fúrt kútból biztosítják.
Az épület éves elektromos energiaigénye 4400 kWh, 220 eFt.
Fürdésre, főzésre használt közüzemi vízigény: 130 m3/év, 66 eFt/év.
Kategória
energiatakarékos épület

A mintaházat a BME
Építészmérnöki Karának
diákjai készítették a Solar
Decathlon Europe versenyre.
Építéséhez olyan anyagokat
kerestek, amelyek tartósak,
előállításuk kis környezetterheléssel jár, és nagy arányban
újrahasznosíthatóak.
Az alapterület egyik fele
maga az épület, másik fele egy nyári fallal kiegészült terasz. A nyári
falban található funkcionális egységeknek köszönhetően intenzíven
használhatjuk a külső teret, ez által a belső tér mérete minimálisra
csökkenthető, amivel energia és építőanyag spórolható.

Ingatlan típusa
családi ház

Kategória
aktív ház

Ingatlan típusa
családi ház

Budapest, XIII
Kívülről a múlt, belülről a jövő. Hogyan ötvöződhet egy épületben a műemlékvédelem és az energiahatékonyság?
Adott a Budapesti Villamossági Részvénytársulat (MV Rt.) egykori erőművének kazánháza, jó néhány
korszerű energetikai megoldás, valamint kollégáink szakértelme és leleményessége.
Működésünk és fejlesztéseink során a folyamatos racionalizációra törekszünk, ennek jegyében újítottuk meg
az ipari műemlékké nyilvánított épületrészt, amelynek eredeti állapotába visszaállított homlokzata mögött
egy igazán modern, környezetbarát és energiatakarékos irodakomplexum jött létre. A létesítményt korszerű
geotermikus fűtő-hűtő rendszerrel láttuk el, a működéséhez szükséges vizet a pinceszinten eredetileg
is meglévő ásott kútból kapja. A víz visszasajtolásáról is gondoskodtunk, hat újonnan fúrt, úgynevezett
nyeletőkút segítségével. Megújuló energiával látja el az épületet a tetőn elhelyezett napelemrendszer is.

Kategória

Ingatlan típusa

Napelem rendszer mérete (m2)

Összteljesítmény (kW)

energiatakarékos épület

irodaház

65
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Budapest, XI

Budapest, XIII
Újbuda Önkormányzata a kor
műszaki színvonalát meghaladó mértékben fejlesztette
ingatlanjainak energiaellátását azzal, hogy az országban
elsőként telepített hálózatra
kapcsolt törpe naperőművet.

A rendszer éves szinten
122.000 kW/h áramot termel,
amivel az épületek energiaigényének 9-11 % fedezi. Ezzel 120 tonna széndioxid kibocsájtástól
mentesíti a városi környezetet, valamint jelentősen csökkenti az
irodák tetőszerkezeten keresztüli felmelegedését.
Kategória
példaértékű felújítás
eredményeképp a követelménynél
mérsékelten jobb épület
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Odoo ház, Budapest, XI

Ingatlan típusa
középület

A 13. kerületi önkormányzat
egyedülálló beruházása a 100
lakásos Passzívház építése.
Az épületegyüttesben átlagosan 50 m2 alapterületű lakások
lesznek. A három épületrész
egy belső udvart ölel körül
majd, ahol zöldfelület kerül
kialakításra.
Az épület fűtési energiaellátását hőszivattyúval oldják meg, illetve a
melegvíz készítésre rásegítő napkollektorokat telepítenek.
A hőveszteség csökkentése érdekében speciális épületburkot
alkalmaznak, valamint hővisszanyerős szellőztetést.
Kategória
passzívház

Ingatlan típusa
többlakásos épület

Budapest, XXIII

A beruházás során nyílászáró
csere történt (háromrétegű
műanyag ablakok), valamint
20 cm vastag grafitos
polisztirolos szigetelést kaptak
a falak, továbbá a gépészeti megoldások tekintetében az alábbiak
kerültek kiépítésre: felületfűtési rendszer, levegős hőszivattyú,
napkollektor és hővisszanyerős szellőztető rendszer.

Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

Az épület 30 cm vastag falaitt
egy 12 cm-es kőzetgyapot
hőszigetelés fedi. A nyílászárók 2 légkamrás hőszigetelt
üvegezéssel készültek, árnyékolásra hőszigetelt alumínium
redőnyök szolgálnak.
A fűtési időszakban egy
kondenzációs gázkazán,
20 m2 napkollektor és egy
levegős hőszivattyú gondoskodik a meleg vízről, melyet fűtésre is
használnak. Felületi fűtés/hűtés működik.
A ház elektromos áram fogyasztásának csökkentésére egy 5 kWp-os
napelem rendszer hivatott.
Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

Budakeszi
2012-13-ban építkeztünk, tavaly nyár végén költöztünk be, tehát egy télen már túl vagyunk. Az építkezés
során elsődleges szempont volt, hogy a ház amennyire az értelmes lehetőségek engedik, független legyen,
legalábbis ennek lehetőségét kialakítsuk, ill. az építkezés során elvégzett munkáknak és a felhasznált
anyagoknak minél kisebb legyen a lábnyoma. Az építkezés során igyekeztünk az ökopasszív szemléletének
megfelelően döntéseket hozni.
Végeredményben egy A+-os ház kerekedett ki a történetből, tömegkazános központi fűtéssel (napi/
kétnapi egyszeri begyújtás, alkalmanként 15kg fával a 100nm fűtéséhez), helyi bio szennyvíztisztítóval,
esővízfelhasználással a házban...ilyesmi. Különösen a tömegkazán és a hozzá kapcsolódó megoldások miatt
gondolnám, hogy mások számára is hasznos lehet egy tanulmányi út.

Kategória

Ingatlan típusa

Fűtött terület nagysága (m2)

Energia igény (kWh/m2/év)

energiatakarékos épület

családi ház

101

na

Budapest, XIV

dabas

Zugló egyik kitűnő pontján
fekszik a 13 lakásos liftes
társasház, mely egyesíti
magában az igényes városlakó
elvárásait.
Megújult elképzeléseinknek
és a környezetvédelmet
fokozottan előtérbe helyező
szemléletünknek megfelelően egy olyan épületet
építünk, mely a Passzívház minden elemével rendelkezik és ezen
felül geotermikus energia, hőszivattyú, napelem, napkollektor,
hővisszanyerő szellőztető rendszer, három rétegű ablakok is
beépítésre kerülnek.
Kategória
még nem minősített passzívház

Ingatlan típusa
többlakásos épület

A 2002-ben épült Dabasi
Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégium 2010-ben
8 cm vastagon kőzetgyapottal
lett szigetelve az épületkomplexum egészén.
Az örökös ökoiskola címmel
rendelkező intézmény fűtése
3 gázkazánnal történik, a
tornacsarnok kiegészítő áramellátását egy 900 wattos napelem biztosítja, valamint a kollégium
melegvíz-ellátását napkollektor segíti. A további áramigények
részbeni kielégítésére egy szélgenerátor is rendelkezésre áll.
Kategória
példaértékű felújítás
eredményeképp a követelménynél
mérsékelten jobb épület

A kiállított házakról bővebben a www.hatekonyhaz.hu honlapon

A több mint 80 éves épület
2011-ben teljeskörű felújításon
esett át, mely következtében
H energetikai osztályból A+
kategóriás lett.

bemutató házak

Budapest, XIV

Ingatlan típusa
oktatási intézmény
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domaszék

egyházasfalu
Az A+ kategóriának megfelelő
házban a melegvíz ellátást
hőszivattyús villanybojler
biztosítja.

bemutató házak

A kiállított házakról bővebben a www.hatekonyhaz.hu honlapon

Fűtés fatüzelésű kandallóval,
szobákba légcsatornázva.

Kategória
alacsony energiaigényű ház

Kategória
példaértékű felújítás
eredményeképp a követelménynél
mérsékelten jobb épület

Ingatlan típusa
családi ház

dombóvár, családi ház
Az önellátó családi ház jelenleg az innovációs építészet (passzív-, aktív-, autonóm-, ökoház),
valamint a megújuló energiák népszerűsítését szolgáló bemutató ház.
A falak bontott téglából, a hőszigetelés újrahasznosított papírból épült.
A fűtéséhez, melegvíz előállításhoz, és az elektromos berendezések működtetéséhez
szükséges energiát napkollektor és napelem biztosítja, amik többletet is termelnek.
Vízellátás saját kútról, a szennyvízkezelés helyben, biológiai tisztítóval történik.

Kategória

Ingatlan típusa

Fűtött terület nagysága (m2)

Energia igény (kWh/m2/év)

alacsony energiaigényű ház

családi ház

141

120

esztergom

felsÔörs

Saját 4 gyermekes családom
számára épített, idén ötödik
éve belakott családi házunk
alapvetése az volt, hogy
ismereteink felhasználásával
egyedi és fenntartható életteret alkossunk egy alapszintű
lakóház felépítéséhez elegendő
költségkeretből. Mi úgy érezzük, sikerült. Szívesen mesélek
a kiválasztásokhoz, döntésekhez, megvalósításhoz vezető utamról.
Amit láthat: Baucell passzívház falrendszer (pince-lábazat), favázas
szerkezet, Climatizer Plus cellulóz hőszigetelés, HOFATEX fagyapot
szigetelés, passzív napenergia hasznosítás építészeti elemekkel,
napkollektor HMV, Edilkamin pelletkályha, Uponor szerkezetfűtési
rendszer, esővízhasznosítás stb.
Kategória
alacsony energiaigényű ház
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Ingatlan típusa
családi ház

A 100 éves tömésfalú ház a
felújítás során mindenütt
legalább 10 cm vastag
hőszigetelést kapott, valamint
3 rétegű nyílászárókkal lett
felszerelve. Van házilag készített napkollektor és napelem.
Víz a kútból jön, a szürke víz
gyökérzónás szennyvíztisztítóba megy. A fürdőszobában
komposzt WC van. Fűtés, főzés fával, a melegvíz előállítása télen
faelgázosító kemencével történik, tavasztól őszig napkollektor segítségével. A közelben hasonló elvek alapján egy egész öko utca épül.

Ingatlan típusa
családi ház

Vendégházunk szállásadási
céllal, 2014-ben épült családi
házunk kertjében, Balatonfelvidéki stílusban.
A 70 m2-es, 2 szobás ház 6
férőhelyes, két fürdőszobás,
melyből az egyik mozgássérültek számára is elérhető.
Az épület nagy hőtároló
kapacitással, jó minőségű fa nyílászárókkal, kőzetgyapot szigeteléssel
rendelkezik.
A fatüzelésű kályha és a napkollektorok beszerzése még folyamatban van.
Kategória
energiatakarékos épület

Ingatlan típusa
családi ház

Az épület a galgahévízi
ökofaluban található.
A galgamenti népi építészet
jegyeit magán hordozó,
családi ház a régi jól bevált,
„hagyományos” építési technológiák és a modern építészet
vívmányait ötvözve épült.
Elsődleges célja bemutatni,
miként lehet olcsón, egyszerűen és környezetbarát módon felépíteni egy olyan házat, mely nem
csak a felhasznált építőanyagok tekintetében, hanem gazdaságos,
energiakímélő üzemeltetésével is hozzájárul egy élhetőbb környezet
megteremtéséhez.
Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

A földszintes, magas-tetős épület a jövőben tetőtér beépítésre
is alkalmas lesz. Az építéshez
használt környezetbarát
építőanyagok, az energiahatékony épületszerkezetek,
és a megújuló energiaforrások
együttes alkalmazásával egy
rendkívül alacsony energiaigényű és költséghatékony épület
jött létre, amely 2011-ben PREFA-díjat nyert.
A fűtést faelgázosító kazán biztosítja padló- és falfűtés segítségével,
a melegvizet napkollektorok (70%), illetve a kazán (30%) biztosítja.

Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

fót, ÉlhetÔ JövÔ Park
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport a közelmúltban a megújuló energiaforrások hasznosításának, valamint az energiaautonóm rendszerek mintapéldájául szolgáló parkot mutatott be Fóton.
A létesítmény felvonultat szinte minden olyan berendezést, amely gazdaságosan, megbízhatóan és fenntartható módon járul hozzá a központ energiaellátásához:
»»
napelemes kiserőmű és napkollektoros melegvíz-termelő rendszer
»»
szélerőmű
»»
törpe vízerőmű
»»
levegő-víz rendszerű hőszivattyú
»»
energiatároló, -visszatápláló rendszer
»»
intelligens energiafelügyeleti rendszer
»»
elektromosautó-töltő berendezések
»»
kisfogyasztású közvilágítás
Kategória

Ingatlan típusa

Napelem rendszer mérete (m2)

Összteljesítmény (kW)

energiatakarékos épület

irodaház

kb. 100

12

gödöllÔ

gödöllÔ

VA Zöld Óvoda elnevezést
nem a színe miatt kapta
az intézmény, hanem azon
építészeti megoldások eredményeképp, amelyek ökonómiai
és ökológiai szempontból
a természettel együtt élő
környezetet biztosítanak,
valamint a hosszú távú gazdaságos működés igényének
is eleget tesznek. Pl. extenzív zöld tető (télen szigetel így csökkenti
a fűtési energia igényt, nyáron véd a túlmelegedéstől, növeli a
páratartalmat, tisztítja a levegőt), napkollektor, esővízgyűjtő,
környezetbarát udvari játékok.

Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
oktatási intézmény

Az ikerháznak épített épület
egyik lakása a Zöld Beruházási
Rendszer Klímabarát
Otthon Energiahatékonysági
Alprogram keretében került
felújításra 2010-ben.
A szigetelés és fűtéskorszerűsítés, továbbá a nyílászárók
cseréjének eredményeképp az
ingatlan „F” kategóriás átlagos
házból „A+”-os lett az energetikai tanúsítvány szerint.

A kiállított házakról bővebben a www.hatekonyhaz.hu honlapon

göd

bemutató házak

galgahévíz

A beruházás összesen másfél millió forintba került, amelyből később
900 ezer forint pályázati támogatásként visszakerült a családi
kasszába.
Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

11

gömörszÔllÔs

isaszeg

bemutató házak

A kiállított házakról bővebben a www.hatekonyhaz.hu honlapon

Az Ökológiai
Intézet Alapítvány
épülete KEOP pályázat támogatásával valósult meg, s az
energia-hatékony megoldások
demonstrálása mellet oktató
teremként is funkcionál.
Az épületnek 90 cm vastag
téglafala van, az ablakok 3
rétegűek és hőszigeteltek.
A fűtést egy fatüzelésű skandináv tömegkályha adja, amely 3 napig
tartja a hőt. A melegvizet télen a tömegkályhába épített hőcserélő
biztosítja. A ház vízellátása önálló, a szürkevíz külön kerül kezelésre. Az épület villamos energia ellátását napelem biztosítja.
Kategória
még nem minősített passzívház

Ingatlan típusa
középület

A hétvégi ház hőszigetelő
elemekből lett építve, s
hőszigetelt nyílászárókkal,
fa-gázas központi fűtéssel van
felszerelve. A melegvizet szolár
panelek állítják lelő, továbbá
LED-es világítótestek biztosítják a mesterséges fényt.
Az ingatlannak napelemes
(napkövető forgató mechanizmussal) sziget rendszerű áramellátó rendszere van szélgenerátorral
és kerékpárral hajtott áramfejlesztési lehetőséggel kiegészítve, mely
szükség esetén automatikusan átkapcsol a hálózatra.
Kategória
példaértékű felújítás
eredményeképp a követelménynél
mérsékelten jobb épület

Ingatlan típusa
családi ház

pázmánd
Az ökológiai lábnyomunk mindennapi csökkentése érdekében a lehető leg”zöldebb” megoldásokat
igyekeztünk kiválasztani az építkezés és a műszaki megoldások során. Így készült el Fejér megyében az
otthonunknak és az általunk megálmodott Természet- és Vadvédelmi Központnak is helyet biztosító épület,
mely eleve bemutató épületnek készült: megújuló energia hasznosításával alacsony energiaigényű házban a
környezetkímélő háztartást ismerhetik meg a hozzánk betérők.
Az épület megfelelő tájolásával, természetes anyagok alkalmazásával, az akkori elérhető legjobb szigeteléssel, földhőt hasznosító geotermikus fűtéssel és melegvíz-ellátással, bioszennyvíz-tisztítóval, klórmentes
saját kúttal biztosítottuk az egészséges életmódunkat, energiatakarékos elektromos készülékek használatával pedig a felhasznált elektromos áram csökkenését. A ház fűtés- és használati melegvíz előállításának
energiaigénye időjárási körülményektől, a tél időtartamától függően kb. 0,0856 kW/m2 naponta.

Kategória

Ingatlan típusa

Fűtött terület nagysága (m2)

Energia igény (kWh/m2/év)

alacsony energiaigényű ház

családi ház

140

31

isaszeg

nagykanizsa
A passzívház minősítésnek
megfelelő tulajdonságokkal
rendelkező épület majdnem
teljes energiaszükségletét
napelemek segítségével állítják
elő.
A fűtést és a melegvíz előállítást hőszivattyúval biztosítják.

Az egykori laktanyai épület
teljes felújításával alakították
ki az irodaházat, amely
alacsony rezsiköltségű üzleti
környezetet biztosít 30-40
vállalkozás részére. A legkorszerűbb, energia-hatékony
berendezésekkel felszerelt
épületet közel félmilliárd
forintos beruházással hozta
létre a város önkormányzata EU-s támogatás révén.
Az Inkubátorház az átlagosnál vastagabb hőszigetelést kapott,
fűtését-hűtését pedig hőszivattyús gázmotor és pelletkazán
biztosítja.

Kategória
még nem minősített passzívház
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Ingatlan típusa
családi ház

Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
irodaház

pilis

A kivitelezési költségek fedezéséhez hozzájárult a 2011-es
Zöld Beruházási Rendszer
energiahatékonysági pályázata,
mely által támogatásban részesült az ingatlan tulajdonosa.
A gáz nincs bevezetve, fűtést légfűtéses pellet kandalló biztosítja,
hővisszanyerős szellőztetővel kombinálva. Az épület napkollektorral is fel van szerelve.

Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

A 3+6 fél szobás ház
kialakításánál fő szempont az
energiatakarékosság és a költségek optimalizálása volt, így
az átlagnál jóval alacsonyabb
energiaigényű ház jött létre
az átlagnál jóval alacsonyabb
költséggel.
A szobánként vezérelt falfűtés
hűtésre is használható, rendkívül komfortos érzést nyújt télen és nyáron egyaránt.
A leggyakrabban használt helyiségekben LED égőkkel, míg a többi
helyiségben kompakt fénycsövekkel világítanak, a mosogatógép
pedig napkollektor áltat termelt melegvizet használ.
Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

pécs
A ház egyszerű tömege és felépítése a környezetet, a benapozást és a növényzetet, a belvároshoz kötődő vizuális kapcsolatot figyelembe véve alakult ki, a lejtős
terepviszonyok miatt részben a földbe süllyesztve. Nem passzív ház építésére törekedtünk, hanem olyan élettér kialakítására, ami aktívan hasznosítja környezeti adottságait, a kültér is szerves részévé válik fedett-nyitott átmeneti terekkel, racionális nyílásarányai miatt a
nyári túlmelegedés, a téli lehűlés is optimális keretek között tartható. Az éghajlatra építészeti eszközökkel reagálva a
30 cm-es, hagyományos, nagyobb hőtároló tömegű tégla falazat a 16 cm-es grafitos szigeteléssel a kétrétegű üvegezésű
nyílászárók mellett is takarékosan működik. A déli tájolás előnyeit kihasználva a két lakás szinte azonos alaprajzzal
egymás fölé került, a kétszintes verandához kapcsolódóan. A verandát az utca felé a családi vállalkozás számára kialakított nagy légterű műterem zárja, amely elhelyezkedésében, tömegében és színében is leválik a lakófunkciókról. A
kialakuló átmeneti tereknek az oszlopok között futtatott zölddel nagy szerepük van a hajlék alakításában. A tervezésnél „a kisebb jobb” elvet követve egy a pénztárcát és a környezetet is kímélő épület létrehozása volt a cél. Az épületet
beválogatták a Visegrádi Négyek Családi Házai vándorkiállításra 2011-ben, és a szintén ebben az évben meghirdetett
Saint-Gobain Trófea fenntartható építészeti pályázaton megvalósult épület kategóriában III. helyezést ért el.
Kategória

Ingatlan típusa

Fűtött terület nagysága (m2)

Energia igény (kWh/m2/év)

alacsony energiaigényű ház

többlakásos épület

190

na

sukoró

tatabánya
Lejtős, panorámás teleken lévő
földszintes, alápincézetlen
épület, tetőtér beépítéssel.
Az ingatlan fűtési hőigénye
37 kWh/m²/év. A fűtést egy
fatüzelésű kazán biztosítja.

A házban légfűtés valósul
meg. A nappali-konyha-étkező
fűtését közvetlenül a kazán
biztosítja, a szülői hálóba,
illetve a gyermek lakrészébe légcsatornán jut el a meleg levegő
közvetlenül a kazánból. A házban párhuzamosan a hidegvizes
hálózattal egy szürkevíz hálózati rendszer is kialakításra került.

Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

A város közepén, ugyanakkor
csendes családiházas utcában
találtuk meg a megfelelő telket.
Az ott álló, 1970-es építésű házat
építettük át, a főfalak megtartásával. Passziv ház szintű szerkezeti
elemeket és minimalista gépészetet használtunk, cél volt a
lakóterület maximalizálása, tágas
tereket létrehozva.

A kiállított házakról bővebben a www.hatekonyhaz.hu honlapon

A ProKoncept technológiával
épült családi ház 3 gyermekes
fiatal házaspár igényeinek figyelembevételével lett tervezve.

bemutató házak

nagykovácsi

Az épület 2010-óta lakott, a kezdeti elektromos fűtés pontosan
megmutatta a ház valós energiafogyasztását. Ennek megfelelően került kiépítésre előbb a hőszivattyús fűtés, majd a
napelemrendszer is.
Kategória
aktív ház

Ingatlan típusa
családi ház

13

vác

veszprém

bemutató házak

A kiállított házakról bővebben a www.hatekonyhaz.hu honlapon

A helyi védelem alatt álló
lakóépület cellulóz szigetelést és
formaldehid-mentes üveggyapot szigetelést kapott a felújítás
során, valamint kialakításra
került egy természetes szellőztető rendszer és egy fatüzelésű
(pellet) kazán.
Az energiaellátást napkollektor által biztosított energia egészíti ki.

Kategória
alacsony energiaigényű ház

Ingatlan típusa
családi ház

Kategória
példaértékű felújítás
eredményeképp a követelménynél
mérsékelten jobb épület

Ingatlan típusa
középület

szentendre
A 2013-ban átadott innovációs és vállalkozási központ épülete egy energiatakarékos és környezettudatos szerkezeti és gépészeti rendszereket alkalmazó,
földszint +2 szintes irodaház.
A tető egy részén extenzív zöldtető, a homlokzat egy-egy részén zöldhomlokzat, ill. klímahomlokzat került
kialakításra.
Az épület déli homlokzatán dobozszerűen kialakított, döntött bevilágító felületű „ablakdobozok” készültek.
Az ablakok és függönyfalak üvegezése az épület északi és keleti oldalain háromrétegű, a déli és nyugati oldalon a
szoláris hőnyereségre tekintettel kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel készültek. Az épület főbejáratánál az ’U’ alakú
külső udvar ponyva szerkezetű árnyékolást kapott. A hő és hidegenergia igény jelentős része a közeli Szentendrei
Szennyvíztisztító Telepen keletkezett tisztított szennyvíz hő- illetve hidegenergia-termelésben hőforrásként,
illetve hő elvonó közegként való hasznosításával, valamint a szennyvíztisztítási folyamat melléktermékeként
keletkező biogáz kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre való felhasználásával biztosítható.
Kategória

Ingatlan típusa

Fűtött terület nagysága (m2)

Energia igény (kWh/m2/év)

alacsony energiaigényű ház

irodaház

5656

47

zalaegerszeg

szentendre

A 3 rétegű műanyag ablakok
automatán működő alumínium lamellás zsaluziákkal
lettek ellátva, melyek a
napsugárzás intenzivitásának
megfelelően árnyékolják a
nyílászárókat és adott szélsebesség felett felhúzzák
magukat az esetleges sérülések
elkerülése érdekében.
Az alapok 10 cm vastag hőszigetelést kaptak, továbbá a homlokzat
szigetelése 30 cm-es grafitos expandált polisztirol lapokból készült.
Az épületen 14 db napelem van, a fűtés-hűtés és melegvíz ellátás
hőszivattyúval történik.
Kategória
passzívház
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A Kör Alapítvány által működtetett ZöldLak az ország első zöld
lakossági bemutatóközpontja,
mely azt hivatott megmutatni,
hogy környezettudatosnak
lenni nem csak trend, de
energia- és pénztárcakímélő
alternatíva is. Ennek érdekében
egy öreg épületét alakítottak át,
mely során nagyobb ablakok,
tágasabb terek lettek kialakítva, továbbá napelemek kerültek a tetőre,
esővizet vezettek a WC tartályba, szigeteltek, tájoltak, újrahasznosítottak, mindezt úgy, hogy környezetbarát mintaként szolgáljon.

Ingatlan típusa
irodaház

A Regionális Környezetvédelmi
Központ 3 szintes irodaháza
egy ökobarát beruházás
nyomán energia önellátó lett,
szinte nulla CO2 kibocsájtással
üzemel. A felújításkor 140 napkollektor került a tetőre, ezek
fedezik az áramszükségletet
és működtetik a fűtést-hűtést
biztosító hőszivattyúkat.
Érzékelőkkel kiegészített fénycsövek szabályozzák a fénykibocsátást.
A természetes fény kihasználását jelentősen növeli az a folyamatos
ablakfelület, amely a belső terek felé tükrözi a fényt, s nyáron
árnyékolóként is funkcionál.
Kategória
még nem minősített passzívház

Ingatlan típusa
irodaház

Nyíregyháza, ÚttörÔ utca
Aktív hőszigetelés,napkollektor, hőszivattyú, hőkkumulátor, sík talajhőabszorber
a ház alatt, komplett monitoring és gépészeti vezérlő rendszer 4 éves mérési
eredményekkel.
KATEGÓRIA: az első aktív hőszigetelésű kísérleti ház
Ingatlan típusa: családi ház ( pince+2 szint)
Ingatlan állapota: új ház ( 4 éves )

Nyíregyháza, Kökörcsin utca
A falszerkezet ISOTEQ+aktív hőszigetelés, talajkör 3 db talajszonda
KATEGÓRIA: aktív hőszigetelésű ház
Ingatlan típusa: családi ház ( 2 szint)
Ingatlan állapota: új ház ( 3 éves )

Hajdúböszörmény, Battyány utca
KATEGÓRIA: aktív hőszigetelésű ház
Ingatlan típusa: családi ház + iroda ( 3 szint )
Ingatlan állapota: új ház

Budapest XI, Ringló utca
A falszerkezet Porotherm 30 + 14 cm EPS aktív hőszigeteléssel, talajkör 5 db
spirálszonda ( 2 db a ház alatt ), rekuperátor, elektromos felület fűtés, passzív
mennyezet hűtés
KATEGÓRIA: aktív hőszigetelésű ház
Ingatlan típusa: családi ház ( pince+2 szint)
Ingatlan állapota: új ház

mapasz házak

A falszerkezet Porotherm 38 + 14 cm EPS aktív hőszigeteléssel, talajkör 5 db
spirálszonda ( 2 db a ház alatt ), rekuperátor, levegős hőszivattyú

Szorgalmatos
Önkormányzati orvosi rendelő. A falszerkezet Porotherm 30 + 14 cm EPS aktív
hőszigeteléssel, talajkör 6 db spirálszonda ( 2 db a ház alatt ), rekuperátor, levegős
hőszivattyús fűtés-hűtés
KATEGÓRIA: aktív hőszigetelésű ház
Ingatlan típusa: középület
Ingatlan állapota: befejezés előtti állapot
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Mosonmagyaróvár, Zéró Energiás Irodaház
2011. decemberben adtak át a modern ügyfélszolgálati irodaházat, mely egyszerűen
és költséghatékonyan épült és működik. A tervezés során a jó hőszigetelést, a passzívházhoz alkalmas nyílászárókat és a hőhídmentes szerkezeti kialakítást alkalmazták,
mely lehetővé tette a legmodernebb gépészet beépítését is.
KATEGÓRIA: passzívház
Ingatlan típusa: irodaház
Ingatlan állapota: új építésű

Mosonmagyaróvár, Hildegard Óvoda
2012. októberében készült el az óvoda felújítási mintaprojekt, mely keretében egy
1920-1970-es építésű épület került átalakításra passzívház szintű eszközökkel. Az épület
teljes hőszigetelő burkot és új 3 rétegű ablakokat kapott, s ezzel együtt a tantermekben
és a vizesblokkokban magas hatásfokú hővisszanyerős szellőztető rendszer készült. A
napelemes energiatermelés a fogyasztás nagy részét lefedi, a konyhát napkollektoros
rendszer látja el hőenergiával.
Az energia-megtakarítás a lehetőségekhez képest maximális.

mapasz házak

KATEGÓRIA: alacsony energiaigényű ház
Ingatlan típusa: oktatási intézmény
Ingatlan állapota: felújított

Mosonmagyaróvár, Lajta Lakókert
2013. év végére költöztek be ebbe a passzívházba, melynek még a külső szigetelése
nem teljes. A lakóház Ytong falazatú, monolit födémes. Az épület különleges jó
légzárást ért el, ezáltal a teljes fűtést és szellőzést ellátó, továbbá a melegvizet előállító Kompakt készülék hatékonyan működik. A kiegészítő fűtés talajhővel, energia
kosarak és hőszivattyú segítségével van megoldva, és padlófűtés hőleadóval üzemel.
KATEGÓRIA: passzívház
Ingatlan típusa: családi ház
Ingatlan állapota: új építésű

Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc Iskola
2012. szeptemberében készült el a mintaprojekt, mely keretében egy 1960-as építésű
iskolát újítottak fel passzívház szintű eszközökkel. Az épület teljes hőszigetelő
burkot és új 3 rétegű ablakokat kapott, s ezzel együtt a tantermekben és a vizesblokkokban magas hatásfokú hővisszanyerős szellőztető rendszer készült. A napelemes
energiatermelés a fogyasztás nagy részét lefedi, az uszodát és a konyhát napkollektoros rendszer látja el hőenergiával.
KATEGÓRIA: alacsony energiaigényű ház
Ingatlan típusa: oktatási intézmény
Ingatlan állapota: felújított
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Mosonmagyaróvár, Bloower Door tesztes ház
A burkolás, festés előtt álló épület energetikailag majdnem teljesíti a Darmstadti
előírásokat. A lakóház Ytong falazatú, monolit födémes, jó minőségű nyílászárókkal
és hőszigeteléssel épült. A kiegészítő fűtés levegő – víz hőszivattyú, ami padlófűtés
hőleadóval üzemel.
KATEGÓRIA: alacsony energiaigényű ház
Ingatlan típusa: családi ház
Ingatlan állapota: félkész

Hegyeshalom, Szerkezetkész családi ház
A lakóház Ytong falazatú, monolit födémes, melyen a szerkezeti megoldások jól
látszódnak. A ház ideális példája a passzívházaknak a kompakt forma és a jó tájolás
miatt. Látható benne egy passzívházi kandallókémény és megfigyelhetjük a padlástérnél a szakszerű légzáró hőfólia zárást is.

Hegyeshalom, 13 lakásos társasház
Ez a társasház egy különleges kísérleti passzívház. Eredetileg az épület egy rendkívül
leromlott állapotú, elhagyatott laktanya volt. Az épület földszintje és emelete a
felújítás során hőszigetelve lett, s új nyílászárókat kapott, valamint egy új beépített
magastetőt is építettek rá. A lakóház a hővisszanyerős szellőztető rendszeren keresztül hőszivattyús légfűtéssel fog üzemelni, a melegvíz készítésre gázkazánt terveztek,
melyből egy kiegészítő padlófűtés rendszer is fog működni.
KATEGÓRIA: passzívház
Ingatlan típusa: többlakásos épület
Ingatlan állapota: felújítás, bővítetés alatt

mapasz házak

KATEGÓRIA: passzívház
Ingatlan típusa: családi ház
Ingatlan állapota: szerkezetkész

Mosonmagyaróvár, 6 lakásos társasház
A társasházban részben már laknak, azonban a belső befejező munkák most
készültnek. A lakóház Ytong falazatú, monolit födémes. Az épületben két típusú
fűtési rendszer készült: a nagyobb lakásokban gázfűtés és ellenáramú hővisszanyerős
szellőző rendszer található, a kisebbekben mini kompakt légfűtés és levegőből nyert
melegvíz készül, kiegészítő padlófűtéssel.
KATEGÓRIA: alacsony energiaigényű ház
Ingatlan típusa: többlakásos épület
Ingatlan állapota: új építésű

17

Közelebb
a zéróhoz!
Medgyasszay Péter PhD
építész, MBA, vezető tervező

Magyarországon
a 2010/30/EU
rendelet nyomán az épületenergetikai követelmények
gazdasági optimumának keresésére
[1] és a közel nulla energiaigényű épületek
követelményszintjének definiálására [2] született egy-egy tanulmány, majd a két tanulmány
alapján határozták meg javaslati szinten a közel
nulla energiaigényű épületek javasolt követelményértékeit [3]. Jogszabályi szinten a 7/2006
TNM rendeletet módosító 20/2014 BM rendelet
definiálta a közel nulla energiafogyasztású
épületek fogalmát. Az elmúlt évek megépült
és monitoringozott épületei alapján érdemes
átgondolni a közel nulla energiafogyasztású
épületek jelenleg javasolt követelményértékeit.

A közel nulla energiaszintet előkészítő
tanulmány kicsit bátrabban, de még mindig
elég óvatosan adott javaslatot a közel nulla
energiaszintre [3]. Alapelve az volt, hogy
egyféle megújuló energiaforrás használatával a
követelményérték az épületek 95%-ban jelentős
beruházási igény nélkül biztonsággal teljesíthető legyen. Jelentős beruházási igény alatt azt
értem, hogy a tanulmány logikáját követve a
jelenlegi költség-optimum szintnél 10%-ot nem
meghaladó beruházást feltételezünk építési
költségként, amit a tanulmányból „költségoptimum sáv”-ba eső globális költségből
határozható meg (1. ábra). A javaslat levezetése
nyomán közel nulla energiaigényű lakóházak
összesített energetikai mutató értékét családi
házaknál 80, társasházaknál 70 kWh/m 2a
értékben javasolja meghatározni.
1. ábra A költség-optimum sávba első beruházási költség meghatározásának elve [3]

Diszkontált költség

A közel nulla energiaszintet a jelenlegi
jogszabály megengedően, és némileg félreértelmezhetően fogalmazza meg: „közel nulla
energiaigényű épület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti
költségoptimalizált szinten megvalósult vagy annál
energiahatékonyabb épület, amelyben a primerenergiában kifejezett éves energiaigény legalább 25%-át
olyan megújuló energiaforrásból biztosítják, amely
az épületben keletkezik, az ingatlanról származik
vagy a közelben előállított”. [4]

Egy
példával
szemléltetve
egy családi ház
költségoptimalizált energetikai szintjére vonatkozó
primer energiában kifejezett
összesített energetikai mutató értéke
kb. 140 kWh/m2a. Félreérthető azonban,
hogy pl. a napenergia hasznosítása része-e
ennek az értéknek, hiszen a napenergiát mint
megújuló energiát „0” átváltási tényezővel
kell számolni, azaz a primer energiába nem
számít bele… A rendeletalkotónak vélhetőleg
az volt a szándéka, hogy a gépészeti rendszerek
25%-ban megújuló energiaforrásra alapozottak. Legkedvezőbb esetben tehát 140*0,75 =
105 kWh/m2a értéket irányoz elő, ami ugye
messze van a nullától…

Ep
1,1x költségoptimumnál
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Az elmúlt években a Belső Udvar Építész és
Szakértő Iroda tervezésében több megépült
épület energiafogyasztásáról gyűjtöttünk
tapasztalatokat, amelyek alapján elmondható,
hogy költséghatékonyan, esetenként rossz
környezeti adottságok mellett is a jogszabályi
illetve a javasolt értéknél is jobb épületek
építhetők meg.
Családi ház Mányban. A bemutatott példában 120 m2 fűtött lakótérrel egy tömegben
30 m2-es garázs épült. A ház tartószerkezete
30 cm vastag Porotherm téglákból készült,
amire vasbeton koszorú, fafödém és fa fedélszerkezet került elhelyezésre. A falazatra 35 cm
vastag szalmabála hőszigetelés került, így a fal
U értéke 0,128 W/m2K lett. (2. ábra)
A tetőszerkezet a szokásosnál magasabban
került kialakításra, hogy a fal és a padlásfödém
vastag hőszigetelő rétegei teljes vastagságban
tudjanak találkozni. (Ebben az esetben a
padlásfödémbe két rétegben, összesen 25 cm
vastagságban kőzetgyapot hőszigetelés terveztünk.) Az épületbe háromrétegű üvegezéssel fa
nyílászárókat építettek be. Fűtést radiátoros
hőleadókkal kondenzációs gázkazán biztosítja,
amely kazán a tetőre szerelt napkollektoros
rendszert kiegészítve biztosítja a használati
melegvizet. Az épületről részletes adatokat
gyűjtött a tulajdonos, regisztrálva a napi külső
és belső minimum és maximum hőmérsékleteket, illetve a napi gázfogyasztást. Az épületet a
rendeleteknek megfelelő belső hőmérséklettel
használták.
A gyűjtött adatok alapján 2012. június 6. és
2014. június 7. között a 120 m2-es ház fűtésére
és használati melegvíz igényének kielégítésére
1346 m3 gáz fogyott. 9,45 kWh/m3 átváltási
arányszámmal számolva ez 53 kWh/m2a
bruttó fogyasztást jelent. Ebben az értékben
ugyan nincs benne a gépészeti berendezések
üzemeltetéséhez szükséges elektromos
segédenergia, azonban kb. 2,5 kWh/m2a elektromos segédenergiával számolva 59 kWh/m2a
összesített energetikai mutató érték adódik,
amely lényegesen alacsonyabb a közel nulla
energiaigényű épületek jogszabályi, vagy
javasolt értékeinél.
Családi ház felújítása-bővítése Vácon.
Az épület a Hatékony Ház projekt tavalyi
kiadványában [6], illetve egyéb helyeken is
részletesen bemutattam [7]. A cikk szempontjából fontos kiemelni, hogy a ház benapozottsága
a városi környezetből adódóan kedvezőtlennek
ítélhető meg.

Ep
költségoptimumnál

kWh/m²a

Az épület jó hőszigetelés mellett radiátoros
hőleadókkal, faelgázosító kazánnal és

szintjének megállapításait megalapozó számítások. Energiaklub. 2012.
[2] Zöld András (et. al.): A megújuló
energiaforrásokat alkalmazó közel nulla energiafogyasztású épületek követelményrendszere.
Debreceni Egyetem. 2012.
[3] Zöld András (et. al.): A közel nulla energiafogyasztású épületek követelményrendszerének
illesztése a költség-optimum számítások
eredményeihez. Debreceni Egyetem. 2012.
[4] 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek
energetikai jellemzőinek meghatározásáról
[5] Medgyasszay Péter: Mányra épület családi
ház engedélyezési terve, Belső Udvar Építész és
Szakértő Iroda. 2010.

2. ábra Mányra épült, szalmabálával hőszigetelt épület keresztmetszete [5]

napkollektoros melegvíz termelő rendszerrel
üzemeltetett. Az üzemeltetési szokásokat
tekintve eltér a szabványos használattól, fűtési
idényben 20°C helyett csak 19°C átlaghőmérsékletre fűtött.

Referenciák
[1] Severnyák Krisztina (et. al.): Épületek energetikai követelményeinek költségoptimalizált

[6] Greendependent Intézet: Hatékony Ház
Napok 2013-2014 I. szám.
http://www.hatekonyhaz.hu/sites/
www.hatekonyhaz.hu/files/page-files/NZEB_
brochure_HU_web.pdf
[7] Medgyasszay Péter: Helyi műemléki
védettségű lakóépület felújítása „fenntartható
ház” koncepció szerint. MAGYAR ÉPÍTŐIPAR
2014:(2) pp. 76-80. 2014.

A 220 m2-es épület 2013-2014 fűtési szezonban
36 mázsa fával volt üzemeltethető. 4,2 kWh/
kg átváltási aránnyal számolva ez 70,8 kWh/
m2a bruttó tűzifa igényt jelentett a fűtésre
és a használati melegvíz előállítására, amely
így teljes egészében megújuló energiaforrásra
alapozott.
A 7/2006 TNM rendelet szerinti 0,6-es
primerenergia átváltási aránnyal számolva ez
a bruttó fogyasztás 42,5 kWh/m2a összesített
energetikai mutató értéket jelentett, amihez az
elektromos segédenergia-igényt hozzáadva kb.
49 kWh/m2a érték adódik.
Mindkét esetben a beruházási költségek
viszonylag alacsony szinten voltak tartva. A
mányi háznál kb. bruttó 205.000 Ft/m2, míg
a váci felújítás-bővítés esetén bruttó 198.000
Ft/m2 költséget igényelt az épület létesítése,
amelyek alacsonyabbak, mint az átlagos
kivitelezői árak. [6]
Összegezve érdemes tehát a következő évek
üzemeltetési tapasztalatai alapján elgondolkodni azon, hogy a 2020-ban életbe lépő közel
nulla energetikai követelményszint közelebb
legyen a nullához, és jobban segítse az erőforrás
korlátokat is figyelembe vevő épített környezet
kialakítását.
3. ábra A felújított utcai homlokzat a polisztirolból készített eredeti formákat mintázó
díszítéssel, Vác
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Fenntartható
építészet és
e-mobilitás
Berlinben
Ertsey Attila, építész DLA,
a Magyar Építész Kamara
korábbi alelnöke

2014 márciusában
egynapos tanulmányutat szervezett a gödöllői
GreenDependent Intézet Berlinbe.
A látogatás egy nagyobb EU-projekt,
a Hatékony Ház Napok részeként a Közel
Nullás direktíva propagálását szolgálja,
megvalósult példák által. A GreenDependent
évente egyszer, a novemberi Passzívház-Napok
analógiájára Hatékony Ház Nyílt Napokat tart,
épületlátogatásokkal.
A berlini kirándulás a BSU, egy helyi szervezet
segítségével, jól szervezett programmal négy
épületet mutatott be.
• Szövetségi Környezetügynökség (Umwelt
Bundesamt) irodaháza: zéróenergiás
épület, légtömör épületburok hővisszanyerő
szellőzéssel, napelemes energiaellátás,
hőszivattyús fűtés-hűtés.
Az épület egy külvárosi, természeti környezetben áll. Többek közt a környezet állapotát
vizsgálja, a telken lévő pisztrángtavakban
a víz tisztaságát tesztelik. Az irodaépület
jól illusztrálta a kissé technokrata, németes
felfogású fenntarthatóság-koncepciót. Az
épület falai, álpadlói a teljes technikai arzenált
felvonultatják, az intelligens épületvezérlést,
csúcsszínvonalú nyílászárókat, automata
ajtónyitóval és mindennel, ami szem-szájnak
ingere. Építészetileg – egy tervpályázat
díjazott terveként – hozza a minimalista
dobozdesign ismérveit, fantázia, játékosság,
netán romantika kizárva. A cellás irodák sem
a természetközeli érzetet árasztják. Kicsit
kontrasztos volt a szép környezetben besétálni
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egy
technikával
telezsúfolt házba,
ami ráadásul passzívnak
mondott épület. Belegondolni is
rossz, milyen lett volna, ha aktívnak
célozzák. Az épület megerősítette meggyőződésemet, hogy a kényelmünk érdekében
bevetett „környezetbarát” technológiák közül
sok inkább erősíti leválasztottságunkat a környezetről, mintsem közelebb vinne hozzá, és
arra késztetne, hogy kényelmünkből feladjunk
valamit, hogy ökológiai lábnyomunk valós
méretére mérsékelhessük környezetterhelésünket. Ha az épület életciklus-elemzését (LCA)
elvégeznénk, rögtön kiderülne a turpisság.
• Többlakásos passzívház

Az épület ugyan minimalista, de inkább
elegáns, és kedves, emberi léptékű darab.
Teljesítményadatai korrektek: felhasznált
primerenergia 107 kWh/m 2a, hőigény 15,
100% földhő hasznosítással, hővisszanyerő
szellőzéssel. Az épület inkább létrehozatalát
tekintve volt példaértékű. Egy építész
toborozta az építtetőket – pályakezdő
értelmiségiekből – és egy társasház-építőközösséget hoztak létre. Találtak egy nem
túl drága telket, megkeresték a megfelelő
kivitelezőt, és rendkívül olcsón és magas
színvonalon megvalósították, amit akartak.
A közösség pedig összekovácsolódott és ma is
jól működik. Amikor szidjuk a profithajhászó
globálkapitalizmust és helyi rezidenseiket,
jusson eszünkbe ez a pofonegyszerű példa, a
szolidáris, asszociatív gazdaság példája.
A lakhatási igényt úgy elégítik ki, hogy nem
keletkezik profit, csak együttműködés.
Ez garantálja az alacsony árat és magas
minőséget. A lakók és a tervezők-kivitelezők
elkötelezettek és tájékozottak. Örömmel és
büszkén vezették végig csoportunkat, pedig
nem az elsők és nem az utolsók voltunk.
A tervező keserűen jegyezte meg, hogy ma már
ezt nem tudnák megismételni, az árakat úgy
felverték. Hozzá kellett tegyem: nálunk sem.
A ’90-es évek elején még meglévő vállalkozásbarát klímának ma nyoma sincs.

• Felújított
bérház
Otthonosan éreztem magam
ebben a házban. Mintha a Wekerletelepen járnék. Igaz, egy négyemeletes
bérházról volt szó, de a Wekerlével egy időben
épülhetett, lépcsőháza, fakeretes, míves ajtói,
szép csempéi és nem utolsósorban falépcsője (!!!)
Kós házait idézték. Nota bene itt is elrontották,
mint a pesti házak közül sokaknál, mert az ablakokat műanyagra cserélték… A ház korrektül fel
lett újítva, hőszigetelve, hőszivattyús központi
fűtéssel, napkollektoros melegvíz-ellátással
kiegészítve. A „semmi különös, de korrekt”
kategória. Ami mégis emlékezetessé tette,
az a tetőtérben lakó, habókos művészember,
aki egyben a felújítást is szorgalmazó egyik
háztulajdonos. A vidám, 60 körüli fazon a
háztetőn méhészkedik, és mozgó, mobil műalkotásokat barkácsol. Láthattunk egy szép, üveg
állóhengert, melyben egy mosógépszivattyú
segítségével kétméteres örvénytölcsért állított
elő. Élményszámba ment.
• Efficiency House Plus bemutató épület,
e-mobilitással
Kutatási projekt a Hatékonyház Plusz
Hálózat számára, optimalizált épületburok,
napelemmel burkolt tető és homlokzat,
hőszivattyús fűtés-hűtés-szellőzés, a termelt
többletenergiát a házhoz tartozó elektromos
autók és kerékpárok töltésére használja, vagy a
hálózatra táplálja. A házat érintőképernyőkkel
és okostelefonnal vezérlik. Szinte minden
felhasznált anyag újrahasznosítható.
Kétségtelenül ez volt a kirándulás számomra
legizgalmasabb élménye, egy majdnem
autonóm ház. A demonstrációs épület egy
egész Németországra kiterjedő projekt része,
melynek célja az alacsony energiaigény és az
e-mobilitás elterjesztése, látható, meggyőző
példák bemutatásával. A projekt részei:
»» közlekedés: járművek értékelése és
monitoringja
»» energiatárolás és intelligens hálózatok
»» töltés és parkolás (infrastruktúra)

méltóak: nemcsak beszélnek róla, hanem
csinálják is. A tervezett 36 mintaházból eddig
16 valósult meg. A német kormány céljai:
»» a primerenergia-igény 80%-os
csökkentése 2050-ig,
»» a hőigény 20%-os csökkentése 2020-ig,
»» egymillió elektromos autó forgalomba
állítása 2020-ig.

A mintaépület
megvalósítása
szintén tervpályázattal
kezdődött. Az egyszerű,
kirakatszerűen megformált épület
az utca felé a „kirakatba” parkolt autók és
kerékpárok töltését mutatja: „Az én házam, az én
töltőállomásom” jelmondat szerint. Az autókat
vagy kábellel (konduktív módon), vagy vezeték
nélkül (induktív módon) töltik. Megvallom, ez
utóbbit ugyanúgy nem díjazom, mint a wifit.
Hogy ráhajtsak egy bazi nagy elektromos
erőtérre, ami feltölti az autómat, de valószínűleg
engem is, nein, danke. A földszinten egy nyilvános bemutató-előadóterem, ahol vetítettképes
prezentációval ismertetik az érdeklődőkkel a
projektet. Az emeleten egy hús-vér család lakik,
akik tesztelik az épületet. A család nyilvános
pályázaton kapta a lehetőséget, hogy egy évig
itt lakhat, és közben monitoroznia kell az épület
működését és az elektromos autó használatát. Az
elsőgenerációs elektromos autó gyermekbetegségeit gyorsan megtanulták. Minden kirándulást
gondos útvonaltervezés előzi meg térben és
időben. Ki kell számolni, hogy a mindössze 100
km-es hatósugárral meddig lehet eljutni, van-e a
közelben töltőállomás, netán gyorstöltő (utóbbi
cca. 0,5-1 óra töltést igényel, előbbi inkább 8-at)
és ügyelni kell a gazdaságos vezetésre, hogy
kitartson a nafta az úticélig. Vicces anekdoták
születnek a tesztelés során.
Az épület és a technikai megoldások izgalmasak
és tanulságosak. A pozitívumok irigylésre

Varga Mihály gazdasági miniszter a Jedlik
Ányos terv keretében ezer darabról beszél.
Na ja, nem vagyunk Németország. De lehetőségeinkhez képest is messze alulteljesítünk,
nem csoda, hisz a prioritások mások. A német
parlament 25 éve fogadta el a Hermann Scheer
szociáldemokrata képviselő által kezdeményezett új energiapolitikát konszenzussal (!!!),
tehát valamennyi párt egyetértésével. E politika
három pillére:
»» az atomenergia kivezetése 2023-ig
»» decentralizált energiarendszer és intelligens hálózatok kiépítése
»» átállás a megújuló energiaforrásokra.
Mára e politika beérett. Része a két éve elhunyt
Scheer által kezdeményezett nagy projekt,
az országot észak-déli irányban átszelő A2
autópálya lefedése napelemekkel.
De vissza az épületre (lásd www.zebau.de):
A fotovoltaikus felület nem elegendő az épület
tervezett ellátására. Mérete (monokristályos,
a tetőn 98,2 m 2, 14,1 kWp; a homlokzaton
73 m 2, 8kWp) megfelelő lenne, de a déli
homlokzatot árnyékolja egy szoborkompozíció, valamint a napelemes rendszerek egyik
tervezett

mért kWh

termelés

16

13

fogyasztás

7

12

autó nélküli
termelés

9633

906

autó fogyasztása

6000

3900

Energiamérleg

+3000

-3000

betegsége, hogy ha egy sorbakötött elemmel
baj van, akkor az az egész sorra kihat.
A vízszintesen elhelyezett napelemek tisztítása egy következő kérdés.
A ház elektromos rendszere egy akkumulátorral lett kiegészítve, és elektronika
optimalizálja az autótöltést. A gyorstöltővel
a 100 km hatósugarú akkut 30 perc alatt fel
lehet tölteni (a Varta új akkumulátora már
percek alatt képes erre).
A 130 m2-es épület fatáblákból épült, passzívház-követelmények szerint. A könnyűszerkezet
és a hőtároló tömeg hiánya miatt nyáron az
épület túlmelegedett.
A fűtés víz-levegő hőszivattyús rendszere adja
az 5,8 kW hőteljesítményt, és a 288 l-es bojler
melegvizét. A 80%-os hatásfokú hővisszanyerő
szellőzés 400 m3/h levegőt mozgat.
A lakók több autótípust is kipróbálhattak.
A projekt a hozzá tartozó kutatásokkal együtt
2,2 millió euroba került (cca. 700 mFt). Egy
ilyen épület arrafelé 300-700.000 euroba
szokott kerülni (90-210 mFt).
Kiértékelve a látott műszaki megoldásokat,
ami az épületet illeti – leszámítva az autótöltő
elektronikát – megállapíthattam, hogy – igaz,
az épület tervei 2010-ben készültek – innovatív
műszaki tudásban semmivel sem vagyunk
lemaradva. Egy a bemutatott épülettel azonos
méretű háztípust mutattunk be a Metszet
2013-as Öko-Logikus konferenciáján, a Magyar
Ház 2020 épület „Aktívház” változatát, mely e
berlini épületnél többet tud (könnyűszerkezet,
de nagy hőtároló tömeg, stabil működés),
energiahatékonyabban és gazdaságosabban –
hála az Energiakulcs nevű magyar szabadalmú
hőszivattyús rendszernek-, amellett mi meg
tudjuk építeni 150.000 euróért, azaz a becsült
épületár feléért-ötödéért. Csak hát ők megcsinálták. Tervpályázat 2010, megépítve 2011.
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Közel nulla –
nincs távol!
Minden új épületnek
közel nulla
energia igényűnek
kell lennie?

Sok kérdés
merül fel 2020
kapcsán. 2015-től
szigorodó szabályozás,
új energetikai, hőszigetelési
elvárások, fokozatos átállás,
passzívház vagy nem? Hőhídveszteségek,
nyílászáró/U-érték, szoláris nyereségek,
légtömörség– ezek a kifejezések talán még az
építész számára sem teljesen világosak, nem is
beszélve a laikus házépítőkről.
Számukra nyújtanak segítséget a Magyar
Passzívház Szövetség programjai, így a
minden ősszel megrendezésre kerülő
Passzívház Nyílt Napok eseménysorozata. Az idén sem
lesz másképp: családi
házak, közintézmények
nyitják

meg kapuikat, beengedi
az érdeklődőket, a téma iránt
elkötelezetteket, a jövő építkezésein gondolkodókat. Segít abban, hogy
az érdeklődők tisztában legyenek a megfelelő
technológiákkal, a jövő elvárásaival.
Reméljük Ön is megtisztel bennünket és
ellátogat valamelyik helyszínre, melyet egyedül
is felkereshet, de teheti ezt a MAPASZ által
szervezett buszos túrákon is.
Ha szeretne részt venni a kollégák
ismeretterjesztő előadásaival
fűszerezett szervezett buszos
utakon, arra is van lehetőség.

Egy új magyar épületminősítés
A hazai vonatkozó szabályozás az uniós
irányelvek szerint alakult eddig és várhatóan
így lesz ez a jövőben is. A MAPASZ elhatározta
- kiterjeszteni egy hazai minősítő rendszert
a passzívházaknál valamivel magasabb
energiafelhasználású, de még mindig
nagyon energiahatékony épületekre is, másrészt más
alapokra helyezni a

minősítői jogosultság rendszerét, harmadrészt
pedig a magyar piac magasnak ítéli meg a
passzívház minősítési költséget, amihez
ráadásul a német gyakorlattól eltérően nálunk
nem kapcsolódik állami támogatás.
A Passzívház Nyílt Napokon és a következő,
2015. februári VIII. Magyar Passzívház
Konferencián is szó lesz az új MAPASZ
Épületminősítő rendszerről, mely illeszthető a hazai épületenergetikai jogszabályi
környezetbe, és megfelel a 2020-as elvárásoknak is. A konferencia témája:
passzívházak és fokozottan
energiatudatos épületek;
jövőbemutató megoldások a
felújításokban.

Keresse MAPASZ standot,
rendezvényeit a Tetők-FalakHomlokzatok+Energetika Kiállításon!
A tavasz - és az építési szezon hírnöke: TFH+E
2015 február 17-19.
És ne feledje! „Közel nulla – nincs
távol!”
Magyar Passzívház
Szövetség

Buszos útjaink
2014. november 8.
Nyugat-Magyarország –
Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom
térsége
2014. november 9.
Kelet-Magyarország – Eger,
Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen
térsége
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Energiamegtakarítás
és miegymás –

növényekkel?
Látványnak sem utolsó egy szép zöldben pompázó
háztető, vagy a házfalakon megjelenő növényzet,
ám ennél jelentősebb előnyöket is tartogat.

megteremtődnek a feltételei, elkezdik kialakítani maguk számára a megfelelő környezetet
egy zöldtetőn.

Manapság, főleg a nagyvárosokban mi is
találkozunk zöldtetőkkel, zöldfalakkal - építésük
Budapesten a leggyakoribb (bevásárlóközpontok,
irodaépületek), de még korántsem olyan mértékű,
mint azt a városi klímára és a városiak életkörülményeire gyakorolt pozitív hatásai miatt várnánk.

Érdekességek:

Tudja-e, hogy a növények alkalmazása milyen
előnyökkel jár, hogyan járulhat hozzá a
fenntarthatósághoz?

»» Míg egy panelház legfelső szintjén a plafon
közelében 42°C a hőmérséklet, addig egy
10 cm rétegvastagságú extenzív zöldtető
esetén nem emelkedik 20°C fölé.
»» A zöldtető képes megfelezni a panel
épületek lapos tetejére jellemző és akár
100°C-ot is elérő extrém hőingadozást.
»» Egy 850 m2 területű zöldhomlokzat egy
forró nyári napon 75 db 3000 W teljesítményű, 8 órás működésű légkondicionáló
készülék hűtési kapacitásával megegyező
hűtésre képes.
»» A zöldtetőre telepített napelem jóval
hatékonyabban működik a növények körül
kialakult mikroklímának és a párologtatásnak köszönhetően.
»» A zöldtető átlagosan a lehulló csapadék
75 %-át képes megtartani.
»» Egy kisebb zöldfal is képes akár 5 decibellel is csökkenteni a zajterhelést?

»» Jó hőszigetelést biztosítanak az épületnek, emellett hőt tárolnak. Nyáron a
ház alacsony hőmérsékleten tartásához
járulnak hozzá, míg télen a túlzott lehűléstől óvnak.
»» Túlzsúfolt városokban tisztítják a levegőt,
oxigént termelnek.
»» Egy jól megépített zöld tető kétszer annyi
évig ÉL, mint hagyományos társa, csökkentve ezzel a hulladék keletkezését is.
»» Csökkentik a házba jutó zajterhelést.
»» Sajátos élővilágot tartanak fenn, mely az
alkalmazott növényektől függ és persze
a belső terek klímáját is kedvezőbbé teszik.
»» Javítják a vízminőséget, csökkentik a nagy
esőzések alkalmával jelentkező eróziót, a
lehulló csapadék jelentős részét visszatartják, illetve csapadékcsúcsok esetén a
lefolyó csapadékvíz-mennyiség lefolyását
jelentősen késleltetik.
»» Pozitív hatással vannak egészségünkre,
belső egyensúlyunkra.

Egy jó zöldtető építése, zöldfal kivitelezése
elképzelhetetlen az építész, statikus, szigetelő szakember és kertész komoly szakmai
együttműködése nélkül. Bármilyen megoldást is
alkalmazunk, hosszú évekig örömünk lesz benne,
télen-nyáron rendkívüli látványban lesz részünk,
csökken a fűtésszámlánk, s a környezetünkért
is tettünk valamit. De mindenképp forduljunk
szakemberhez!

Az emberek mellett élőlények millióinak
is életteret adunk egy zöldtetővel/
tetőkerttel. Pozsgások,
vadvirágok és fűfélék,
apró bogarak, lepkék
Mi a
és madarak,
zöldtető?
ahogy

Az elkövetkező évek építkezési szokásai
hosszú távra meghatározzák
hazánk környezeti állapotát.
A több éve tartó
panelkorszerűsítések során az
energia-

A zöldtető az a
növényzettel telepített
tető, amelyben az épületszerkezet, a tetőszigetelés rétegei,
valamint a kertészeti felépítmény
szerves egységet alkotnak.

hatékonyság már megjelenik a szigeteléssel,
napelemek alkalmazásával, de a városökológiai
szempontokat még nem veszik figyelembe. Több
európai ország is azt a hibát követte el, (pl. volt
kelet-német panelfelújítások) hogy közel sem
használta ki az energia-megtakarítási potenciált, és ezzel egy nem kellően hatékony közbeeső
szintet konzervál újabb 30 évre.
Sokan luxusnak tartják a kertet a tetőn. Ez
azonban tévhit, egy egyszerűbb zöldtető már
minimális többletköltséggel megépíthető.
A világ számos nagy városában már kötelező
minden új, 30 foknál alacsonyabb dőlésszögű
tetejű épületet (közintézményt) növényekkel
fedni. 2050-ben a Föld becsült népességének kilenc milliárd embernek - nyolcvan százaléka
várhatóan a városokban fog élni. Rajtunk múlik,
hogyan, milyen körülmények között.
15 éve, 1999-ben alakult hazai szervezet, a
Zöldtető-és Zöldfal Építők Országos Szövetsége
célja, hogy itthon is nagyobb teret nyerjenek
ezek a zöldépítészeti megoldások. Adjuk vissza
a természetnek egy kicsit abból, amit
elvettünk tőle!
Partnerek vagyunk!
www.zeosz.hu
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10 hiba,

amit elkövethetünk egy
környezettudatos otthon
építése során – avagy az
„ökoház” nem csak
egy divatszó
Bodnár György
Építő közösség

hasznos tereket,
feleslegesen növelik
az építési költségeket ráadásul sok helyen (például
mifelénk) még feleslegesen fizetünk
utánuk területarányos ingatlanadót is.
(Figyelem! Ezzel szemben tároló helyekből egy
házban valahogy mindig kevés van!)

2. hiba: Nem gondolkodunk előre
Ha környezettudatosan
akarunk építkezni, akkor
mindenben arra kell törekednünk,
hogy a környezetre gyakorolt káros
hatásokat minimálisra csökkentsük. Az
ökoház sokkal több, mint egy építési mód! Egy
olyan gondolkodásmód, ami (messze) túlmutat magán az építkezésen. Figyelembe veszi azt,
ami az építkezés előtt volt és „folytatódik” az
építkezés után is, a házban folyó mindennapi élet során. Fontos, hogy minél kisebb
legyen az épület ökológiai lábnyoma és ne
befolyásolja károsan a meglévő ökoszisztémát.
Manapság már léteznek azok a technológiák,
amelyekkel ezek a szabályok teljes mértékben
betarthatóak.
A freshome.com 10 pontban szedte össze azokat a hibákat, amiket egy ökoház építése során
elkövethetünk. Mi kicsit kiegészítettük és
„magyarítottuk” a javaslataikat. Házépítőknek
és felújítóknak egyaránt ajánlott!

1. hiba: Nagyobb házat építünk,
mint amekkorára szükségünk van
Általános tapasztalat, hogy egy családi ház
esetében sokkal nagyvonalúbban bánunk a
négyzetméterekkel, mint például egy lakás
vásárlásakor tennénk. Egy, a szükségesnél
nagyobbra tervezett otthon tele van olyan
terekkel (vagy akár csak sok apró felesleges
négyzetméterrel!), amikre valójában nincs
szükségünk, és nem is tudjuk kihasználni őket.
Ezek csak az energiaszámlát terhelik, hiszen
ugyanúgy ki kell fűteni, hűteni őket, mint a
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Vajon mennyi ideig akarunk most tervezett
házunkban élni? 10, 20, 30 évig? Vagy több
generáción keresztül? Alapvető hiba az,
hogy sokan a jelenbeli igényeikre alapozva,
a jövőbeli életvitelüket figyelmen kívül
hagyva tervezik meg az otthonukat. Mi lesz,
ha tovább gyarapodik a család (vagy éppen
kirepülnek a gyerekek!)? Ha magunkhoz
veszünk egy idősebb nagyszülőt, vagy ha
hirtelen otthonról kezdünk dolgozni? Ahogy
egyre nagyobb időhorizontban gondolkodunk,
egyre körültekintőbben kell megfogalmazni
az elképzeléseinket és inkább a jövőnkhöz kell
igazítani a házterveket.

3. hiba: Rosszul választunk
építési telket
Hihetetlenül nehéz feladat kiválasztani a
megfelelő méretű és elhelyezkedésű telket
– miközben azt is nehéz eldönteni, hogy a
telekhez válasszunk házat vagy ház-elképzeléseinkhez telket. Habár csodásan hangzik egy
gyönyörű vidéki otthon az érintetlen természet
lágy ölén, távol a zavaró szomszédoktól, messze
az aszfaltos úttól az erdő szélén vagy éppen
a domb tetején, de egy ilyen telken épülő ház
sokszor súlyosan károsíthatja az ökoszisztémát: megzavarja az ott élő állatvilágot, majd
teljesen kiszorítja azt, mivel az építkezés magával vonzza az infrastruktúra ottani telepítését.
Az építkezésre tartó nehéz teherautók komoly
károkat okozhatnak egy nem ilyen terhelésre
méretezett úthálózaton – és még sorolhatnánk.
(Csak egyetlen, ritkán felmerülő szempont:

egy dombtetőre épült házhoz többnyire egy
terepjáró-(szerűség) is dukál, mert e nélkül a
téli időszakban komoly gondok adódhatnak
a megközelítéssel. Márpedig egy ilyen kocsi
minden, csak nem öko...)!

4. hiba: Nem lesz elegendő
napfény a házban
Teljesen mindegy, hogy hol élünk, biztosítanunk kell, hogy elegendő napfény jusson be
a házba. A fény energiával tölt fel bennünket
és egy délután sokáig napfényes otthonban
kevesebbet kell égetni a lámpákat is.
A ház építése során fontos, hogy a főbb helyiségek tájolása déli legyen. (Ennek lehetőségére
persze már a telekválasztásnál jó odafigyelni.)
Ezzel a tájolással „automatikusan” nagyjából
10%-al lehet csökkenteni az energiafogyasztást. A déli oldalra nagyobb ablakokat érdemes
elhelyezni, de tanácsos azokat redőnyökkel
vagy más árnyékolókkal felszerelni, amik
védenek a nyári napsugarak ellen és velük
saját elképzeléseink szerint szabályozhatjuk
a szobákba bejutó fényt (és vele együtt a hőt).
A nagyobb tömegű falszerkezetek nyáron
késleltetik a meleg bejutását a lakásba, télen
pedig – mint egy cserépkályha - a belső hő
eltárolásában tudnak segíteni. Ültessünk fákat
a déli oldalra természetes árnyékolónak.

5. hiba: Nem nézünk a felszín alá
Manapság divatos dolog környezetbarátnak
beállítani szinte minden anyagot és technológiát. Érdemes azonban kicsit a reklámok,
a szlogenek mögé nézni – bár ez
kétségtelenül plusz időt és
energiát igényel. Az építőanyagok és építési
technológiák
megítélésénél

a teljes életciklust vegyük figyelembe: men�nyi energiát emészt fel az illető anyag, termék
előállítása, szállítása, beépítése – és majdani
elbontása, hulladékként történő elhelyezése.
Ezzel áll szemben, hogy az adott termék mennyi
energiát képes megtakarítani beépítettsége
közben. Egy környezettudatos otthon építése
során érdemes törekedni vegyianyag-mentes,
újrahasznosított vagy természetes anyagok
használatára, az alapoktól kezdve az építkezés
minden területén.

6. hiba: Maga a kivitelezés nem
környezettudatos
Ha csökkenteni akarjuk ökológiai lábnyomunk, akkor arra is törekednünk kell, hogy
az építkezés során minél kevesebb felesleges
hulladék keletkezzen. A drágán előállított
építőanyagoknak minél nagyobb részét használjuk fel - ez egyben a pénztárcánkat is kíméli.
Követeljük meg a mesterektől a pontos, precíz
munkát. Minimalizálni kell az energiafelhasználást is az építkezés során, és gondoskodjunk
az építési hulladék megfelelő kezeléséről. (A
konténer drága - és a vegyi hulladékok többsége
nem is pakolható bele! -, de ez ne csábítson arra,
hogy mindenféle, ki tudja mennyire szennyező
hulladékot ássunk el a telken, esetleg ilyet
használjunk földfeltöltésre!)

7. hiba: Rövidlátóan takarékoskodunk a szigeteléssel
A legnagyobb energiamegtakarítás (hő)szigeteléssel érhető el. Érdemes időt és pénzt szánni az
optimális szigetelési vastagságok megtalálására, de jó iránymutatásul szolgálnak a
szakmai szervezetek magyarországi
ajánlásai is. A szigetelést
egyszer kell jól megcsinálni, kellően nagy
vastagságban
elhelyezni,
min-

„A hatékony házban
hatékonyan,
zölden is kell élni...”

nderkóc
Ke
Webáruház

TERMÉSZETES
ALAPANYAGOK
SZINTE
A GONDOLAT
SEBESSÉGÉVEL!

www.kenderkoc.hu tel.: (1)-351-96-20, (20)-333-35-60
den utólagos vastagság-bővítés jelentős plusz
költséggel jár és számos hibaforrást rejt. Nagyon
fontos, hogy a házat körbevevő szigetelés (az
ún. termikus burok) folytonos és egyenértékű
legyen. Ha valahol elvékonyodik, ott hőhidak
jöhetnek létre. A folytonosságot az alaptól
kezdve a lábazaton, a falakon, az ablakokon és az
áthidalásokon keresztül a födémekig és a tetőig
biztosítani kell.

8. hiba: Rövidtávú megoldásokat
választunk
Óriási pazarlás és a környezetterhelés
szempontjából is káros, ha egy frissen elkészült
házhoz néhány éven belül komolyan hozzá
kell nyúlni, mert kiderül, hogy egyik-másik
választott szerkezeti megoldás nem vált be, már
néhány éven belül elavult.
Érdemes tehát elegendő időt szánni a
felkészülésre a házépítés, házfelújítás előtt,
hogy tisztában legyünk azzal, mit várhatunk
el egy modern, környezettudatos háztól a
XXI. század elején – és mit az azt létrehozó
szakemberektől.

9. hiba: Nem energiahatékony
berendezéseket használunk
Amióta egyre több (háztartási) berendezésen
tüntetik fel a közérthetőség jegyében a
betűjelzéses osztályba sorolást (van, ahol már az
A++ kategóriánál tartanak!), már nincs mentség
a magas energiafogyasztású berendezések
használatára. A háztartási berendezéseken
túl (mint amilyen a hűtőszekrény, a sütő, a
mosógép, a mosogatógép) kiemelt jelentősége
van az időjárásfüggő vezérléssel ellátott,
minél nagyobb hatásfokkal működő
fűtési rendszer kialakításának és az
energiatakarékos világítótestek beszerelésének.
A fűtési rendszer
részét képező
hőleadó

eszközök kiválasztásánál érdemes tekintettel
lenni arra, hogy egyes hőterjedési módok (például hősugárzás) esetében ugyanaz a hőérzet
alacsonyabb fűtési hőmérséklettel elérhető.
Mindenképpen érdemes megvizsgálni a
megújuló energiák (napenergia, földhő, szél)
használatának lehetőségeit.

10. hiba: Nem környezetbarát
módon élünk az otthonunkban
Nem szabad elfelejteni, hogy a környezettudatos otthon fogalom egy borzasztóan összetett
valami! Mivel egy mai, modern házon szinte
minden mindennel összefügg, így a házat
magát egységes egészként kell megtervezni
és megépíteni! Ez elsősorban az építész
felelőssége, de szükség van hozzá a felkészült
megrendelőre is. A mindenki által egységesen
értelmezhető kiviteli terv alapkövetelmény.
A mégoly drága és jó, akár önmagában
környezettudatosnak is számító részelemekből
egyáltalán nem biztos, hogy összeáll egy jó ház!
A környezettudatosságnak ki kell terjednie
magára az építkezési folyamatra – és a későbbi
bentlakásra is! A környezettudatos házat
ugyanígy kell lakni is. A tisztántartáshoz
törekedni kell például környezetbarát, minél
inkább természetes anyagok használatára.
Érdemes hasznosítani az esővizet és az ún.
szürke szennyvizet, törekedni kell haszonnövények és kevesebb öntözést igénylő növények
telepítésére a kertbe (a fű nem ilyen…), télen
pedig érdemes inkább egy kicsit melegebben felöltözni odahaza, ahelyett, hogy feltekernénk a
termosztátot. (A tippek – szerencsére – hosszan
sorolhatók lennének.)
A cikk témájával bővebben foglalkozunk
az „Építem a házam” könyvsorozat
köteteiben! További információ:
www.epitemahazam.hu
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A NEMZETI HATÉKONY HÁZ NAPOK
SZERVEZÔI
BE

DE

HU

B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH
Kapcsolat: Anke Merziger
e-mail: AMerziger@bsu-berlin.de
tel.: +49 30 390 42 54
www.bsu-berlin.de
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
Kapcsolat: Vadovics Kristóf
e-mail: info@greendependent.org
tel: +36-20/512 1886
www.intezet.greendependent.org

SE

The Energy Agency for Southeast Sweden
Kapcsolat: Lena Eckerberg
e-mail: info@energikontorsydost.se
tel.: +46 470 76 55 60
www.energikontorsydost.se

FR

Prioriterre
Kapcsolat: Anne-Sophie Masure
e-mail: anne-sophie.masure@prioriterre.org
tel: +33 450 67 17 54
www.prioriterre.org

AT

OÖ Energiesparverband
Kapcsolat: Anja Gahleitner
e-mail: anja.gahleitner@esv.or.at
tel.: +43 732 7720 14389
www.esv.or.at

MT

Projects in Motion Ltd.
Kapcsolat: Stefan Schaa
e-mail: stefan.schaa@pim.com.mt
tel.: +356 21 420 852
www.pim.com.mt

PL

The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
Kapcsolat: Monika Jarzemska, Renata Stępień
e-mail: budynki-jutra@kape.gov.pl
tel.: + 48 22 626 09 10
www.kape.gov.pl

SI

Gradbeni inštitut ZRMK
Building and Civil Engineering Institute ZRMK
Centre for Indoor Environment, Building Physics and Energy
Kapcsolat: Marjana Šijanec Zavrl
e-mail: marjana.sijanec@gi-zrmk.si

IE
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Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
Kapcsolat: Benjamin Clarysse
e-mail: benjamin.clarysse@bblv.be
tel: +32(0)2 282.17.44
www.bblv.be

Energy Action Limited
Kapcsolat: Michael Hanratty
e-mail: michael@energyaction.ie
tel.: +353 (0)1 4548300
www.energyaction.ie

médiatámogatóINk

projekt gazda
A GreenDependent Intézet nonprofit és közhasznú szervezet, melynek küldetése a “fenntartható életformák,
termelési módszerek és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és terjesztése.”
Az Intézet tevékenységei a következő területeket ölelik fel:
»» Klímaváltozás és fenntartható energiahasználat
»» Mindennapi fenntarthatóság és klímabarát életmód
»» Fenntartható fogyasztás
»» Közel nulla energiaigényű épületek
»» Energiahatékonyság támogatása harmadikfeles finanszírozásban (ESCOk)
»» Globális szintű tudatosság és felelősség („igazságosság a Föld ökológiai korlátain belül”)
Tevékenységeink:
»» Kutatás
»» Oktatás
»» Tudatosság növelés és információ-terjesztés
»» Cikkírás, a fenntartható életmód népszerűsítése a sajtó és média segítségével (pl. Kislábnyom Hírlevél)
»» Jó példák felkutatása és népszerűsítése
»» Széndioxid(karbon)-lábnyom számítás és semlegesítés (faültetés)
»» Specifikus karbon-kalkulátorok fejlesztése
»» Rendezvényszervezés
»» Közösségek támogatása, kialakítása, erősítése
Legfontosabb célcsoportjaink a lakosság (egyének, háztartások, családok), a közösségek
és önkormányzatok. De szívesen dolgozunk együtt bármilyen más szervezettel, szerveződéssel is!
Elérhetőségeink:
Cím: 2100 Gödöllő, Éva u. 4.
Telefon: 20/334-2889
Email: info@greendependent.org
Honlap: http://www.intezet.greendependent.org
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Jelenleg a tervezési fázisban vagyunk
és megtudtuk, hogy meg lehet nézni ezeket
a házakat. A látogatás során szerzett
ismeretek nagyon sokat segítenek
és hálásak vagyunk a lehetőségért.
Egy osztrák látogató

A kampányban akár partnerként, akár kiállítóként,
támogatóként vagy éppen látogatókat fogadó,
alacsony energiaigényű épület tulajdonosaként is részt vehet.

Vegyen részt

Ön is

kampányunkban!
•

Ha Ön országos, regionális vagy helyi szinten dolgozó döntéshozó, látogassa meg kiállításainkat, jelentkezzen az
épületlátogatásra és gyűjtsön inspirációt a változások elindításához

•

Ha Ön egy közel nulla vagy alacsony energiaigényű ház, illetve passzívház tulajdonosa regisztrálja és tegye látogathatóvá ingatlanát – Ön döntheti el természetesen, hogy mikor és hány látogatót fogad

•

Ha Ön az építőiparban dolgozik és már vett részt közel nulla energiaigényű vagy alacsony
energiaigényű, passzív vagy energiatöbbletet termelő ház tervezésében és építésében,
ossza meg velünk ezeket a projekteket, és segítsen nekünk kapcsolatba lépni a házak
tulajdonosaival

•

Ha Ön a fenntartható építészet területén működő non-profit szervezet
munkatársa, csatlakozzon a kezdeményezéshez. Ha összefogunk,
több emberhez jut el az üzenet.

Ha szeretne többet megtudni a hazai
Hatékony Házakat bemutató nyílt napokról,
kérjük, lépjen kapcsolatba a szervezőkkel!
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