
Szá mos el ve télt pró bál ko zás után azon ban
az is be bi zo nyo so dott, hogy csak is az ener -
ge ti kai szem pont ok el sõ lé pé sek tõl kö vet ke -
ze tes ér vé nye sí té sé nek, az épí té sze ti és gé -
pé sze ti ter ve zés össz hang já nak, va la mint a
meg va ló sí tás so rán a ki vi te li rész let ter vek,
elõ írá sok szi go rú be tar tá sá nak fel té te lé vel
van esély a meg va ló sí tá sá ra. 

A gé pész szá má ra alap ve tõ for du lat,
hogy egy ala csony ener gia igé nyû épü let nél
nem pusz tán egy ké szen ka pott épü let
adott sá ga i nak az alá ren delt ki szol gá lá sa a
fel adat, ha nem: 

egy elõ ze te sen meg cél zott ener ge ti kai
szint el éré se ér de ké ben, 
a meg va ló sí tá si és maj da ni üze mel te té si
költ sé gek kel is szá mot ve tõ, 
egy más sal pár hu za mo san, köl csön ha tás -
ban zaj ló épí té sze ti és gé pé sze ti ter ve zé si
fo lya mat so rán ala kul ki a meg fe le lõ ener -
ge ti kai és költ ség szin tû meg ol dás.

A pas  szív ház-ter ve zés re ki fej lesz tett PHPP
(Pass iv haus Pro jek ti e rung Paket — Pas  szív ház
Ter ve zõ Cso mag) a meg szo kott ener ge ti kai
szoft ve rek hez ké pest sok kal rész le te seb ben
ve szi szá mí tás ba a hõ szük ség le tet be fo lyá so -
ló épü let szer ke ze ti és gé pé sze ti ele me ket.
Az egy sze rû mé re te zé sen túl me nõ en le he -

tõ vé te szi ezek al ter na tív vál to za ta i nak egy -
más sal köl csön ha tás ban tör té nõ mér le ge lé -
sét, a költ ség ha té kony vál to zat ki dol go zá sát.

A gé pé szet te hát — az épü let üze mel te tés,
a gaz da sá gos ság és nem utol só sor ban a
kom fort ér zet szem pont ja i nak elõ tér be ke rü -
lé sé vel — leg alább is egyen ran gú té nye zõ vé
vált a ko ráb ban egyed ural ko dó, gya kor lat -
ban több nyi re lát vány épí té sze ti meg fon to -
lá sok mel lett.

Egy pas  szív ház ese tén pe dig már a gé pé -
sze ten be lül is súly pont-el to ló dás tör té nik: a
ha gyo má nyos ér te lem ben vett fû tõ rend szer
he lyett a hõ vissza nye rõs szel lõ zés ke rül a
gé pé sze ti rend szer kö zép pont já ba.

Ez a tény a töb bi or szá gé nál is na gyobb
for du la tot je lent a ma gyar la kás épí tés ben,
ahol a mai na pig az ab lak nyi tá sos szel lõz te -
tés a meg ha tá ro zó na pi, és — ha a min dig
hú zó erõt je len tõ sza bá lyo zá si ol dalt te kint -
jük, en nek hi á nyá ban — egy elõ re táv la ti gya -
kor lat. Ná lunk te hát nem pusz tán hang súly -
el to ló dás tör té nik, ha nem a hõ vissza nye rõs
köz pon ti la kás szel lõ zés ál tal egy ben egy
„új” gé pé sze ti szak ág ke rül meg ha tá ro zó
sze rep be. „Új”, mert a hõ vissza nye rõs la -
kás szel lõ zés az igé nyek-kö ve tel mé nyek,
ezek vál to zé kony sá ga, lép ték, be fo ga dó
épü let szer ke zet, al kal maz ha tó gyárt má nyok

te rén egy aránt je len tõ sen el té rõ fel ada tot
je lent a rég óta ru tin sze rû en gya ko rolt kö zü -
le ti al kal ma zá sok hoz ké pest.

En nek tük ré ben né mi ál ta lá nos át te kin tés a
ha zai épí té si kul tú ra mos to ha gye rek ének te -
kint he tõ la kás szel lõ zés rõl.

A szel lõz te tés el vi leg a la kó te rek ese tén is
gé pé sze ti alap rend szer.
A le ve gõ mi nõ ség kar ban tar tá sa, fõ leg a
mai, egy re szen  nye zet tebb kör nye zet ben
élet ta ni lag el en ged he tet len. 
A kom fort ér zet nek meg ha tá ro zó ele me a
hõ ér zet, ami alap ve tõ en a lég hõ mér sék let
és pá ra tar ta lom függ vé nye, és ami ter mé -
szet sze rû en a szel lõz te tés sel sza bá lyoz -
ha tó a leg job ban. 
Köz he lyek, és még sem. Hi szen a saj ná la -

tos ta pasz ta lat sze rint a leg in kább — eg zisz -
ten ci á juk ban is — érin tett, gyak ran hõ szi vaty   -
tyús, épü let fe lügye let ál tal ve zé relt rend sze -
rek kel fog lal ko zó szak ma be li ek is az em be ri
ter mé szet mû kö dé sét, a pusz ta meg szo kást
kö vet ve, a vi lág leg ter mé sze te sebb dol ga -
ként a meg va ló sít ha tat lan ság ra hi vat koz va,
szin te le be szé lik az ér dek lõ dõ, egyéb ként
af fi ni tás sal és pénz zel is ren del ke zõ épít te -
tõt a köz pon ti szel lõz te tés rõl. Tisz te let a ki -
vé tel nek, de még az éle se dõ gáz vi ták és a
klí ma vál ság idõ sza ká ban is ha bo zás nél kül
ter ve zik az ener gia fa ló fû té si és klí ma rend -
sze re ket.

Eu ró pá ban az 1973-as olaj vál ság után
be ve ze tett hõ tech ni kai szi go rí tá sok, az ál ta -
lá nos sá vált tö mí tett nyí lás zá rók kö vet kez -
té ben pá rá so dó, „be dunsz tolt” la kó te rek
ki kény sze rí te tték a mes ter sé ges köz pon ti
szel lõ zés kö te le zõ vé té te lét, el ter je dé sét. A
szel lõz te tés az élet ta ni je len tõ sé gén túl me -
nõ en te hát a la kó te rek ki elé gí tõ pá ra men te -
sí té se ér de ké ben is el ke rül he tet len né vált.
Van nak or szá gok, ahol kény szer szel lõ zés
nél kül nincs hasz ná lat ba vé te li en ge dély,

Mint az ör ven de tes saj tó vissz hang je lez te, meg tör tént az el sõ ha zai pas  szív ház
ta nú sí tás (lásd cik kün ket a 38. ol da lon). Hos  szú évek fel té te le zé sei, ké tel ke -
dé se után új fej lõ dé si sza kasz ba lé pett a ma gyar épí té si pi ac. Kü lön ér de -
kes, hogy épp egy ele ve ne he zí tõ fel té telt kép vi se lõ föld szin tes épü let ese tén
bi zo nyo so dott be, hogy a pas  szív ház-tech no ló gia meg fe le lõ erõ fe szí tés sel
el sa já tít ha tó, sõt, ha szûk kör ben is, de má ra ha zánk ban is ren del ke zés re áll
a szük sé ges szak is me ret, és a ki vi te le zés szin te az igé nyes épü le tek át la gos
ár szint jén ná lunk is meg va ló sít ha tó.
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ná lunk vi szont a mai na pig nincs ér de mi
sza bá lyo zás. Egyes ha tár te rü le tek elõ írá sai,
pl. a gáz fû tés szi go rú biz ton sá gi kö ve tel mé -
nyei okán, tar tal maz nak ugyan szel lõz te tést
érin tõ ren del ke zé se ket, de az át fo gó sza bá -
lyo zás már hi ány zik.

Jel lem zõ és rend sze re sen ta pasz tal ha tó
ele mi hi ba a kan dal ló és nyílt égés te rû fû tõ -
ké szü lék (önál ló lég be ve ze tés nél kü li!) —
kony hai el szí vó —, il let ve köz pon ti por szí vó
együtt ál lá sá nak meg ol dat lan sá ga, mely ben
még nem is sze re pel egy eset le ges köz pon ti
el szí vá sos, sõt ki egyen lí tett szel lõ zõ rend -
szer ha tá sa. (Egyéb ként épp ez utób bi ren -
del kez het ezek ki egyen sú lyo zá sát szol gá ló
sze rep pel, ami hez min den szük sé ges sza -
bá lyo zá si op ció rég óta sze re pel egyes rend -
sze rek kí ná la tá ban.)

Az épí tõ ipa runk ra is ér vé nyes ál ta lá nos
tá jé ko zat lan sá got jel lem zi, hogy a köz pon ti
el szí vás hoz lég pót lás ra ki fej lesz tett, nyí lás -
zá ró ba sze relt — ön ma guk ban azon ban ér -
tel met len, csak eze ket ki egé szí tõ — lég be ve -
ze tõ sze rel vé nyek ugyan ná lunk is is mer tté
vál tak, még is saj ná la tos fél re ér tés, gya ko ri
ta pasz ta lat, hogy ma gá nak a lég cse rét vég -
zõ szel lõz te tõ-be ren de zés nek a szük sé ges -
sé ge so kak szá má ra még min dig kér dé ses.

A szel lõz te tés má sik fon tos szem pont ja a
ki szel lõz te tett me leg le ve gõ hõ vesz te sége.
Egy épü let hõ igé nye lé nye gé ben a ha tá ro ló
szer ke ze te ken (mint ab la kok, alap test, fa la -
zat, te tõ) ke resz tül ju tó su gár zá si, va la mint
az el ke rül he tet len szel lõz te té si hõ vesz-
 te séget fe de zi. Az uni ós har mo ni zá ció so -
rán be ve ze tett je len le gi épü let ener ge ti kai
elõ írá sok be tar tá sa jó ter ve zés sel kb. 100-
110 kWh/m2/év faj la gos ener gia igé nyû la -
kást ered mé nyez het, ami a ná lunk szo ká sos
épí té si gya kor lat hoz ké pest akár 50% meg -
ta ka rí tást is je lent het.

A 1. áb ra szem lél te ti a szel lõz te té si hõ -
vesz te ség ará nyát a kü lön bö zõ ener gia kö -

ve tel mé nyek alap ján ki vi te le zett épü le tek
ese tén.

A né met szak iro da lom ból vett át la gos
ház tar tá si hõ szük ség le tet-áb ra mu tat ja ezen
la ká sok hõ igény ének, hõ ves z te sé ge i nek
ös  sze te võ it (2. áb ra). Az ezen az ener ge ti -
kai szin ten vár ha tó kb. 40 kWh/m2 éves

szel lõz te té si hõ vesz te ség már meg ha lad hat ja
az épü let szer ke zet (ha tá ro ló fe lü le tek) su -
gár zá si hõveszteségét. 

Ez az ér ték te hát az ös  szes hõ igény kö zel
40%-át is el ér he ti, ami egy jó ha tás fo kú
hõ vissza nye rõs szel lõz te tõ be ren de zés al -
kal ma zá sá val a tö re dé ké re csök kent he tõ.
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épületgépészet
Ez in do kol ja-iga zol ja, hogy egy ener gia ta ka -
ré kos épü let meg va ló sít ha tat lan hõ vissza -
nye rõs szel lõ zõ rend szer nél kül.

A Pass iv haus Institut-nál (PHI, né met
Passzív ház In té zet) több éves ku ta tás után
eb bõl ki in dul va ha tá roz ták meg a pas  szív -
há zak ra meg en ge dett 15 kWh/m2 éves faj -
la gos fû té si ener gia igényt, ami olyan ala -
csony hõ igényt ered mé nyez, hogy az már a
nél kü löz he tet len hõ vissza nye ré ses szel lõz -
te tés ré vén köz vet le nül, lég fû tés sze rû en is
ki elé gít he tõ. Ez te szi le he tõ vé a szok vá nyos
fû té si rend szer, be le ért ve a költ sé ges gáz -
csat la ko zás, ké mény — va la mint ezek hasz -
ná lat tól füg get len rend sze res költ sé ge i nek —
el ha gyá sát. Ezért egy ben ez az a kü szöb ér -
ték, amed dig csak egy re költ sé ge sebb az
épü let ener gia igé nyé nek csök ken té se, de
amely nél már je len tõs be ru há zá si költ ség -
meg ta ka rí tás is je lent ke zik! Ezért nem ér de -
mes csak „majd nem” pas  szív há zat épí te ni,
és ezért mond ják tú loz va, hogy az ala csony
ener gia igé nyû épü let nem más, mint el ron -
tott passzív ház.

A hõ vissza nye rés je len tõ sé ge te hát nagy -
ság ren di leg be fo lyá sol ja a ház tar tás hõ-
szük ség le tét, ha té kony sá gá nak kulcs ele me
pe dig a hõ cse ré lõ (hely te len, de el ter jedt ki -

fe je zés sel re ku pe rá tor) ha tás fo ka. Egy pas z -
 szív ház ese tén, ahol ele ve kis hõ meny  nyi sé -
gek kel szá mol nak, a szel lõz te té si vesz te ség
áb rán be mu ta tott ma gas rész ará nyá ból kö -
vet ke zõ en már né hány szá za lé kos el té rés is
je len tõs több let ener gia-igényt okoz hat. Ez a
ta nú sí tás si ker te len sé gén túl az alul mé re te zett
fû tõ tel je sít mény kö vet kez té ben ne he zen —
vagy csak gaz da ság ta lan kény szer meg ol dá -
sok kal — hely re hoz ha tó sú lyos kö vet kez mé -
nyek kel jár hat. 

A hõ szi vat  tyú pi a con ta pasz tal ha tó bot rá -
nyok jel zik a rend sze rek tel je sít mé nyé ben
csa ló dott, il let ve a várt meg ta ka rí tás he lyett
je len tõs áram szám lát — ér tel me zé sük sze rint
vil lany fû tést — fi ze tõ épít te tõk las san tu da to -
su ló, tel je sít mény ga ran cia irán ti el vá rá sa it,
il let ve ki ala ku ló fo gyasz tói ér dek ér vé nye sí tõ
ké pes sé gét. Az épü le tek ener gia szint jét
meg ha tá ro zó szel lõz te tõ be ren de zé sek te -
le pí tõi szá má ra fi gyel mez te tõk ezek a je len -
sé gek, egy ben fel hív ják a hos  szú tá von ter -
ve zõ vál lal ko zók fi gyel mét az al kal ma zott
be ren de zé sek va lós mû sza ki-mi nõ sé gi jel -
lem zõ i nek a je len tõ sé gé re.

A szel lõz te tõ be ren de zés ha tás fo ká nak
meg ha tá ro zó sze re pét mu tat ja, hogy a
Passzív ház In té zet mi ni mum kö ve tel mé nye a

-15 °C-nál is el éren dõ 75%-os hõ vissza nye -
rési ha tár ér ték, me lyet az eb ben spe ci a li zá -
ló dott gyár tók gyárt má nyai egyéb ként je len -
tõ sen meg ha lad nak. A PHI-ta nú sí tás azon ban
a hõ vissza nye rési ha tás fo kon túl me nõ en szi -
go rú, 45 W/(m3/h) faj la gos ener gia ha té -
kony sá gi kö ve tel ményt is tá maszt. Ez a hõ -
tech ni kai mé re te zés ben szám ba vett té nye zõ
a be ren de zés nek az épü let ener gia mér le gét
ter he lõ áram fo gyasz tá sa.

A szadai el sõ ma gyar pas  szív ház ta nú sí tá -
sá nak si ke ré hez je len tõ sen hoz zá já rult a be -
épí tett rács-csa tor nás hõ cse ré lõ ki ma gas ló
hõ vissza nye rési ha tás fo ka, ami az el szí vot -
tal kö zel azo nos hõ mér sék le tû friss le ve gõ
be fú vá sát je len ti. 

A ha té kony ság je len tõ sé gét ér zé kel te ti,
hogy ala cso nyabb ha tás fok mi att adott eset -
ben költ sé ges (alap te rü let-csök ken tõ) fal -
vas tag ság- és/vagy ab lak fe lü let- (nap nye re -
ség) nö ve lé si kény szer áll hat elõ.

A tel je sít mény ada tok va ló di sá gát szi go rú
vizs gá la ti fel té te lek alap ján el ér he tõ ta nú sí -
tás nak ve tik alá, vagy en nek hi á nyá ban a
PHPP-szá mí tás so rán a gyá ri ada tok csak
12%-os csök ken tõ té nye zõ vel ve he tõ k fi -
gye lem be. A la kás szel lõ zés ben ál ta lá no san
hasz ná la tos be ren de zé sek zö me meg sem
kö ze lí ti eze ket a kö ve tel mé nye ket, a ha gyo -
má nyo san is mert gyár tók csak el vét ve ren -
del kez nek egy-egy ta nú sí tott be ren de zés sel. 

A ki fe je zet ten pas  szív há zak cél já ra fej -
lesz tett tí pu sok kü lön gyárt mány ka te gó ri át
je len te nek, eb ben spe ci a li zá ló dott gyár tók -
kal, amit jól ér zé kel tet az adott már ka si ke -
res ta nú sí tás sal ren del ke zõ be ren de zé se i -
nek szá ma. 

A ter mék csa lád ez eset ben nem azo nos
be ren de zés kü lön bö zõ tel je sít mé nyû vál to -
za ta i val, ha nem kü lön bö zõ al kal ma zá si fel -
té te lek re el té rõ fel épí té sû, el ren de zé sû és
al ter na tív be kö té si, ve zér lé si mó dok kal ren -
del ke zõ tí pu sok vá lasz té kát je len ti.

A PHI ál tal ta nú sí tott be ren de zé sek fel -
lel he tõk az in té zet hon lap ján (http:// www.
passiv.de), ahol egy ben meg te kint he tõ,
le tölt he tõ az egyes be ren de zé sek PHI-ta -
nú sít ván ya és ta nú sí tá si adat lap ja az el vég -
zett mé ré sek ered mé nye i vel.

A köz for ga lom ban fel lel he tõ be ren de zé -
sek mû sza ki adat lap jai gyak ran je lez nek
90%-ot el érõ hõ vissza nye rési ha tás fo kot,
ami bõl azon ban nem de rül ki, hogy az mi -
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> Rács-csatornás hõcserélõ. A lép csõ zött le mez ki ala kí tás a na gyobb hosszú ság gal együtt több szö rös hõ át adó
fe lü le tet ad, ami a sík le me zes tõl el té rõ en a ma gas tel je sít mény fo ko za ton is biz to sít ja a 90% fe let ti ha tás fo kot.



lyen lég szál lí tá si tel je sít mény nél, tel je sít mény fo ko zat nál ér vé nyes.
En nek ter mé sze te sen el sõ sor ban az épít te tõk a jó hi sze mû ál do za -
tai, de vo nat ko zó jel leg gör bék hi á nyá ban a szak em ber nek sem
kön  nyû a tisz tán lá tás. A ha son ló jel le gû hõ cse ré lõk kö zött a ki vi tel
mi nõ sé ge (anyag jel lem zõk, le mez vas tag ság, ré teg sû rû ség stb.) is
nyil ván va ló ha tás fok kü lönb sé get okoz hat, az el té rõ tí pu sú hõ cse -
ré lõk kö zött a hõ át adó fe lü le tek nagy sá ga már je len tõs kü lönb sé -
ge ket mu tat hat.

Az al kal ma zott hõ cse ré lõ tí pu sá nak is me re té ben a 4. áb rán fel -
tün te tett alap vál to za tok és ará nyok jó irány mu ta tást ad hat nak egy-
egy be ren de zés vár ha tó va lós tel je sít mé nyé nek meg becs lé sé hez.

Nem em lí tet tük a for gó do bos rend szert, az ok a for ga tó mo tor
ener gia ha té kony ság szem pont já ból hát rá nyos több let ener gia-
szük ség le te, nem vé let len, hogy a PHI-tanúsított be ren de zé sek
kö zött egy sem sze re pel, és az ala csony ener gia igé nyû épü le tek nél
sem al kal maz zák.

Ki emel ke dõ ha tás fo ka mi att ér de mes rész le te seb ben kü lön ki tér -
ni a meg ol dást je len tõ rács-csa tor nás hõ cse ré lõ re (3. áb ra). A lép -
csõ zött le mez ki ala kí tás a na gyobb hos  szú ság gal együtt több szö rös
hõ át adó fe lü le tet ad, ami a sík le me zes tõl el té rõ en a ma gas tel je sít -
mény fo ko za ton is biz to sít ja a 90% fe let ti ha tás fo kot. (Ez a sza-
 ba dal ma zott geo met ri á ból adó dó ha té kony ság ma gya ráz za azt,
hogy a ta nú sí tás alatt ál ló má so dik és har ma dik ha zai pas  szív ház is
ez zel a tí pus sal lett mé re tez ve.)

A hõ vissza nye rõs szel lõz te tõ rend szer te hát a pas  szív ház-gé pé szet
ge rin ce. A ter ve zés függ vé nyé ben er re van fel fûz ve a töb bi ki egé -
szí tõ meg ol dás, mint a föld hõ-hasz no sí tás a ta laj hõ cse ré lõ ré vén a
be szí vott le ve gõ tem pe rá lá sá val és a té len elõ me le gí tett, nyá ron
elõ hû tött le ve gõ je len tõs ener gia-meg ta ka rí tá sá val, vagy a le ve gõ-
hõ szi vat  tyús hõ ny erés ös  sze kap cso lá sa kö zös hõ tá ro ló tar tály
ré vén a nap ener gi ás me leg víz-elõ ál lí tás sal, me lyek ön ma guk ban is
kü lön-kü lön fe je ze tet igé nyel né nek.
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Hatásfok (%)
PHPP-követelmények alapján

Hõcserélõtípusok
Keresztáramú

Ellenáramú ha:

> Az al kal ma zott hõ cse ré lõ tí pu sá nak is me re té ben az áb rán 
fel tün te tett alap vál to za tok és ará nyok jó irány mu ta tást ad hat nak 

egy-egy be ren de zés vár ha tó va lós tel je sít mé nyé nek meg becs lé sé hez.
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