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1. BEVEZETÉS 

1.1 A jegyzet tárgya 

A jegyzet címe: „Épületenergetika”. Ez a kifejezés 1994–ben jelent meg a hazai 
szóhasználatban, és számos olyan területre utal, amely kapcsolatban áll az épületek 
energiamérlegével. A teljesség igénye nélkül ebbe a körbe tartozik az építészeti 
koncepció, az épületszerkezetek hőtechnikai tulajdonságai, a szoláris energia passzív 
hasznosítása, az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek, a megújuló energiát 
hasznosító rendszerek, az épületfelügyeleti rendszerek – a kör bővíthető még a 
felvonókkal, mozgólépcsőkkel, egyes háztartási berendezésekkel. Nyilvánvaló, hogy egy 
jegyzet terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé valamennyi kérdés taglalását, ezért 
helyesebb lenne a „Válogatott fejezetek az épületenergetikából” cím. A válogatást 
megkönnyíti, hogy ez a jegyzet egy sorozat része, amelyben más jegyzetek foglalkoznak 
az épületgépészet egyes témáival, a környezettechnika keretében a megújuló 
energiaforrások hasznosításával, a felújítás problémáival. Így aki teljesebb képet akar 
kapni az épületenergetikáról, annak e jegyzet mellé még más jegyzeteket is 
tanulmányoznia kell. 
Most elsősorban azokat a kérdéseket taglaljuk, amelyek a tervezés kezdeti, 
koncepcióalkotási szakaszában játszanak fontos szerepet. 
Az energiatakarékos épületeknek hosszú története van. Ha nem is képezte a mai 
értelemben vett „projektek” tárgyát, és értelemszerűen nem kapott hangsúlyt az annak 
idején nem is létező médiában, mégis, már az időszámítás kezdete előtti századokból 
ismerünk energetikai szempontból is kiváló épületeket. Később – de még mindig 
évszázadokkal ezelőtt – már megjelentek azok a kiadványok, amelyekben az építészet 
klasszikusai: Vitruvius, Palladio egyebek mellett a ma épületenergetikainak nevezhető 
problémákról értekeznek. Nem hagyhatók figyelmen kívül a népi építészet gyakorlati 
tapasztalatokon alapuló megoldásai sem. 
A történelmi előzmények ismerete nem fölösleges. Számos olyan évszázados-évezredes 
koncepció és megoldás van, amelyek ma is alkalmazhatók akár eredeti formájukban, 
akár a korszerű technológiai lehetőségek birtokában újrafogalmazva. Ennek megfelelően 
a jegyzet fejezetei bizonyos értelemben időbeli ívet mutatnak be az ókori épületektől és a 
népi építészettől a passzívházakon át a nullaenergiás és autonóm épületekig. 
 
Az épületenergetikai folyamatok összefüggésben és kölcsönhatásban vannak az épület 
állagával, fizikai élettartamával – gondoljunk itt a nedvességvándorlásra, 
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páralecsapódásra, a nedvesség, a korhadás és a korrózió kapcsolatára, a kifagyás eróziós 
hatására, a hőtágulásra. Összefüggésben állnak élettani, higiénés követelményekkel mint 
a kielégítő szellőzés, a benapozás, a természetes fény, továbbá a penészképződés, az 
egészségre ártalmas hatások megakadályozása minden emberi tartózkodásra szánt 
térben. 
A puszta biológiai igényeken túlmenően az élet minőségének, a kényelemérzet 
javításának érdekében a lehetőségek, az észszerűség határáig biztosítani kell a megfelelő 
hőmérsékletet, légállapotokat. Mindez azt jelenti, hogy az épített terekben – legalábbis 
az év egy jelentős részében – olyan állapotokat kell fenntartanunk, amelyek a külső 
környezettől különböznek. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha egyrészt az épületbe 
valamilyen „forrás” felhasználásával energia- és anyagáramokat vezetünk be, másrészt 
építészeti-épületszerkezeti eszközökkel célszerű módon befolyásoljuk az épületen belüli, 
valamint az épület és a környezet közötti energia- és anyagáramokat. Minél tudatosabb 
és szakszerűbb az építészeti és a szerkezettervezés, annál kevésbé van szükség 
„mesterséges” energiaforrások igénybevételére. Ennek óriási jelentősége van, mert az 
ország évi összes energiafogyasztásának jelentős hányadát az épületek „üzemeltetésére” 
használjuk el. Ez a fogyasztás ráadásul az idényjelleg és a véletlenszerűen változó 
időjárási feltételek miatt még a tárolás, készletezés, a tartalékolás gondjaival is terhes. E 
fogyasztás gazdasági és politikai jelentőségénél is súlyosabb azonban ennek az 
energiafogyasztásnak a környezetre gyakorolt pusztító hatása. Szemben a gazdaság 
többi ágazataival, ahol egy technológiát 10–15 év alatt le lehet, sőt le kell cserélni 
(például a gépkocsikat, ahol általában ennyi a fizikai élettartam reális határa), vagy 
néhány nagy környezetszennyező forrást központi intézkedésekkel lehet semlegesíteni 
(például egy erőmű kéményeit elektrofilterekkel felszerelni), az építési ágazat helyzete 
sokkal nehezebb: egyrészt négymillió háztartás, szétszórtan telepített kisfogyasztó 
esetében sem műszaki, sem gazdasági lehetőség nincs például hatásos szűrők utólagos 
felszerelésére, a tulajdonjogi akadályokat nem is említve, másrészt az épületek fizikai 
élettartama száz év, a csere, az új épületek részarányának növekedése igen lassú. 
Ahhoz, hogy a meglévő épületállományt egy évszázad alatt le lehessen cserélni, évente 
40 000 új lakást vagy családi házat kellene építeni – ez az, ami miatt a felújításoknak 
különleges jelentőséget kölcsönöz. Mindez jelzi azt is, hogy az építész mai döntései egy 
évszázad múlva is kihatnak az ország energetikai, gazdasági, ökológiai helyzetére. 
Ha csak egy-egy követelményt ragadunk ki, annak kielégítése sem könnyű, hiszen az 
épületet érő hatások, a környezet jellemzői napi és éves ciklusban változnak. A 
különböző, gyakran egymásnak ellentmondó követelmények (téli és nyári hővédelem, 
üvegezések hőszigetelő képessége és sugárzásátbocsátása, a belső levegő minősége és a 
szellőzési energiaveszteség) együttes kielégítése, megfelelő kompromisszum kialakítása 
nagy szaktudást, gondos mérlegelést igényel. És ez még mindig csak tört része azoknak 
a műszaki, társadalmi, esztétikai igényeknek, amelyeknek szintén eleget kell tennünk: e 
teljesség megvalósítása már szinte művészetnek nevezhető. 
Ez a teljesség ölt testet a népi építészet alkotásaiban, amelyek az adott kor technikai 
színvonalán, az adott helyszínen elérhető anyagok korlátain belül évszázadok 
tapasztalatait összesűrítve egészükben és részleteikben egyaránt igazodnak az adott 
fizikai környezet, az adott helyszín és éghajlat feltételeihez. 
A műszaki fejlődés idővel lehetővé tette a természettel való harmónia megtagadását. A 
fosszilisenergia-források hozzáférhetősége, az energia olcsó ára, a környezetkárosító 
hatások felismerésének hiánya, téves prioritások és – nem utolsósorban – divatok okán a 
környezeti feltételekhez nem igazodó, azoktól „független”, bárhol felépíthető épületek 
sokasága jött létre. Ezek általában azzal jellemezhetők, hogy az épület és a környezet 
közötti transzportfolyamatok célszerű befolyásolásában aránylag kicsiny szerep jut az 
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épületnek, az épületszerkezeteknek, ennek következtében a megkívánt belső feltételek 
kialakításában kényszerűen nagyobb szerepet játszanak a mesterséges forrásokból 
származó anyag- és energiaáramok, amelyeket épületgépészeti rendszerek segítségével 
közvetítettek. Ezek méretezéséhez a szükséges adatok és összefüggések látszólag 
megvoltak, de a tervezés és az üzemeltetés ennek ellenére sok gondot okoz részben az 
épületben lejátszódó folyamatok rendkívül összetett volta, részben a nehezen számításba 
vehető komfort, egészségügyi, pszichológiai következmények miatt. 
Természetesen a kutatás, a méretezési-tervezési módszerek fejlesztése nem állt meg és 
nem felesleges megemlíteni, hogy a tervezési szemlélet formálásában kiemelkedő 
jelentőségű alapmű szerzői a magyar Olgyay fivérek voltak. Ezzel együtt egy 
energiaválságnak, árrobbanásnak és az egyre inkább közvetlenül is érzékelhető 
környezeti veszélyek felismerésének jellett bekövetkeznie ahhoz, hogy ne csak a 
szakmabeliek egy csoportjának, hanem a széles közvéleménynek, a kormányoknak és a 
nemzetközi szervezeteknek a figyelme is az energiafogyasztásra, a környezetvédelemre 
irányuljon. 
És még ezt követően is sokat kell tenni azért, hogy a „látványos”, katasztrófákkal 
fenyegető, koncentrált „nagy témák” (atomerőmű, síkvidéki vízi erőmű, vegyigyár) vagy 
a rövidebb távon megoldható hétköznapi témák (gépkocsi) mellett az építészet, a 
sokmilliónyi kis fogyasztó is a jelentőségének megfelelő érdeklődésben és támogatásban 
részesüljön. Új – egyes esetekben csak döcögősen vagy sehogyan sem fordítható – 
irányzatok és fogalmak születnek, mint „energiatudatos”, „szoláris”, „bioklimatikus” 
építészet, „egészséges”, „beteg” épület, „épület okozta betegségek”, „épületbiológia”. A 
fejlesztés új formái: „demonstrációs projektek”, a hosszú távú helyszíni mérés 
(„monitoring”), a számítógéppel segített tervezési módszerek terjednek el, és egyre 
nagyobb szerepet kapnak a társtudományok – a globális klímatikus hatások vizsgálatától 
a mikrobiológiáig, az alkalmazott matematikától az orvostudományokig. Mindebben 
eligazodni nem könnyű, de nem is lehetetlen: a fogalmak világos értelmezése, az 
alapvető méretezési elvek szabatos megfogalmazása, az összefüggéseket kereső 
szemléletmód biztosíték arra, hogy a rendelkezésre álló adatokat, tervezési 
segédeszközöket helyesen, eredményesen alkalmazzuk. 
 
1.2 Az épületenergetika jelentősége 

Magyarország évi összes energiafogyasztása – az ipari termelés és az éghajlat 
függvényében – 1300–1500 Petajoule körül ingadozik. 
E felhasználás mintegy 40%-a jut az épületszektorra, mint az épületek üzemeltetésével, 
használatával, létesítésével, fenntartásával és bontásával összefüggő fogyasztás. A 
pontos határokat nem könnyű meghúzni, hiszen olyan közvetett tételekről is szó van, 
mint az építőanyagok gyártása és szállítása, a tüzelőanyagok szállítása. 
Ez a fogyasztás a környezetet érő terheléssel, az üvegházhatású gázok kibocsátásával 
jár, de az energiaforrások szerkezetét tekintve a jelentős importfüggőség is látható, ami 
az ellátásbiztonságot is veszélyezteti, tehát gazdasági és politikai problémát is jelent (1.1 
ábra). 
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1.1 ábra: Magyarországi energiaforrások szerkezete 2008 

Forrás: 1 
 
A megújuló energiaforrások közül az épületekben elsősorban a szoláris energia 
felhasználása jön szóba passzív hasznosítás, aktív termikus és fotovillamos rendszerek 
révén. Ugyancsak kézenfekvő a geotermális energia hasznosítása, amibe a termálvizek, 
az ásott kutak és természetes vizek, valamint a talajhő hasznosítása tartozik. Ide 
sorolható még a külső levegő hőtartalmának hasznosítása is, amely bizonyos korlátokkal 
szintén egy lehetséges opció. 
Mindkét vagy mindhárom említett forrásra általában az jellemző, hogy alacsony 
hőmérsékletű energiahordozót lehet illetve célszerű nyerni. Az épületszektor úgymond 
előnye az, hogy az energetikai szempontból jó minőségű épületek az alacsony 
hőmérsékletű energiahordozókat is hasznosítani tudják – szemben az ipar számos 
területével. 
Ez a tény elvezethet az exergia szempontú értékeléshez, vagyis ahhoz, hogy nemcsak a 
felhasznált energia mennyiségét, hanem annak minőségét is figyelembe vegyük. Az 
exergiát tekintve az elérhető eredmények jóval kedvezőbbek lehetnek, mint az 
energiában kifejezettek (Kalmár T., 2012). 
A szoláris energia hasznosítási potenciálja elsősorban az épület energiagyűjtő felületeinek 
méreteitől és benapozottságától függ. A talajhő esetében a telek- és geológiai 
adottságok, valamint a talajszint alatti közművek által képezett akadályok mértékadóak. 
A megújuló energiák körébe sorolják a biomasszát is – talán helyesebb lenne ebben az 
esetben megújítható energiáról beszélni, hiszen nem elég csak az erdőt tarra vágni, azt 
újra is kell telepíteni (e nélkül rablógazdálkodás folyna), az anyagot pedig szállítani, 
valamint feldolgozni kell). Az épületek esetében a biomassza inkább falusias vagy 
kertvárosi környezetben kézenfekvő: számításba kell venni a szállítási távolságokat, a 
tüzelőanyag tárolás helyigényét és a légszennyezést – ezek sűrűn beépített városias 
környezetben nem csekély gondot jelentenek. Természetesen mentesülhetünk ezek alól a 
problémák alól, ha a biomasszát tömb- vagy távfűtési rendszerekben használjuk. 
A többi megújuló forrás – ritka kivételektől eltekintve – az épületekben közvetlenül nem 
hasznosítható. A szélturbinák alkalmazására van néhány példa, biogáz előfordul néhány 
mezőgazdasági létesítményben és annak környezetében, a vízierő és a hulladékégetésből 
származó hő közvetlen hasznosítására aligha találni példát. Mindez azonban nem jelenti 
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azt, hogy az épületek közvetve ne hasznosíthatnának ilyen forrásokból származó 
termikus energiát vagy elektromos áramot. 
A megújuló energia hasznosítására az Európai Unió több irányelve közvetlen vagy 
közvetett kötelezettséget ró a tagállamokra, ezek nyomán nemzeti szabályozások és 
stratégiai tervek készültek és készülnek. 
 

 
1.2 ábra: A megújuló energia részaránya a primer energiafogyasztásban 

Forrás: 2 
 
Magyarországon a megújuló energiaforrások hasznosítása igen alacsony szintről indult 
(1.2 ábra). Ezen a körön belül túlnyomó hányadot képez a biomassza, sajnálatosan 
csekély a szoláris energia nagysága. Ugyancsak kihasználatlannak tekintendők a 
rendkívül kedvező geotermális adottságok (1.3 ábra). A helyzet javítására vonatkozó 
tervek valamivel szebb képet mutatnak (1.4 ábra), de az EU tagországainak körében a 
mezőny hátsó felében helyezkedünk el (1.5 ábra). 
 

 
1.3 ábra: A különböző források részesedése a megújulók között 

– a legnagyobb hányad a biomassza, majd az óramutató járását követve: biogáz, 
hulladék, biodízel, hidro, szél, szolár, geotermális 

Forrás: 2 
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1.4 ábra: A megújuló részarány várható alakulása a halmozatlan bruttó 

energiafogyasztásban a BAU és a POLICY forgatókönyvek alapján 
Forrás: 2 

 
Az egyazon épületekben felhasznált energia többféle forrásból származik. Ezek nem 
egyformán értékesek, a felhasznált mennyiségek egyszerű összegezése félrevezető 
lenne, az energiafogyasztás megítéléséhez ezeket úgymond „közös nevezőre kell hozni. 
Ennek alapja a primer energia. 
Ha egy tüzelőanyagot az épület saját hőtermelő berendezésében elégetünk, a kinyert 
energia a tüzelőanyag fajtájától függ. Az EU-s tagországok többségéhez hasonlóan 
viszonyítási alapként a földgáz primer energiatartalma szolgál, ehhez viszonyítva az olaj 
és a szén csekély eltérést mutat. Ha ugyanezt a tüzelőanyagot egy tömbfűtőmű 
kazánjában égetjük el, akkor számításba kell vennünk azt is, hogy az energiahordozót 
(rendszerint forróvizet) el kell juttatni a fogyasztóhoz, ami szivattyúzási munkát, azaz 
villamos energiát igényel, ez növeli a primer energiatartalmat. 

 
1.5 ábra:A megújuló energiák a végenergia százalékában az egyes EU tagállamokban 

Forrás: 2 
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A villamos energia előállítására szintén több forrásból kerül sor. Ebben szerepel nukleáris 
erőmű, hőerőmű, de szerepelnek megújuló energiaforrások is: biomassza tüzelésű 
hőerőmű, vízierőmű, szélturbinák és import is. 
A hagyományos hőerőművekben két és fél–három egységnyi termikus energiából lehet 
előállítani egységnyi villamos energiát. Nukleáris erőművekben megállapodás szerinti 
értékkel számolunk. A különböző forrásokat számba véve mondhatjuk, hogy a villamos 
áram primer energiatartalma két és félszerese a földgázénak. Ez természetesen egy évről 
évre változó érték, amit még az importált villamos energia primer energiatartalma is 
befolyásol – a számítások céljára néhány évre rögzített, az adott időszakra vonatkozó 
megállapodás szerinti adatokat használunk. 
A biomassza primer energiatartalmát (a szállítás, feldolgozás, újratelepítés 
energiaigényére való tekintettel) megállapodás szerint a földgázhoz viszonyítva 0,6 
szorzóval vesszük figyelembe. 
Nulla a szoláris energia primer energiatartalma – de természetesen egy aktív szoláris 
rendszer működéséhez szükséges szivattyúk villamosenergia-igényét figyelembe kell 
vennünk. 
A geotermális energia hasznosítását illetően mondhatni, hogy a talajhő „ingyen van”, de 
hasznosításához – a hőszivattyú kompresszorának hajtásához – villamos energiára van 
szükség. Hogy mennyi az így nyert energia primer energiatartalma, az attól függ, hogy 
egységnyi villamos energiából hány egység hőenergiát lehet előállítani. 
A primer energiatartalmat jelentősen befolyásolja az, hogy a termikus energia mellett 
villamos energia termelésére is sor kerül-e. Kapcsolt energiatermelés esetén ugyanis a 
felhasznált tüzelőanyagból hőenergiát is és az áramfejlesztéshez mechanikai energiát is 
nyerünk. Termikus erőművekben a kondenzáció során felszabaduló hő a környezetbe jut, 
fűtőerőművek esetében hasznosul. Gázmotoros kapcsolt energiatermelés esetén az 
üzemanyag energiatartalmát kell összevetni az előállított elektromos áram és a kinyert 
hő energiatartalmával. 
A kapcsolt energiatermelés nemcsak fűtőerőművekben, de egyedi épületekben is 
lehetséges és igen kedvező primerenergia-szorzók elérését teszi lehetővé. 
Az energetikai szempontokon túl nem mellékesek a környezetvédelmi szempontok sem. 
A szén-doxid-kibocsátás várható csökkenése több tényező következménye (1.6 ábra). 
 

 
1.6 ábra: A szén-dioxid-kibocsátás szcenáriója 

Forrás: 2 
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2. TERVEZÉSI ADATOK 

2.1 Külső hőmérséklet 

2.1.1 A levegő hőmérséklete 

A hőmérséklet legfontosabb jellemzői a középértéke, a minimuma és a maximuma. 
Valamennyi jellemző számot különböző időszakokra vonatkoztathatjuk. A hőmérséklet 
napi középértéke a 24 óra alatt folyamatosan észlelt vagy óránként mért hőmérsékletek 
számtani közepe. Ennél hosszabb időszakra vonatkozó hőmérsékleti átlag (pentád, 
dekád, havi, féléves, évi) a megfelelő időszak napi közepeinek algebrai átlaga. 
A hőmérséklet napi lengése az egy napon belül észlelt legmagasabb és legalacsonyabb 
hőmérséklet közti különbség. Beszélhetünk átlagos napi (az átlagos napi maximumok és 
minimumok közötti) és éves lengésről. 
A fűtési energiaigény egyik meghatározója az, hogy az idény folyamán a helyiség és a 
környezet közötti hőmérsékletkülönbség mekkora és milyen hosszú időtartamú. E 
körülmények egyetlen adattal jellemezhetők: az előírt belső és a várható külső 
hőmérséklet különbségét az idő függvényében integráljuk a fűtési idény tartamára. Az 
így kapott adat a hőfokhíd, mértékegysége idő × hőmérséklet-különbség (nap-fok, óra-
fok). A hőfokhíd értéke természetesen függ attól, hogy milyen ti belső hőmérsékletet 
kívánunk tartani. A most ismertetett meghatározás a hőfokhíd „éghajlati” értelmezése. 
Ezenkívül a későbbiekben más értelmezésekkel is találkozunk. Hasonló módon nemcsak a 
fűtési idényre, hanem egy-egy hónapra vagy egy-egy napra is értelmezhetjük a 
hőfokhidat. (Megjegyzés: a hőfokhíd sajátos magyar kifejezés, lefordíthatatlan, idegen 
irodalomban a „nap-fok”, „óra-fok” tükörfordítása használatos, pl. degree-days, 
Gradtagzahlen.) 

 
2.1 ábra: A hőfokhíd értelmezése 



25 

Normál esetben a hőmérséklet a magassággal csökken, mintegy 6,5 °C-ot 
kilométerenként. Mivel a meleg levegő könnyebb, mint a hideg, ez a helyzet segíti a 
vertikális légáramlások kialakulását. 
Előfordulhat azonban, hogy az alsóbb rétegek jobban lehűlnek, ekkor a normál helyzettől 
eltérő hőmérsékleti rétegződés alakul ki, amit inverziónak nevezünk: a hidegebb, 
nehezebb légrétegek lesznek ilyenkor alul, míg a melegebb, könnyebb légrétegek felül. 
Ez a rétegződés nem segíti elő konvekciót, így ilyen helyzetekben a légszennyező 
anyagok elszállítódása csekély, nagy koncentrációk alakulnak ki. 
Magyarországon az évi középhőmérséklet az ország dél-délkeleti részén a legmagasabb, 
mintegy 11–11,5 °C, északon-északnyugaton 8–9 °C körül alakul. A legmelegebb és 
leghidegebb hónap hőmérsékletének különbsége a Nagyalföldön, a Tiszántúl középső 
területein maximális, eléri a 24 °C-ot, míg a magas hegységekben, az Alpokalja egyes 
területein 20 °C alatt marad. 
 
2.1.2. A talaj hőmérséklete 

A talaj hőmérséklete a besugárzástól (utóbbi a domborzati viszonyoktól, a lejtésektől), a 
felszín abszorpciós/emissziós tényezőitől, a növényzet árnyékolóhatásától, a felszínről 
elpárolgó, illetve a növényzet által elpárologtatott víz mennyiségétől, az esetleges 
hótakarótól függ. A felszín és a felszínhez közeli rétegek hőmérséklet-ingadozása nagy, a 
mélyebben fekvő rétegekben a hőmérséklet-ingadozás a mélységgel exponenciálisan 
csökken. 
A talaj nagy hőtároló képessége, aránylag stabil hőmérséklete miatt a talajjal érintkező 
határolószerkezeteken keresztül a transzmisziós hőáramok kisebbek és időben 
stabilabbak. A stabilabb talajhőmérséklet és a nagy hőtároló képesség teszi lehetővé a 
szellőző levegő téli előfűtését, nyári előhűtését a talajban vezetett, elásott 
légcsatornákban. Egyes hőszivattyús épületgépészeti rendszerek esetében is a forrásoldal 
a felszínhez közeli talajréteg. 
 
2.2 Sugárzás 

2.2.1 A napsugárzás 

A sugárzás energiahozamát a sugárzás intenzitásával (W/m2) fejezzük ki. A földi 
atmoszférán kívül a sugárzás intenzitása éves periodicitással 1300–1400 W/m2 között 
ingadozik (extrateresztriális sugárzás). Hogy ebből mennyi jut egy, a Föld felszínén 
elhelyezett felületre, az függ attól, hogy a sugárzás milyen szög alatt éri a felületet 
(hiszen csak a merőleges összetevővel számolhatunk), azaz függ a naptári és a napi 
időtől, a felület tájolásától és dőlésétől. Ugyancsak a beesési szöggel függ össze, hogy a 
sugárzásnak milyen hosszú utat kell megtennie a légkörön keresztül, hosszabb út esetén 
a felszínre érkező intenzitás kisebb. Ugyanilyen módon játszik szerepet a vizsgált 
helyszín tengerszint feletti magassága, hiszen ez befolyásolja a légkörben megtett út 
hosszát. Nyilvánvaló a vízgőz, a köd, a felhőzet, a többatomos gázok, a légköri 
szennyeződések hatása – csak az utóbbi is néhányszor tíz százalékkal csökkentheti a 
sugárzási energiahozam éves értékét. 
A sugárzási energia egy része párhuzamos nyalábok formájában mint direkt sugárzás 
érkezik. 
A légkörben lévő – előbb felsorolt részecskék – által visszavert sugárzás már nem 
jellemezhető ilyen határozott irányítottsággal, ez a diffúz sugárzás (zárt felhőzet, köd 
esetén szinte csak ez érkezik a földi felszínre). A részecskék az őket érő sugárzás egy 
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részét elnyelik és ők maguk is bocsátanak ki – hosszabb hullámhosszon – saját 
sugárzást. Végül egyes esetekben figyelemre méltó szerepet játszhat a felszínről (talaj, 
hó, burkolat) visszavert sugárzás is. 
A napsugárzás energiahozamának jellemzésére a következő adatokat használjuk: 
Globál sugárzás: a vízszintes síkra a felső féltérből érkező összes rövidhullámú sugárzás. 
Diffuz sugárzás: a vízszintes síkra a felső féltérből érkező összes rövidhullámú sugárzás, 
kivéve a Nap korongjának térszögét. A diffúz sugárzást szórt sugárzásnak is nevezzük. 
Direkt sugárzás: a Nap korongjának térszögéből a Nap irányára merőlegesen álló 
felületre belépő rövidhullámú sugárzás. Közvetlen sugárzásnak is nevezzük. 
Besugárzás: valamilyen időtartam alatt a felületegység által kapott összes sugárzási 
energia, mértékegysége kWh/m2 a besugárzás időtartamára vonatkoztatva (pl. óra, nap, 
év). A besugárzás tulajdonképpen valamely felületre belépő sugárzási áramsűrűség idő 
szerinti integrálja, időbeli összegzése. Magyarországi statisztikai adatok alapján az 
átlagos fűtési idényre függőleges felületekre a következő tervezési adatokat használjuk: 

 északi tájolás: 100; 
 keleti és nyugati tájolás: 200; 
 déli tájolás: 400; 

valamennyi adat kWh/m2idény mértékegységben értendő. 
 

 
2.2 ábra: A sugárzás intenzitásának tájolás szerinti megoszlása június hónapban 

Forrás: 5 
 

 
2.3 ábra: Az éves sugárzási energiahozam százalékos értéke a tájolásés a dőlésszög 

függvényében 
Forrás: 6 

 

Az eddig felsorolt fogalmaktól eltérő jellegű a napfénytartam, az a szám, amely megadja, 
hogy valamely időtartam alatt (óra, nap, hónap, év stb.) hány órán át sütött a Nap. A 
napsütés azt jelenti, hogy a direkt sugárzás meghaladja a 120 W/m2-t. 
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2.1 táblázat: A függőleges felületekre jutó globál sugárzás átlagos havi és évi értékei 
Budapesten (kWh/m2) 

Hónap Észak Dél Kelet Nyugat 
Január 12 40 19 19 
Február 16 59 32 31 
Március 27 86 54 51 
Április 38 92 76 69 
Május 57 101 103 94 
Június 60 89 107 98 
Július 59 95 112 99 
Augusztus 47 106 101 89 
Szeptember 33 102 72 65 
Október 22 88 47 45 
November 14 55 25 23 
December 10 38 17 16 
Év 394 948 764 700 

 

  
2.4 ábra: A napfénytartam területi 

eloszlása Magyarországon 
Forrás: 5 

2.5 ábra: A vízszintes felületre jutó 
besugárzás területi eloszlása 

Magyarországon 
Forrás: 5  

 

2.2.2 A hosszúhullámú sugárzás 

A földi felszínek által kibocsátott hosszúhullámú sugárzás jelentős szerepet játszik az 
időjárás és az éghajlat alakulásában. Mértéke függ a felszín emissziós tényezőjétől (talaj, 
burkolat, növényzet, hó, víz, határolószerkezet), a légkör nedvességtartalmától, a 
felhőzettől, a légkörben lévő szennyezésektől (többatomos gázok, aeroszol) és jelentős 
mértékben attól, hogy a szóban forgó felület milyen térszögben „látja” az égboltot 
(égboltláthatósági tényező: sky view factor). Éjszaka, derült időben az égbolt felé 
irányuló hosszúhullámú sugárzás következtében a földi felszín akár 6–10 °C-kal is a vele 
érintkező levegő hőmérséklete alá hűlhet. A sugárzásos hőcsere a földi felszín és a 
légkörben lévő többatomos gáz- (elsősorban a vízgőz-) molekulák között játszódik le. Ha 
ezek a légkörben ritkásan vannak jelen, a földi felszínről távozó sugárzás nagyobb 
valószínűséggel csak a magasabban fekvő hidegebb molekulákat vagy azokat sem 
„találja el”, azokról kisebb a visszasugárzás,a földi felszín hőleadása és ezáltal lehűlése 
nagy lesz. Ha a légköri nedvesség nagyobb, a földi felszínről távozó sugárzás nagy 
valószínűséggel az alacsonyabb rétegekben lévő melegebb molekulákat „találja el”, 
azokról több a visszasugárzás, a földi felszín hőleadása kisebb, lehűlése mérsékeltebb 
lesz (2.6 ábra). 
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2.6 ábra: A föld felszínek hosszúhullámú sugárzása az égbolt felé 

 
2.3 Szél 

A szél a levegőnek a földfelszínhez viszonyított mozgása. Általában szél alatt a 
horizontális irányú mozgást értjük. Amennyiben külön ki akarjuk emelni a függőleges 
irányú mozgásokat, konvekcióról beszélünk. 
A szél vektormennyiség, iránya és sebessége van. A szél iránya az az égtáj, ahonnan a 
szél fúj. E vektornak van átlagos iránya (uralkodó szélirány) és átlagos nagysága. A 
különböző átlagolási idejű átlagok más és más értékeket adnak. 
A pillanatnyi érték eltérése az átlagértéktől az eltérések szórásával jellemezhető. Ez a 
szórás jellemző az ingadozások: a turbulencia szintjére. Az átlagértékhez viszonyított 
értéke a turbulenciaintenzitás, amelyet néha százalékban adnak meg. 
A regisztrátumban előforduló legnagyobb sebesség az ún. széllökés-csúcssebesség. A 
széllökés-csúcssebesség és az átlagsebesség arányát a szél lökéssebességének vagy 
széllökéstényezőnek nevezzük. A meteorológiai regisztrátumokban az órai 
átlagsebességek szerepelnek átlagértékként. A csúcssebességről szintén jó tudni, hogy 
az sem pillanatnyi érték (mivel azt mérni is nehéz és hatása alig van) hanem 2–3 
másodperces átlag. Egy órai regisztrátum csúcssebessége tehát a 2–3 másodperces 
átlagok közül a legnagyobb. 
 

 
2.7 ábra: A szélirányok gyakoriságának ábrázolása 

 
A szelet sebességével, az egyes szélsebesség-intervallumok előfordulásának gyakorisá-
gával szokás jellemezni. A sebesség vektormennyiség lévén, az előző adatokat különböző 
irányokra (rendszerint a négy fő- és a négy mellékégtájra) adják meg, az egész évre, 
évszakokra vagy egyes hónapokra. A sugarak hossza a szélirány gyakoriságával, a 
vonalvastagság ezen belül a sebességintervallumokkal arányos (2.7 ábra). 
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A széladatokat általában a sűrűn beépített területeken kívül (pl. repülőtereken) mérik, 10 
m magasságban. A szél sebessége a talajérdesség függvényében változik („érdesség” 
alatt a növényzet, az épületek értendők), a magasság függvényében közelítőleg egy 
parabola szerint. A településeken az épületek a szél irányát és sebességét jelentősen 
befolyásolják. 
 

 
2.8 ábra: A szélsebesség magasság szerinti változásának jellege a terepérdesség 

függvényében 
 
2.4 Nedvesség 

2.4.1 A relatív nedvesség 

A levegő nedvességtartalma többféle módon jellemezhető. A vízgőz résznyomásának 
menete általában a hőmérséklet menetét követi, a relatív nedvességtartalom menete a 
hőmérséklet menetével ellentétes. A relatív nedvesség maximuma december-januárra, 
minimuma júliusra tehető. Területileg nedvesebbek a nyugati és a hegyvidéki területek, 
szárazabbak a dél-délkeleti részek. 
A levegő nedvességtartalmának ismerete több szempontból fontos. A határolószerkeze-
teken keresztül lejátszódó páradiffúzió folyamatát állagvédelmi szempontból kell 
ellenőrizni. A nedvességtartalom lényegesen befolyásolja a hőérzetet – e szempontból 
különösen a nyári hónapok kritikusak. Légkondicionálás esetén a levegő hőmérsékletétől 
és nedvességtartalmától, az ezek által meghatározott entalpiától függ a klímaberendezés 
energiafogyasztása. 
Nagyobb nedvességtartalom esetén a napsugárzás diffúz hányada nő – ez ellen az 
árnyékvető elemek nem hatásosak. A levegő abszolút nedvességtartalmától is függ a 
szellőztetési igény: a helyiségekben lejátszódó nedvességfejlődés miatt a belső levegő 
abszolút nedvességtartalma magasabb, mint a külsőé, a belső légállapotot pedig olyan 
korlátok között kell tartani, hogy az állagkárosodás, a penészképződés kockázata 
minimális legyen, a hőérzeti feltételek elfogadhatóak legyenek. 
 
2.4.2 A felhőzet 

A felhőzetet az égbolt fedett hányadának becslésével jellemezzük. Mind a 
nedvességtartalom, mind a felhőzet alapvetően befolyásolja a földi felszíneknek az égbolt 
felé hosszúhullámú sugárzás formájában lejátszódó hőleadását. 
Magyarországon a felhőzet minimuma 40% körül van július-augusztus hónapokban, a 
70%-ot is meghaladja december-január hónapokban. 
 

2.4.3 A csapadék 

A csapadékot az egységnyi felületre lehulló mennyiségével jellemezzük. Miután a 
vonatkoztatási felület egységnyi, elegendő a magassági adat megadása. A szilárd 
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halmazállapotban a földi felszíneken megmaradó csapadék abszorpciós/emissziós 
tulajdonságai befolyásolják az energiamérleget. A széllel párosuló csapadék – a csapóeső 
– állagvédelmi és energetikai szempontból egyaránt figyelemre méltó. A csatornába jutó 
csapadék, a gyors hóeltakarítás a városi hősziget intenzitását fokozza. 
 
2.4.4 Evaporáció, transpiráció 

A levegő nedvességtartalmától is függ, hogy a szabad vízfelszínekről és a talajból milyen 
intenzitással párolog a víz, a növények mennyi vizet párologtatnak. A párolgás jelentős 
hőmennyiséget von el a környezetből, ezáltal komoly hűtőhatást fejt ki. A dús lombozatú 
növények levélfelülete a lombkorona vetületi területének sokszorosa (levélindex), így a 
növényzet a klíma alakításának fontos tényezője. 
Ez az épület közvetlen környezetét képező mikroklíma alakításának (patio, 
zöldhomlokzat, zöldtető) és a városi hősziget intenzitásának (parkok, „hideg szigetek”, 
fasorok) szempontjából egyaránt érdekes. 
 
2.5 Városi klíma 

Az emberi beavatkozás egy sajátos következménye a „város hősziget”. A városi beépítés 
a szabad területekhez viszonyítva lényegesen eltérő energiamérleggel jellemezhető. A 
városi klíma függ a város szerkezetétől, domborzatától, földrajzi elhelyezkedésétől, 
nagyságától, a benne található ipar jellegétől stb. 
A beépítetlen környezethez viszonyítva általában kevesebb a felszínre érkező direkt 
sugárzás a légszennyezés miatt, de változik – nő – a felszín által elnyelt sugárzás is a 
városléptékű érdesség (az épületek) és a mesterséges burkolatok, a hóeltakarítás miatt. 
Kisebb a párolgás a burkolt felületekről történő vízelvezetés következtében. Lényegesen 
kisebb a földi felszínek kisugárzása az égbolt felé egyrészt a légszennyeződés, másrészt 
a korlátozottabb égboltláthatóság miatt. Az épületekből télen is és nyáron is távozó 
hőáramok „az utcát fűtik”. Mindezek okán a hőmérséklet a város centruma felé 
növekszik. A peremkerületekben ez az emelkedés nem jelentős, általában 
elhanyagolható, a központ felé közeledve egyes szakaszokon elérheti a 4 °C/km-t is. A 
hősziget szerkezetére erősen hatnak a parkok, tavak („hideg szigetek”) és a sűrűn 
beépített területek („meleg szigetek”). A város centrumában mérhető maximális 
hőmérséklet és a városon kívüli hőmérséklet különbsége a városi hősziget intenzitása. Ez 
az intenzitás maximális (stabil légköri viszonyok mellett) a napnyugta után néhány órával 
és minimális a nap közepe tájékán. 
A téli félévben a városi hősziget kisebb gondot jelen: ha az „utca” melegebb, az épületek 
hővesztesége kisebb lesz, ha az épületek kevesebb hőt adnak le, a hősziget intenzitása 
mérséklődik, az épületekből több hő távozik: az egyensúly beáll, a város szabad terein a 
hőérzeti viszonyok kevésbé szigorúak, mint a beépítetlen területeken. Nyáron azonban 
egy veszélyes öngerjesztő folyamat alakul ki: az épületekből távozó hő (a 
hőterhelésekből származó hő nyáron is távozik az épületből transzmisszióval és 
szellőzéssel!) az amúgy is meleg utcát fűti: hogy az épületből a hő távozni tudjon, az 
épületen belül még magasabb hőmérséklet alakul ki. Ha erre gépi hűtéssel felelünk, 
akkor az épületből elvont hő a kondenzátorok, hűtőtornyok révén az épület homlokzatán 
vagy tetején a környezetbe jut, a tetőréteg alatti tér még melegebb lesz, ami tovább 
növeli a hűtési igényt. Mindehhez ráadásul a városi szabad területeken a hőérzeti 
feltételek kritikusakká válnak. 
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2.9 ábra: A hőmérséklet eloszlás jellege 

Forrás: 7 
 

  
2.10 ábra: Szeged digitális 3D modellje és a hőmérséklet-eloszlás ezen a területen. 
A körcikkek az égbolt-láthatósági tényezőt jelképezik – az összefüggés nyilvánvaló 

Forrás: 8 
 

 
2.11 ábra: A felszíni hőmérséklet a felületek abszorpciós tényezőitől függ 

Forrás: 9 
 
Nem egyértelmű a szél szerepe. A magasabb hőmérsékletű városközpontban feláramlás 
alakul ki, a város kerületétől a központ felé kialakul az un. városi szellő. Az emellett 
kialakuló szél a beépítés miatt változik: az átlagsebesség kisebb, de egyes esetekben az 
épületek közötti terekben a csatornahatás miatt nagyobb. Mind a hősziget, mind a 
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légszennyezés szempontjából fontos a város átszellőzését biztosító „csatornák” megléte, 
a városon belüli zöldterületek hűtőhatása. 
 

 
2.12 ábra: A városi szél és a szennyezőanyag terjedés a regionális széllel 

Forrás: 9 
 
Az éghajlat egyes elemeinek hatását az épület közvetlen környezete, a lokális feltételek 
lényegesen módosítják, az épület körül a tágabb környezettől eltérő sajátos mikroklíma 
alakulhat ki. Ezt a körülményt természetesen az épület környezetének tervezése, tudatos 
alakítása során is célszerű figyelembe venni. 
A környező beépítés összefüggése a benapozási feltételekkel kézenfekvő. A szűkebb 
környezetben a benapozás növényzet telepítésével befolyásolható, az idényjellegű 
változások szempontjából különbséget téve a lombhullató és az örökzöld növényzet 
között. 
Az épület körüli felszínek minősége az elnyelt sugárzást (ezzel a felszín felmelegedését) 
és a visszavert sugárzást határozza meg – utóbbi egy része az épületre jut. A reflektált 
sugárzás a globál sugárzás 10–30%-a is lehet. A felszín minőségétől függ az éjszaka az 
égbolt felé hosszúhullámú infrasugárzás formájában leadott hő. 
A burkolat minőségétől, a vízelvezetéstől és a talaj nedvességtartó képességétől függ az 
elpárolgó víz mennyisége. A növénytakaró párologtatás és árnyékolás révén befolyásolja 
az energiamérleget. Jelentős a növényzet szélterelő hatása is. A tudatos kerttervezés, 
telepítés két különböző célt is szolgálhat: az épület körüli légmozgás fékezését vagy 
annak élénkítését. A nyári és a téli igények, célok között természetesen vannak 
ellentmondóak is. Az ellentmondásokat enyhíti a lombhullató növények alkalmazása. 
Ahol az áramlási keresztmetszet épített vagy természetes akadályok miatt szűkül, ott a 
levegő áramlási sebessége nagyobb lesz. Ez elősegíti a levegőben levegő por és a 
szennyezőanyagok felhígulását és az épületek természetes szellőzését, nyáron javítja a 
szabadban tartózkodó emberek hőérzetét. 
Nagyon bonyolult és megbízhatóan csak maketteken, szélcsatornában végzett kísérletek 
alapján értékelhető a beépítés hatása. Maga a vizsgált épület is befolyásolja a 
légáramlást, torlasztóhatása miatt a szél felőli oldalon az atmoszferikushoz viszonyított 
túlnyomás, a szélárnyékos oldalon pedig szívóhatás, depresszió alakul ki. Az utcák 
vonalvezetése, az épületek mérete, a növényzet mind módosítja a szél irányát és 
sebességét, ezért az állomásokon mért adatok nem használhatók fel minden további 
megfontolás nélkül. 
A víz az épület közvetlen környezetében is jelentős tényező, elsősorban a párolgással 
elvont hő miatt. Egy-egy kisebb medence, szökőkút vagy kaszkád közelében alacsonyabb 
léghőmérsékletet és magasabb relatív nedvességtartalmat észlelhetünk. A növényzet 
kisebb vízfelületekkel, szökőkutakkal kombinálva az adiabatikus hűtéshez hasonló 
folyamatot idéz elő. A levegő hőmérséklete az épület különböző homlokzatai előtt 
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különböző lehet, nagyobb eltérések alakulhatnak ki a homlokzat előtti térrészek és az 
udvarok között. Ezek figyelembe vétele a szellőzés tervezése során célszerű. 
 
2.6 Együttes előfordulások 

Az épületek energiamérlege, a hőérzet és az állagvédelem szempontjából egyaránt 
jelentős bizonyos elemek együttes előfordulásának gyakorisága. Aszerint, hogy két vagy 
több elemről van-e szó, az együttes előfordulást két vagy több független változós 
eloszlásfüggvények írják le, illetve az együttes előfordulás többdimenziós tapasztalati 
sűrűségfüggvényekkel közelíthető. Két elem együttes előfordulásának gyakoriságát xyz 
koordináta-rendszerben egy felülettel jellemezhetjük. 
A fontosabb együttesgyakoriságok a következők: 
Hőmérséklet-szélsebesség. A téli félévben a fűtési hőszükséglet szempontjából érdekes. 
Magyarországon tendenciaszerűen az alacsonyabb külső hőmérsékletekhez kisebb 
szélsebesség tartozik. A fűtési hőszükséglet szempontjából a hőmérséklet-szélsebesség 
értékpár veszít jelentőségéből a hőszigetelés fokozása és a légzárás javítása miatt: a jól 
hőszigetelt szerkezetek hőátbocsátási tényezője alig függ a külső hőátadási tényezőtől, 
és a légáteresztés (az infiltráció) nagy szélsebesség mellett sem eredményez a 
szükségesnél nagyobb légcserét. 
Nyáron ugyan az értékpár a hőérzet szempontjából érdekes: az élénkebb légmozgás 
kevésbé meleg hőérzetet kelt, segíti a természetes szellőzést. 
Hőmérséklet-nedvességtartalom. Elsősorban a nyári hónapok adatai érdekesek. A 
magasabb nedvességtartalom melegebb hőérzetet vált ki. E két adatból származtatható a 
levegő entalpiája (hőtartalma), amely az esetleges klímaberendezés, gépi és adiabatikus 
hűtés energiafogyasztásában játszik döntő szerepet. Ez az értékpár határozza meg a 
nyári adiabatikus hűtés lehetőségét is. 
A légtechnikai berendezések energiafogyasztása szempontjából gyakori, hogy az 
adatokat csak azokra az óraközökre dolgozzák fel, amelyekben az épület „foglalt”, a 
légtechnikai rendszer üzemel. 
Hőmérséklet-napsugárzás. A fűtési energiafogyasztás szempontjából érdekes, hogy a 
hideg időszakokban a sugárzási nyereségekre lehet-e számítani. Az erős lehűlés 
általában az égbolt felé irányuló hosszúhullámú infrasugárzás következménye. Az utóbbi 
derült időben erősebb, a hideg időszakokban a tényleges napsütéses órák száma a 
csillagászatilag lehetségeshez viszonyítva nagyobb. 
Szél-csapadék. Állagvédelmi szempontból jelentős a szél és a csapadék együttes 
előfordulása. A szél által sodort csapadéknak jelentős mozgási energiája van: ez, 
valamint a szél torlónyomása a nedvességet a működési és beépítési hézagokba, 
résekbe, a felületképzés pórusaiba, a repedésekbe bepréseli. A „csapóesőindex” a 
csapadékmennyiség és a szélsebesség szorzata. 
 
2.7 Belső komfortfeltételek 

A hőérzet kérdéseit a jegyzetsorozat „Belső környezet minősége” című kötete taglalja – 
az alapvető komfortkövetelményeket és a hőérzet jellemzőit illető tudnivalók abban 
találhatók. Mi most csak néhány, az energetikával összefüggő sajátos kérdésre utalunk. 
Az egyik ilyen kérdés a passzívházak energiamérlegével függ össze (l. 8. fejezet). 
Ezekben az épületekben a belső hőterhelések (beleértve az emberek hőleadását is) a 
hőveszteség jelentős hányadát fedezik – nyilván akkor, amikor az emberek a helyiségben 
tartózkodnak és ráadásul használják a világítást, a háztartási gépeket, az egyéb 
energiafogyasztó készülékeket. Amíg a helyiség üres, addig tulajdonképpen érdektelen, 
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hogy abban milyen komfortfeltételek alakulnak ki – az előírt belső hőmérséklet 
tartásának nincs indoka és az felesleges energiafogyasztással járna. Az emberek tartós 
jelenléte mellett – helyesen méretezett és üzemeltetett épületgépészeti rendszert 
feltételezve – az emberek és a fogyasztóberendezések hőleadásával együtt a tervezett 
hőérzeti feltételek kialakulnak. Azonban – hacsak nem biztosítjuk az üres helyiségben is 
az előírt hőérzeti feltételeket – a belépés pillanatában a tervezett hőérzeti feltételek még 
nem állnak fenn és csak egy átmeneti időszak után alakulnak ki. Szabályozási szinten 
rendezetlen ennek a helyzetnek, a tolerálható eltérés mértékének és időtartamának a 
megítélése. Megfontolást érdemel az a tény, hogy a semlegestől eltérő hőérzeti 
feltételeknek a semleges feltételek irányába történő változásának a hatása kedvező, a 
pszichológiai megítélés jobb, mint amit a fizikai adatok alapján számítani lehet 12. Az 
energetikai és hőérzeti követelmények ellentmondása intelligens szabályozási rendszert 
igényel. 
Míg az előző probléma elsősorban a fűtési idényre jellemző, addig a nyári időszakban az 
épületek túlzott felmelegedése a gépi hűtés szükségességének vagy elkerülhetőségének 
a kérdését veti fel. Kérdés ugyanis, hogy az előírt, elvárt hőérzeti feltételeknél 
kedvezőtlenebb („melegebb”) feltételek kialakulásának milyen mértéke, időtartama és 
gyakorisága tekinthető még megengedettnek. Nyilvánvaló, hogy ha a túlzottan meleg 
környezet előfordulásának gyakorisága és/vagy időtartama kicsi vagy az eltérés mértéke 
nem veszélyes, akkor a gépi hűtés beruházási és üzemeltetési költségeinek vállalása nem 
észszerű. Érvelhetünk a rövid expozíciós idővel, amely után a kedvező irányú változás 
megítélése pozitív, érvelhetünk az emberi szervezet adaptációjával. A kérdés 
szabályozási szinten rendezetlen, józan mérlegelést igényel. 
Sajátos probléma merül fel azokban a helyiségekben, amelyekben az emberek 
tartózkodási helye hosszabb időre rögzített (iskola, iroda). Ha a tartózkodási hely az 
ablakhoz közel van, akkor előfordulhat, hogy valaki több órán át ki van téve az 
üvegezésen átjutó direkt napsugárzás hatásának. Noha a sugárzásból áteresztett hányad 
intenzitása kisebb, mint a kültérben észlelhető intenzitás, még így is néhány száz W/m2-
ről van szó, amely a pozíciótól függően a testfelület valamekkora hányadát éri. Az ebből 
származó hőérzeti hatás Arens komfortdiagramja alapján ítélhető meg 6. A diagram a 
száraz hőmérséklet, a relatív nedvesség, a légmozgás és a sugárzás együttes hatását 
mutatja be. A középen lévő komfortzónába (amely az ülő, 1 clo öltözékű emberre 
vonatkozik) az említett négy paraméter számtalan kombinációjával el lehet jutni. A 2.13 
ábra ezek közül csak korlátozott számú összefüggést mutat be. 
A komfortzóna feletti görbékről látható, milyen légsebesség ellentételezi a túlságosan 
magas hőmérsékletet és relatív nedvességtartalmat. 
Az alsó mezőben lévő görbékről az állapítható meg, milyen sugárzás ellentételezi a 
alacsony hőmérséklet hatását. Itt két dologról lehet szó: vagy a közepes sugárzási 
hőmérséklet (MRT: Mean Radiant Temperature) magasabb, vagy a személyt direkt 
napsugárzás éri. E kettő között a kapcsolatot az effektív sugárzási mező képezi, ennek 
intenzitása szerepel a görbéken a vízszintes felületre jutó globál napsugárzás 
intenzitásának (Ih) értékei mellett. Az egyszerűsítések (rögzített napmagassági szög) 
dacára a diagramból kikövetkeztethető az az ökölszabály, hogy minden 50 W/m2 direkt 
sugárzás intenzitás, amelynek valaki exponálva van olyan hatású, mintha az operatív 
hőmérséklet 1 °C-kal magasabb lenne. 
A nappályadiagramok (l. 3. fejezet) alapján megszerkeszthető, hogy akár a 
munkaasztalok magasságában, akár a padlón hogyan vándorol a nap folyamán az a folt, 
ahová a direkt sugárnyaláb esik (ez természetesen a naptári naptól és a tájolástól is 
függ). Óránként megszerkesztve és egymásra rajzolva ezeket a foltokat kiderül, hogy a 
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kedvezőtlen helyeken ülő emberek napi öt-hat órán át is ki vannak téve a direkt sugárzás 
hatásának 11. 
 
 

 
2.13 ábra: Arens komfortdiagramja 

Forrás: 10 
 
 

  

2.14 ábra: A benapozott folt vándorlása a nap folyamán 
Forrás: 11 

 
Ezen a problémán visszafogott üvegezési aránnyal, jó árnyékolással, kisebb áteresztési 
tényezőjű (de nem elnyelőtípusú) üvegezéssel és célszerű bútorozási tervvel lehet 
könnyíteni. 
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2.8 Belső hőterhelések 

A belső hőterhelések körébe tartozik az emberek, a világítás, a háztartási, elektronikai és 
irodai készülékek hőleadása. Ezek megítélése ambivalens. Kétségtelen, hogy a fűtési 
idényben ezek a források a hőveszteség jelentős hányadát fedezik, ezzel mérsékelve a 
fűtési rendszer energiafogyasztását. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy az 
említett berendezések java része elektromos árammal működik, amelynek primer 
energiatartalma magas – hacsak az áramot nem helyben, megújuló forrásokból termeljük 
vagy a hálózatról nem megújuló forrásból származó „zöldvillanyt” vételezünk. 
A nyári félévben a belső hőterhelések a túlmelegedés kockázatát vagy a gépi hűtés 
energiaigényét növelik. 
A belső hőterhelések forrásait illetően azok energiafogyasztására az uniós szabályozást 
követő nemzeti szabályozások csak a világítási energiafogyasztásra térnek ki oly módon, 
hogy azt a nem lakás célú épületekben az energiamérlegbe be kell számítani. Az egyéb 
háztartási és irodai készülékek energiaigényét nem kell figyelembe venni. 
A darmstadti Passivhaus Institut valamennyi háztartási és irodai készülék fogyasztásának 
figyelembevételével írja elő a „passzívház”-minősítés megszerzésének egyik követelmé-
nyét (l. 8. fejezet). 
Függetlenül attól, hogy a belső hőterhelések forrásait az épület energetikai minősítésnél 
figyelembe vesszük-e vagy sem, hőleadásukat a fűtési-hűtési energiafogyasztás és 
teljesítményigény meghatározása során számításba vesszük. Amennyiben konkrét feladat 
kapcsán a készülékek adatai ismertek, úgy azokkal számolunk a használat egyidejűségét 
is figyelembe véve. Ennek hiányában a szabályozásban megadott (az épület 
rendeltetésétől függő) fajlagos értékeket (W/m2) használunk. 
Lényeges, hogy a belső hőterhelések milyen arányban jelentenek konvektív és sugárzó 
hőáramokat. Előbbiek általában a helyiség levegőjének gyorsabb felmelegedésével 
járnak, éppen ezért eltávolításuk is aránylag gyorsan lehetséges a légcsere 
intenzitásának növelésével, a helyiség léghőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletű 
levegő bevezetésével. Arra is lehetőség van, hogy a szellőző levegő áramútjának 
megfelelő irányításával a konvektív hőáramot a tartózkodási zónán kívül vegyük fel 
(például, ha az elszívónyílások a világítótesteket körülveszik, akkor a világítás 
hőleadásának konvektív része nem jut a tartózkodási zónába). 
A sugárzásos hőáramok a helyiségeket körítő felületek hőmérsékletét növelik. Ennek a 
hőterhelésnek az eltávolításához a szellőző levegő hőmérsékletének a felületek 
hőmérsékleténél alacsonyabbnak kell lennie. Az átmelegedett körítőszerkezetekből a 
tárolt hő eltávolítása lassabban megy. 
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3. AZ ENERGIAMÉRLEG ÖSSZETEVŐI 

3.1 A transzmissziós energiaáramok 

3.1.1 Egydimenziós áramok 

A határolószerkezetek csomópontoktól távolabbi felületein a hőáram a hőátbocsátási 
tényezővel és a hőmérséklet-különbséggel arányos. A hőátbocsátási tényző számítását és 
az állagvédelmi ellenőrzés módszereit az „Épületfizika” jegyzet taglalja. A hőátbocsátási 
tényező megengedett maximális értékeit az aktuális épületenergetikai szabályozások 
rögzítik. A transzmissziós hőveszteségek a külső határolószerkezetek felületével 
arányosak. Pusztán a transzmissziós hőveszteségek szempontjából az a kedvező, ha az 
adott épület térfogatot a lehető legkisebb külső felülettel burkoljuk. Ennek példája az 
eszkimó igloo félgömb formája. Kedvező felület/térfogat viszonyt eredményeznek a 
körhöz közeli sokszög és még a négyzetes alaprajzok. 
A felület-térfogat viszony az abszolút méreteknek is függvénye – ez könnyen belátható, 
ha összevetjük az 1, 2, 5, 10, 20, 100 m élhosszúságú kockák felület/térfogat viszonyait 
(6; 3; 1,2; 0,6; 0,3; 0,06). 
Az épületek felület/térfogatviszonya az abszolút méretek és a tömegalakítás 
függvényében általában a 0,3–1,3 intervallumba esik. 
A burkolófelület szerepet játszik a napsugárzás energiájának begyűjtésében is – ebből a 
szempontból a külső felületek kedvezően tájolt, benapozott hányada vehető figyelembe. 
A kis felület/térfogat viszony, a kompakt tömegformálás következménye az is, hogy az 
egységnyi térfogatra aránylag kevés energiagyűjtő felület jut, ezért 200–300 m2-nél 
nagyobb szintterület felett a kompakt formának már a hátrányai is megmutatkoznak. 
 
3.1.2 Többdimenziós hővezetés 

A valódi épületszerkezeteket nem csak párhuzamos síkok határolják, a sarkok, 
csatlakozások, nyílások geometriai formája bonyolultabb, esetenként a befoglaló formán 
belül további határolások vannak, mert az adott csomópont különböző (különböző 
hővezetési tényezőjű) anyagokból készül. Ezeken a helyeken a hőáram is két- vagy 
háromdimenziós. 
A határolószerkezetek azon helyeit, ahol többdimenziós hőáramlás és hőmérséklet-
eloszlás alakul ki, megállapodás szerint hőhidaknak nevezzük. 
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A többdimenziós hőáramlás kialakulásának többféle oka lehet, nevezetesen: 
 a geometriai forma önmagában, 
 a különböző hővezetési tényezőjű anyagok – nem párhuzamos rétegek formájában 

való – alkalmazása, 
 a felületi hőmérséklet egyenlőtlen eloszlása például a hőátadási tényező változása 

miatt, amit a felület árnyékolása, a légmozgás akadályozása (bútorozás) okoz, 
 az előző hatások kombinációja . 
Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy hőhídmentes szerkezet nincs! Legfeljebb a különböző 
anyagok kombinációja által okozott hőhidak elkerülését lehet megkísérelni, a geometriai 
forma által okozottakat aligha. 
Ha szemléltetni kívánjuk a hőáramok „útvonalait” egy csomópontban, akkor abból kell 
kiindulnunk, hogy az áramok (általában) az útjukba eső ellenállások leküzdésével munkát 
végeznek (disszipációs munka), az áramkép úgy alakul, hogy ez a munka minimális 
legyen. Másként szólva: az áramok a „legrövidebb” utat keresik, amit azonban nem 
hosszúságban, hanem a legyőzendő ellenállások nagyságában kell érteni. Ez a 
legyőzendő ellenállás nemcsak a geometriai értelemben vett úthossztól, hanem a 
hővezetési tényezőtől és a rendelkezésre álló (az áram irányára merőleges) 
keresztmetszettől is függ, ezért sokszor a geometriai értelemben hosszabb út a 
disszipációs munka szempontjából rövidebb. A „hőáramutak” alapján a hőmérséklet-
eloszlás szemléltetése is lehetséges. 
Ennek alapján könnyen felismerhetők a kritikus csomópontok: ha a belső és a külső 
oldalon tetszőlegesen felvett két pontot össze lehet kötni olyan görbével, amely nem 
halad át nagy ellenállású rétegen (hőszigetelésen), akkor nagy hőhídveszteséggel és 
állagkárosodási kockázattal kell számolni. 
 

 

3.1 ábra: A bal oldali csomópont „lyukas” – van olyan áramút, amely nem keresztez 
hőszigetelést 

 
A hőhidak miatti többletveszteség és a kritikus felületi hőmérséklet számítása szoftvert 
vagy hosszas kézimunkát igényel, ezért a gyakorlatban közelítőeljárásokat is 
alkalmaznak. Az egyik ilyen az eredő hőátbocsátási tényező alkalmazása. 

A
lAUUeredő


   (3.1) 

ahol: A – felület m2; U – rétegtervi hőátbocsátási tényező W/m2K;  – vonal menti 
veszteségtényező W/mK; l – csatlakozási élek hossza. 
Lényegében eredő hőátbocsátási tényezőt alkalmazunk a nyílászárók esetében, egy 
adattal jellemezvén az üvegezés, a távtartó, valamint a tok és szárnyszerkezet 
együttesét. 
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3.1.3 A hőszigetelés hatásai 

Gyakori kérdés a meglévő épületek utólagos hőszigetelése. Ennek célszerűségéről 
valamennyi következmény figyelembevételével kell dönteni. 
Első közelítésben olybá tűnhet, hogy a hatás mindössze annyi, hogy a hőszigetelés 
következtében a rétegtervi hőátbocsátási tényező és ezzel a hőveszteség is csökken. Ez 
azonban nem minden! Ha a hőszigetelés a külső oldalon van, annak felületképzése 
vízlepergető (hidrofób) tulajdonságú lehet, ami a csapóeső hatását (állagvédelem, 
többlethőveszteség) mérsékli. Ha a hőszigetelő réteg a teherhordó szerkezet külső 
oldalán folytonos, akkor mintegy „becsomagoltuk” a szerkezeti csomópontokat, 
mérséklődnek a hőhidak miatti többletveszteségek, magasabb lesz a belső felületen a 
hőmérséklet, csökken az állagkárosodás kockázata, a helyiség levegőjének relatív 
nedvességtartalma magasabb lehet, kisebb légcsereszám is elegendő. 
A jobban hőszigetelt szerkezetek belső felületi hőmérséklete magasabb, ugyanaz az 
eredő vagy operatív hőmérséklet alacsonyabb léghőmérséklettel is biztosítható. 
A két utóbbi tény következtében a szellőzési hőigény csökken. 
 

 
3.2 ábra: A hőszigetelés közvetlen és közvetett hatásai 

 
A teherhordó szerkezet külső oldalán lévő hőszigetelés miatt a szerkezetben tárolt 
hőmennyiség nő, ennek következtében a belső hőmérséklet stabilabb, a sugárzási 
nyereség is és a belső hőterhelések is a hőveszteség nagyobb hányadát fedezik, a fűtési 
határhőmérséklet csökken és a fűtési idény rövidül. 
További előnyök származhatnak az állagvédelem, a hőérzet és az esztétikai minőség 
szempontjából. Egyes szerkezeti csomópontok korróziós kockázatát is mérsékelheti az 
utólagos hőszigetelés, ezzel növelve a fizikai élettartamot. 
 
3.2 Sugárzásos hőcsere 

3.2.1 Alapfogalmak 

Minden test a felületi hőmérsékletétől és a felület minőségétől függő intenzitású és 
hullámhosszúságú sugárzást bocsát ki. 
A sugárzást illetően egyrészt azt vizsgáljuk, hogy egy test felületéről ilyen módon mennyi 
energia jut a környezetbe, másrészt azt, hogy mi történik, ha egy test felületére 
sugárzás jut. 
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A sugárzás minőségét a „színkép” (spektrum) jellemzi – ez a kibocsátott energia 
hullámhossz szerinti megoszlása. 
A napsugárzás spektruma a 3.3 ábrán látható. Ebben három intervallum különböztethető 
meg. 
Az ultraibolya-tartományban az energiahozam jelentéktelen, mindazonáltal hatása egyes 
felületképzések „fadingolása” és élettani hatása szempontjából fontos. 
A látható fény tartományában érkezik az összes energia mintegy 45%-a. Ebben a 
spektrumban a szivárvány színeit találjuk. 
A harmadik intervallumban a rövidhullámú infravörös sugárzás található. 
A görbe „cakkos” vonala jelzi, hogy bizonyos szennyező anyagok (vízgőz, többatomos 
gázok, aeroszolok) bizonyos hullámhosszakon a sugárzást szűrik. Ez a légkör állapotától, 
szennyezettségétől és az átsugárzott légkör vastagságától függ (utóbbi a Nap magassági 
szögének függvényében változik). 
 

 
3.3 ábra: A napsugárzás színképe 

 

3.4 ábra: Az átsugárzott légkör vastagsága 
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A földi felszínek által kibocsátott sugárzás a hosszúhullámú infrasugárzás tartományába 
esik. 
 

3.5 ábra: Földi felszín sugárzásának színképe 
 
A kisugárzott energiának egy bizonyos hullámhosszon maximuma van. A maximumhoz 
tartozó m hullámhossz és a felületi hőmérséklet közötti összefüggést – a továbbiak 
szempontjából döntő fontosságú – Wien-törvény határozza meg, amely szerint: 

maxT = const ( 3000) (3.2) 

ahol: max – a maximumhelyhez tartozó hullámhossz ; T – abszolút hőmérséklet °K. 
(Ezt az összefüggést az ábrába rajzolt, a maximumhelyeket összekötő hiperbolaág fejezi 
ki.) 
 

3.6 ábra: A Wien-törvény ábrázolása 
 
Ami a felületi hőmérsékleteket illeti, a továbbiakban két esetnek van jelentősége. Az 
egyik a napsugárzás. A Nap felületi hőmérséklete 6000 °K. A másik a „földi felszínek” 
(terep, határolószerkezet, fűtőfelület) sugárzása, ezek felületi hőmérséklete többnyire a 
250–350 °K tartományba esik. 
 
3.2.2 Az épület köpenyének sugárzási mérlege 

Ha egy test felületét sugárzás éri, a felületre jutó energiával három dolog történhet, 
nevezetesen: 
 a felület az energia egy részét elnyeli, az elnyelt hányad nagyságát az a elnyelési 

(abszorpciós) tényező jellemzi, 
 a felület a sugárzás egy részét visszaveri, a visszavert hányadot az r visszaverési 

(tükrözési, reflexiós) tényező jellemzi, 
 a felület és a mögöttes anyag a sugárzás egy részét átereszti, az áteresztett 

hányadot a t áteresztési (transzmittálási) tényező jellemzi. 
Az elnyelt, visszavert és áteresztett energia összege megegyezik a felületre jutó 
energiával, azaz 

a r t  1 (3.3) 
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Ha mindhárom tényező zérusnál nagyobb, akkor a test áteresztő (transzparens). 
Ha az áteresztési tényező t = 0, a test nemáteresztő (opaque). 
Ha a = 1, r = t = 0, akkor fekete testről beszélünk, amely a ráeső sugárzást teljes 
egészében elnyeli. 
Ne keverjük össze az áteresztő és az átlátszó test fogalmát! Utóbbi csak a látható fény 
tartományára értelmezhető, a vizuális érzékeléssel összefüggő dolog, az előbbi bővebb 
fogalom, nemcsak a látható fényre, hanem más hullámhossztartományba eső sugárzásra 
is értelmezhető. 
Az áteresztési, elnyelési és visszaverési tényezőkkel kapcsolatban mindig meg kell 
adnunk azt is, hogy milyen hullámhossz-tartományú, milyen spektrumú sugárzásra 
vonatkoznak. Így beszélhetünk a napsugárzásra vonatkozó elnyelési tényezőről, de a 
földi felszínek sugárzására (az ún. „alacsony-hőmérsékleti sugárzásra”) vonatkozóról is. 
Az emissziós tényező számértéke megegyezik az ugyanazon hullámhossz-tartományra 
vonatkozó elnyelési tényező számértékével. Ha az elnyelési (emissziós) tényező a 
hullámhossztól független, „szürke” testtel van dolgunk, ha ezek a tényezők a 
hullámhossztól függenek, akkor szelektív felületről beszélünk. 
Egy opaque szerkezeten egy adott pillanatban a következő folyamatok játszódnak le (3.7 
ábra): 
 A felületre jutó napsugárzás intenzitása I (W/m2). Ennek rI hányadát a felület 

visszaveri, ez a rész a továbbiakban a vizsgált szerkezet szempontjából érdektelen. 
Az elnyelt hányad következtében a felület és a közvetlenül alatta fekvő réteg 
felmelegszik. 

 A felmelegedett felületről vezetéses hőáram indul meg a szerkezet mélyebben fekvő 
rétegei felé (qv), amely a korábban tárgyalt módon részben az útjába eső rétegeket 

melegíti fel, részben továbbjut a helyiség felé. 
 A felület és a külső levegő között hőátadás játszódik le. 
 A felület saját maga is bocsát ki sugárzást, amely arányos a felület „alacsony-

hőmérsékleti sugárzásra” vonatkozó emissziós tényezőjével. 
 

 
3.7 ábra: Opaque szerkezet energiamérlegének sémája 

 
Az egyensúly feltétele az, hogy az előbbi négy összetevő algebrai összege zérus. Vegyük 
észre, hogy a felület felmelegedésében a napsugárzásra vonatkozó elnyelési tényező – aN 
– csak az egyik szereplő. Azon túl ugyanis, hogy mennyi hőt nyel el a felület, az is fontos 
kérdés, hogy mennyit sugároz ő a környezetbe. Ez az alacsony-hőmérsékleti emissziós 
tényezőtől függ, amelynek számértéke megegyezik az aA alacsony-hőmérsékleti 
abszorpciós tényezővel. Ha tehát például azt akarjuk, hogy a felület lehetőleg ne 
melegedjék fel, nem a legkisebb aN tényezőre, hanem a legkedvezőbb aN/aA viszonyra 
kell törekednünk. Egyes különleges felületbevonatolási megoldásokkal igen szélsőséges 
aN/aA viszonyok érhetők el, e megoldások a szelektív felületképzések. 
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A „napléghőmérséklet” egy valós fizikai tartalom nélküli fogalom, amelyet a számítások 
megkönnyítése végett találtak ki. A helyiségbe jutó hőáramot elég hosszadalmas 
munkával lehet meghatározni. Ezt a munkát bizonyos hőmérséklet, sugárzásintenzitás és 
elnyelési tényező kombinációkra előre elvégezték, a q hőáramot kiszámították. A 
végeredményből visszafelé olyan ts „napléghőmérséklet” nevű számokat határoztak meg, 

amelyeket a jól ismert 

)( is ttUq   (3.4.) 

összefüggésbe helyettesítve a helyes végeredményt kapjuk. Az összefüggésben: q – 
hőáramsűrűség W/m2; U – rétegtervi hőátbocsátási tényező W/m2K. Az elnevezés arra 
utal, hogy ts egy olyan fiktív szám, amely nemcsak a fal és a levegő, hanem a fal és a 
napsugárzás kölcsönhatását is kifejezi. Nyilvánvaló, hogy ts függvénye I, te, aN, aA és he 
értékeinek, tehát földrajzi helyhez, tájoláshoz, időhöz és felületképzéshez kötött. Ezért 
csak olyan napléghőmérséklet-táblázatok használhatók, amelyek e szempontokból a 
vizsgált esettel azonosak. 
Hasonló az „egyenértékű hőmérséklet-különbség” fogalma is, amelyet órás bontásban 
adnak meg, a korábban felsoroltakon kívül ebben az esetben még a csillapítás és a 
késleltetés azonossága is szükséges. 
 
3.2.3 Lapostetők hőmérlege 

Abban a térszögben, amelyben a vizsgált felület nem más földi felületet, hanem az 
égboltot „látja”, a sugárzásos hőcserében részt vevő „másik felület” a levegőben lebegő 
vízgőz, az aeroszolok és a felhőzet együttese. Az égboltot nagy térszögben elsősorban a 
lapostetők látják. A másik, képzeletbeli „felület” diszperz és több ezer méter vastagságú 
légrétegben szétszórt, és ha a szétszóródás „ritka”, akkor a nagy magasságokban 
elhelyezkedő elemi felületek szerepe is számottevő, míg ha a szétszóródás „sűrű”, akkor 
az alsó rétegek már önmagukban meghatározó jelentőségűek. A „ritkaság”, illetve 
„sűrűség” a levegőben lévő vízgőz résznyomásától, a felhőzettől, a felhőzet fajtájától 
függ. 
Miután a légkör és a benne lebegő elemi részecskék hőmérséklete általában a 
magassággal arányosan csökken, e képzeletbeli felület képzeletbeli – egyenértékű – 
hőmérséklete attól függ, hogy e tekintetben még milyen magasságban lévő légrétegek 
figyelembevétele indokolt. 
Az égbolt felé sugárzással leadott hőnek sok esetben nagyon is számottevő szerepe van. 
Például e jelenség következtében felhőtlen, téli éjszakákon a tetőfelületek hőmérséklete 
akár 6–10 °C-kal is a külső levegő hőmérséklete alá hűlhet, ami a dilatáció, a 
hőveszteség és a nedvességviszonyok szempontjából jelentős (l. még 2. fejezet). 
 
3.2.4 Transzparens szerkezetek energiamérlege 

Tekintsünk egy sugárzást áteresztő réteget, például egy üvegtáblát! A külső felületre 
érkező napsugárzás egy része visszaverődik. Egy másik részt a réteg átereszt, ez 
változatlan hullámhosszúságú sugárzás formájában a helyiségbe jut. A külső felületre 
érkező sugárzás egy része elnyelődik, ettől a szerkezet felmelegszik. Miután többnyire kis 
tömegű és igen vékony rétegről van szó, az üvegtáblák felmelegedése gyors, és 
gyakorlatilag a teljes keresztmetszetben (vastagságban) egyenletes. 
A felmelegedett szerkezetről annak mindkét oldalán hőátadással hő jut a külső, illetve a 
belső levegőbe. A felmelegedett szerkezet mindkét felülete bocsát ki sugárzást is a 
környezet, illetve a helyiség felé. 
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Már ebből az egyszerű sémából is látszik, hogy a helyiségbe nemcsak az áteresztett 
sugárzás révén jut be energia, hanem az elnyelt hő egy része is a helyiségbe jut a 
szerkezet belső felületéről hőátadás és saját sugárzás formájában. 
 

3.8 ábra: Transzparens szerkezet energiamérlegének sémája 
 
Az áteresztési tényező a beesési szög függvénye. A sík normálisa körüli mintegy 60°-os 
kúpszögön belül gyakorlatilag állandó, azon kívül rohamosan csökken. 
A „befelé” döntött üvegezés által áteresztett sugárzás ezért több, a „kifelé” döntötté 
kevesebb, ez akár tudatosan is hasznosítható olyan szög megválasztásával, amely 
mellett a téli napállások esetén a direkt sugárzás a normális körüli 60°-os kúpszögben 
van, nyáron viszont azon kívül. 
 

 
 

3.9 ábra: Az áteresztési tényező változása 
a beesési szög függvényében, polár-

koordinátarendszerben 

3.10 ábra: Árnyékolószerkezetek 
hőmérlegének sémája az árnyékoló 

elhelyezésének függvényében 

 
A valódi transzparens szerkezetek általában több rétegből állnak (két-három üvegtábla, 
árnyékoló, függöny, valamint a köztes légrétegek). Energiamérlegük sémája a most 
vizsgálthoz hasonló, de igen bonyolulttá teszi egyrészt az, hogy az egyes felületek között 
többszörös visszaverődés játszódik le, másrészt az, hogy a légrétegekben összetett 
vezetési, átadási és sugárzási folyamatokat kell figyelembe vennünk. Az áteresztő 
szerkezetek energiamérlegének szabatosabb számítása nagyon bonyolult és 
hosszadalmas lenne. A tervezést egyszerűsített eljárással végezzük, eszerint a 
helyiségbe jutó hőáramsűrüség: 

q=g*I (3.5) 

ahol: g – az összsugárzás-átbocsátási tényező -; I – a sugárzás intenzitása W/m2. 
Az összsugárzás-átbocsátási tényező nevezetlen szám, értéke 0 és 1 között van. 
Ne feledjük, hogy nemcsak a szerkezet által áteresztett sugárzásról, hanem az elnyelt 
energiából hőátadás és saját sugárzás révén a helyiségbe jutó energiaáramról is szó van! 
Ezt az árnyékolószerkezetek példázzák a legjobban: ugyanolyan árnyékolót a külső 
oldalon alkalmazva a helyiségbe kevesebb energia jut, mert az árnyékoló által elnyelt hőt 
a külső levegő „mossa le”. 
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3.2.5 Az üvegházhatás 

Ha egy áteresztő (transzparens) szerkezetet napsugárzás ér, a sugárzás egy része a 
szerkezet mögötti helyiségbe érkezik. A helyiségbe jutó hányad valamelyik belső 
határolószerkezet vagy a bútorzat felületére esik, ahol egy része elnyelődik (a szokásos 
belső felületképzésekre aN: 0,8–0,9), másik része pedig visszaverődik. A visszavert 
hányad ismét belső felületeknek ütközik, könnyen belátható, hogy két-három 
visszaverődés után a helyiségbe bejutó sugárzás gyakorlatilag teljes mértékben 
elnyelődik. 
A belső felületeken lejátszódó folyamat ugyanaz, mint a külső felületeken: az elnyelt 
energiától a felület felmelegszik és 
 vezetéssel hőáram indul a szerkezet belsejébe, 
 hőátadással a felület melegíti a vele érintkező (ez esetben belső) levegőt, 
 a felület – a saját hőmérsékletének megfelelő hullámhosszon – sugárzást bocsát ki. 
Ami a vezetéses hőáramot illeti, minél nagyobb a szerkezet hőtároló képessége, annál 
nagyobb mennyiségű energiát (annál kisebb hőmérséklet-növekedés mellett) vesz fel. A 
szerkezet nagyobb mélységben lévő rétegeinek átmelegedése (a hőtárolás folyamatába 
való bekapcsolódása) időt vesz igénybe. Ugyanez persze fordított irányú folyamatnál is 
igaz (amikor a szerkezet kihűl, a tárolt hő a helyiségbe jut), ezért lehetséges a 
napközben „begyűjtött” energia (fűtési célú) hasznosítása az éjszaka folyamán. 

 

 

 

3.11 ábra: Az üvegházhatás kialakulásának fázisai (sorfolytonosan) 
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A hőátadás következtében a belső levegő hőmérséklete mindaddig nő, amíg el nem éri a 
belső felületek hőmérsékletét. Ez egy gyors folyamat, a levegő felmelegedése néhány 
perc késéssel követi a sugárzás változásait, tekintettel arra, hogy (az épületszerkezetek 
tömegével összehasonlítva) elhanyagolható tömegű levegő felmelegítéséről van szó. 
Ami a felületek által kibocsátott sugárzást illeti, az (a Wien-törvény értelmében) hosszú-
hullámú infrasugárzás. 
A belső felületek által kibocsátott hosszúhullámú infrasugárzás a hőátadással együtt a 
belső felületek közötti hőmérséklet-különbségek kiegyenlítődése irányában hat. 
E sugárzás többi között az áteresztő szerkezet belső felületét is éri. Az üvegezések a 
belső felületek által kibocsátott hosszúhullámú infrasugárzást illetően azonban átlátszat-
lanok. 
Ezért a helyiségbe az üvegezésen keresztül sugárzással (a látható fény és a rövidhullámú 
infratartományban) bejutó energia a helyiségből az üvegezésen áthaladó (a belső 
felületek által kibocsátott hosszúhullámú infra-) sugárzás formájában nem tud távozni. A 
távozás csak hőátbocsátással (és a felmelegedett belső levegő folyamatos cseréjével: 
szellőztetéssel) lehetséges, amihez azonban hőmérséklet-különbség – a belső 
hőmérséklet megemelkedése – szükséges. 
E jelenséget nevezik üvegházhatásnak. Szerepe az épület energiamérlegében igen 
jelentős, akár a sugárzási energia fűtési célú hasznosítását, akár a helyiségek túlzott 
felmelegedésének kérdését vizsgáljuk. A „téli” és a „nyári” igények ellentétesek, 
feloldásukra a gondos árnyékszerkesztésen alapuló tájolás, formálás és a mozgatható 
árnyékolószerkezetek kínálnak lehetőséget. 
A globális léptékű üvegházhatás az előzőekhez hasonló: a helyiség szerepét a Föld, az 
üveg szerepét az atmoszféra játssza. 
 
3.3 A napsugárzás geometriája 

A Föld a Nap körüli pályáján (a Föld forgástengelyének ferdesége miatt) évente két 
alkalommal (tavaszi és őszi napéjegyenlőség) van olyan pozícióban, hogy az északi és a 
déli félteke egyformán benapozott. A köztes időszakokban az egyik félteke jobban, a 
másik kevésbé benapozott (ez az oka az évszakok változásának), a szélsőséges 
helyzetek a téli és a nyári napforduló napjai. 
 

 
3.12 ábra: A Föld pályája a Nap körül 
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3.13 ábra: A Föld pozíciója a napéjegyenlőség és a napfordulók napjain 
 
A Földről nézve a Nap helyzetét az égbolton két szöggel adjuk meg. A magassági szög 
(altitude) a vízszintestől mért, függőleges síkban értelmezett szög, az azimut egy 
kitüntetett irányhoz viszonyított, vízszintes síkban mért szög. Kitüntetett irányként dél és 
észak egyaránt előfordul a különböző kiadványokban, segédletekben. 
 

 

 
 

 

3.14 ábra: A Nap helyzetét meghatározó 
szögek 

Forrás: 6 

3.15 ábra: A nappályák a napéjegyenlőség 
és a napfordulók napjain 

Forrás: 6 
 
A Földről szemlélve a látszólagos nappályák síkjainak a függőlegestől mért dőlésszöge 
megegyezik az adott földrajzi hely szélességi fokával. 
 

3.16 ábra: A hengeres nappályadiagram származtatása 
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3.17 ábra: Hengeres nappálya diagram 

 
Tervezési célokra a Nap látszólagos pályáját leképezhetjük nappályadiagramok 
formájában. Ennek egyik változata a hengeres vetület. A 3.16 ábra szerint az alapkör 
középpontjában álló szemlélő tekintetével a Nap mozgását követve a henger palástján 
kirajzolja a Nap mozgásának vonalát, rögzítve a megfigyelés dátumát és a vonal mentén 
a kerek óra (csillagászati) időkhöz tartozó pontokat. A hengert északi alkotója mentén 
felvágva és kiterítve kapjuk a hengeres vetületet. Ebben a görbék a hónapok 
reprezentáns napjaihoz tartoznak, a vízszintes tengelyen a déli (kitüntetett) iránytól mért 
azimut szögeket, a függőleges tengelyen a magassági szögeket olvashatjuk le. A 
nappálya vonalakat az óravonalak szelik át. A diagramból az év bármely napjára és a nap 
bármely órájára a Nap helyzetét megadó szögek leolvashatók. 
Egy másik vetítési mód a gömbi, amelynek több változata közül a mérsékelt éghajlati 
övben a sztereografikus vetítés a célszerű. (A szemlélő itt a Déli-sarkvidékről figyeli a 
Nap látszólagos mozgását, tekintete a gömbfelszínre rajzolja a pályák vonalait, ezt 
vetítjük le). Ebben a diagramban az azimutszögeket a kör kerülete mentén, a magassági 
szögeket a koncentrikus körökön látjuk felírva. A görbék szintén az egyes hónapok 
reprezentáns napjaihoz tartoznak és megtaláljuk az ezeket átszelő óravonalakat is. 
 

 
3.18 ábra: Sztereografikus nappályadiagram 
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A nappályadiagramokon az óra idő a csillagászati idő: akkor van dél, amikor a Nap a 
pályájának legmagasabb pontján van. Ez azonban a Föld kerülete mentén pontról pontra, 
hosszúsági körönként máskor van. Az órák az ún. zónaidőket mutatják. A Föld felületét 
24 gömbi kétszögre osztjuk fel – mindegyik mérete a kerület mentén 15 hosszúsági fok. 
Egy-egy gömbi kétszög középvonalában az óra által mutatott idő a csillagászati idővel 
megegyezik. A zónában a középvonaltól keletre eső helyeken a Nap korábban, 
nyugatabbra későbben delel – hosszúsági fokonként 4–4 perccel. Megjegyzendő, hogy az 
időzónák határvonalait helyenként a közigazgatási határokhoz illesztik. 
További kisebb korrekció hajtható végre amiatt, hogy a Föld keringési sebessége nem 
egyenletes. Végül egyértelmű korrekció szükséges, ha az órákat a nyári időszámítás 
miatt hatvan perccel előbbre igazítják. 
 

 

3.19 ábra: Időkorrekció Magyarországon a 
hosszúsági fokok miatt 

3.20 ábra: Időkorrekció a nem egyenletes 
keringési sebesség matt 

 
Annak eldöntésére, hogy egy energiagyűjtő felületet (ablak, kollektor, napelem) adott 
napon és órában érheti-e direkt napsugárzás, további geometriai megfontolások 
szükségesek: a kérdés az, hogy van-e valami a vizsgált felület és a Nap között, ami 
megakadályozza, hogy ezek „lássák egymást”. 
Ilyen akadály lehet egy párkány. Az ablakból a homlokzati síkra merőleges irányban 
kinézve a párkány élét valamilyen (függőleges síkban mért) szög alatt látjuk. Ha oldalra 
fordulunk, akkor ez a szög változik, kisebb lesz (3.21 ábra). Ezt az oldalra fordulás 
szögének függvényében felrajzolva kapjuk a párkány élének leképezését. Ilyen élleképző 
görbéket eleve készíthetünk, paraméterként azt adva meg, hány fok alatt látjuk az élt a 
homlokzat síkjára merőleges síkban mérve. 
 

   

3.21 ábra: Az élleképző görbék származtatása 
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3.22 ábra: Élleképző görbesereg 
 

  
3.23 ábra: Az akadály egy párkány, az 

égboltnak az él feletti része nem látható 
3.24 ábra: Az akadály egy szemközti 

épület, az égboltnak az él alatti része nem 
látható 

 
A Nap és a vizsgált pont között a „kölcsönös láthatóságot” akadályozó dolgot vízszintes 
és függőleges élek határolják – ez az élleképző görbékkel ábrázolható. Ha ezt az ábrát – 
az árnyékmaszkot – (transzparens hordozóra rajzolva) az azonos léptékben rajzolt 
hengeres nappályadiagrammal fedésbe hozzuk, akkor látható, hogy mely hónapokban és 
mely óraközökben van a vizsgált pont árnyékban. 
Ha a vizsgált felület déli tájolású, akkor az élleképző görbék vízszintes tengelyének 
nullapontja és a nappályadiagram tengelyének nullapontja fedésben van. Ha a vizsgált 
felület tájolása déltől eltérő, akkor az élleképző görbék vízszintes tengelyének 
nullapontját a nappályadiagram ama pontjával hozzuk fedésbe, amilyen tájolási irányba a 
fal normálisa – a fal azimutja – mutat. 
Sztereografikus nappályadiagram esetében hasonló szerepet játszik az árnyékszögmérő, 
ennek íves vonalain szerepel, hogy az él milyen (a homlokzatra merőleges függőleges 
síkban mért) szög alatt látszik, az átmérőt a nappályadiagram középpontján át fektetjük 
úgy, hogy az átmérő a vizsgált homlokzat vonalában fekszik. Az akadály által kitakart 
térszöget az íves vonalak (magasság) és a sugarak (vízszintes síkban mért 
szögtartomány) között jelöljük.  
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3.25 ábra: Az akadály két pofafal, az 

égboltnak a függőleges élek mögötti része 
nem látható, ezt az ábrában függőleges 

vonalak jelzik 

3.26 ábra: Az akadály egy szemközti, 
véges hosszúságú épület, vízszintes és 
függőleges síkban egyaránt takarja az 

égbolt egy részét 
 

 
3.27 ábra: Árnyékszögmérő a sztereografikus nappályadiagramhoz 

 

 
3.28 ábra: Égbolt láthatóság és nappályák kördiagramban és halszemoptikás felvételen 

Forrás: [13] 
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Az árnyékszögmérőhöz hasonló koordináta-rendszerben mutatható be az égbolt-
láthatóság: a sugarak az objektumok széleit (a kitakart vízszintes szögtartományt), a 
koncentrikus körök a magasságot határoló éleket (a kitakart függőleges szögtartományt) 
jelölik, ha a középpontból felfelé nézünk. Hasonló képet kapunk, ha egy felfelé néző 
halszemoptikával készítünk fényképfelvételt (a 3.28 ábrán a rajz és a fotó nem ugyanazt 
a teret mutatja). 
A napóravetületek szerkesztése során egy pálca árnyékának vándorlását határozzuk 
meg, ami a dátum és az órai időpont ismeretében a Nap magassági szögének és 
azimutjának ismeretében egyszerű feladat. A pálca felső vége és az árnyék végpontja 
közötti sugarak egy kúpfelületet képeznek. Négy nevezetes órai időpontot választva a 
vetítősugarak egy gúla éleit képezik („szoláris piramis”), az árnyékok végpontjait 
összekötve egy négyszöget kapunk – a választott időpontok közötti időszakban ezen a 
területen „söpör végig” az árnyék. Ez a terület az alapsíkon a legnagyobb, ha e fölött 
magasabban veszünk fel vízszintes síkokat, azokon az árnyékkal érintett terület kisebb. 
 

3.29 ábra: Napóravetület 
 

 

3.30 ábra: A szoláris piramis 
 
Egy épület függőleges éleit pálcákként elképzelve, azok árnyékát megszerkesztve és 
összekötve az épület vetett árnyékát kapjuk (a 3.31 ábrán két nevezetes napra: tavaszi 
és őszi napéjegyenlőség, téli napforduló), két-két órai időpontra. 
A szoláris piramisnál írottak alapján ezzel a módszerrel megállapítható, hogy a vizsgált 
épület egy szomszédos épületre vet-e árnyékot, ha igen, mikor (dátum és óra szerint) és 
hányadik szintig. 
Ugyanígy lehet vizsgálni egy bonyolultabb körrajzú épület önárnyékát (3.32 ábra). 
Az árnyék hossza lejtős terepen változik (3.33 ábra). 
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3.31 ábra: Az épület vetett árnyéka 
 

   

3.32 ábra: Az épületek önárnyéka 3.33 ábra: Az árnyék hossza a lejtőn 
 
A szoláris nyereség fűtési célú hasznosításának feltétele az, hogy a téli hónapokban a dél 
körüli órákban az energiagyűjtő felületek benapozottak legyenek, azaz a 3.34 ábrán jelölt 
időszakban a „szoláris ablak” „nyitott” legyen, arra a területre árnyékmaszk ne essen. 
 

3.34 ábra: A szoláris ablak 
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3.4 Szellőzési energiaáramok 

3.4.1 Alapfogalmak 

Az épület és környezet közötti légcsere két szempontból is fontos. Egyrészt a szellőző 
levegővel szállítjuk el a helyiségekben keletkező – felszabaduló szennyező anyagokat és 
nedvességet, másrészt a szellőző levegő felmelegítéséhez vagy lehűtéséhez szükséges 
energia, a távozó levegővel a környezetbe szállított energia az épület hőmérlegének 
fontos, egyes esetekben legfontosabb összetevője. 
Ha a légcsere szándékolt, szellőztetésről beszélünk. Ennek két fajtája van. A természetes 
szellőztetés esetében a levegő áramútjában nyitható ablakok, csappantyúk, 
szellőzőrácsok és kürtők vannak, a levegő áramlását a sűrűségkülönbség és a szél hatása 
idézi elő. A gépi szellőztetés esetében az áramláshoz szükséges nyomáskülönbséget 
ventilátor biztosítja, az áramutak kisebb-nagyobb részét légcsatornahálózat alkotja. 
A szándékolatlan, véletlenszerű, spontán légcsere a filtráció: a levegő a zárt nyílászárók 
beépítési és működési résein, elemillesztések hézagain, repedéseken stb. keresztül 
áramlik az épület és a környezet között. Az áramlás iránya szerint in- és exfiltrációról 
beszélünk. A légmozgás előidézője a sűrűségkülönbség, a szél és a kiegyenlítetlen gépi 
szellőztetésből származó nyomáskülönbség. 
 

 
3.35 ábra: A felület/térfogat arány függvényében a TNM 7/2006 rendeletnek megfelelően 

hőszigetelt épület transzmissziós vesztesége a ferde egyenes mentén változik, a 
szellőzési veszteségek a légcsereszám függvényében a vízszintesek mentén 

 
Filtrációs légcsere a természetes vagy a gépi szellőztetéssel egy időben is lejátszódik. 
A különböző szennyező anyagoknak vagy a nedvességnek a megengedhető koncentrá-
ciója korlátozott. E korlátból, a szellőző levegő által kívülről behozott szennyezőanyag-
mennyiségből és a helyiségben időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag-mennyiség-
ből a szükséges légcsere számítható. 
A téli félévben a cél a kötelező légcsere biztosítása és az azt meghaladó légcsere 
megakadályozása; más szavakkal a szennyező anyagok és a nedvesség eltávolítása a 
lehető legkisebb szellőzési hőveszteség mellett. 
Ehhez az alapkövetelményhez még további, nem kevésbé fontos követelmények 
járulnak. Ilyen a szellőztetés szabályozhatósága (annak érdekében, hogy az időben 
változó szennyezőanyag- vagy nedvességfejlődéshez lehessen igazítani a légcserét), a 
szellőző levegő huzatmentes vezetése a helyiségben, a szellőző levegő áramútjának 
olyan szervezése, amely megakadályozza a szennyező anyagok terjedését az épület 
különböző helyiségei között. 
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A nyári félévben a cél általában a lehető legnagyobb légcsere biztosítása, hiszen ily 
módon előzhető meg az épület túlzott felmelegedése. Ugyancsak fontos a 
szabályozhatóság, hogy az intenzív légcserét azokban az időszakokban tudjuk biztosítani, 
amikor a külső hőmérséklet alacsonyabb a belsőnél. Ebből a szempontból külön 
említendő az éjszakai szellőztetés igénye. 
A felsorolt követelmények a mesterséges hűtés nélküli épületekre érvényesek. Ha az 
épület légkondicionált, akkor a nyári félévben is az épület lehető legjobb légtömörsége, 
legkisebb filtrációs légcseréje a cél, hogy amikor a belső hőmérséklet a külsőnél 
alacsonyabb, konvektív úton kevés hőterhelés jusson a helyiségbe. 
A szellőztetés jellemezhető a szellőző levegő tömeg-, vagy térfogatáramával is, de 
intenzitását általában jobban tükrözi az n légcsereszám, amely azt fejezi ki, hogy a 
helyiségbe időegység alatt belépő szellőző levegő térfogata hányadrésze/hányszorosa a 
helyiség térfogatának: 

V
Ln    (3.6) 

ahol: L – a levegő térfogatárama: [m3/h]; V – helyiség térfogata [m3]. 
A szellőző levegő által felvett vagy leadott hőmennyiség arányos a légcsereszámmal, a 
levegő sűrűségével, fajhőjével és hőmérsékletének megváltozásával: 

)(35,0 ei ttnVQ    (3.7) 

ahol: n – a légcsereszám [1/h]; V – helyiség térfogata [m3]; t – hőmérséklet. A szorzó-
tényező (0,34–0,36) a levegő sűrűségének, fajhőjének értékeiből és a mértékegységek 
közötti váltószámból származik. 
 
3.4.2 A kürtőhatás 

Ha adott egy, a Föld felszínére helyezett, légmentesen zárt doboz, amelynek magassága 
h, a külső levegő hőmérséklete te, a dobozon belüli léghőmérséklet ti, akkor a levegő 
nyomása a h magasságban elképzelt felületre bárhol egy adott atmoszferikus értékkel 
egyenlő, hiszen e sík felett mindenhol ugyanolyan magasságú, te hőmérsékletű 
levegőoszlop van. A nyomásviszonyokat tehát elegendő a h magasságban elképzelt sík és 
a talajfelszín között vizsgálni. A sík és a felszín között a dobozon kívül egy h magasságú, 
te hőmérsékletű levegőoszlop van, amelyből a felszínre a 

p h ge e      (3.8) 

nyomás jut, ahol: h – a magasságkülönbség [m]; 
e
 – te hőmérsékletű levegő sűrűsége 

[kg/m3]; g – a nehézségi gyorsulás [m/s2]. 
Hasonlóan írható fel a dobozon belüli ti hőmérsékletű levegőoszlopból a felszínre jutó 
nyomás: 

p h gi i     (3.9) 

Ennek megfelelően h magasságban a dobozon kívül és a dobozon belüli nyomások 
különbsége: 

)(hgp ie       (3.10) 
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3.36 ábra: A kürtőhatás kialakulása 
 
A doboz magassága mentén a nyomáskülönbség egyenesen arányos a h magasságban 
lévő síktól mért függőleges mérettel. 
A nyomáseloszlást ábrázoló egyenes dőlése az épület és a környezet közötti (ti – te) 
hőmérséklet-különbség függvénye. Ennek megfelelően az egyenes hajlásszöge az év 
folyamán változik, a nyári félévben esetenként meg is fordulhat, hacsak valamilyen belső 
hőterhelés miatt (pl. melegüzem) nem marad fenn tartósan ti  te viszony. 
Ha a doboz alján és tetején egy-egy azonos méretű és kialakítású nyílást képeznek ki, 
akkor a nehezebb külső levegő az alsó nyíláson át lép be. Az egyensúly feltétele nyilván 
az, hogy amennyi levegő a dobozba bejut, ugyanannyi onnan távozik. Ahhoz, hogy a 
légkörzés fennmaradjon, természetesen szükség van a dobozban egy olyan hőforrásra, 
amely a dobozon belüli léghőmérsékletet továbbra is korábbi értéken tartja. A levegő 
mozgását a )( iehgp    nyomáskülönbség hozza létre. Ha az alsó és a felső nyílás 
mérete, kialakítása azonos, akkor az áramlási ellenállásaik is gyakorlatilag azonosak: a 
rendelkezésre álló nyomáskülönbség fele fordítódik arra, hogy a levegő az alsó nyíláson 
át a dobozba jusson, másik fele arra, hogy a felső nyíláson keresztül a környezetbe 
távozzon. A nyomáseloszlás a magassággal továbbra is egyenesen arányos. 
A „doboz” természetesen lehet egy egyterű, csarnokjellegű épület is. 
Az alsó nyílás – ahol a külső nyomás nagyobb – és a felső nyílás – ahol a belső nyomás 
nagyobb – között van egy olyan sík, ahol a külső és a belső nyomás egyenlő. Ez az ún. 
semleges zóna, amely jelen esetben h/2 magasságban alakul ki. A számítás során 
többnyire olyan nyomásadatokkal dolgoznak, amelyek viszonyítási alapja (a skála 0 
pontja) a semleges zónában uralkodó nyomás. (A választás önkényes, viszonyítási 
alapnak más kitüntetett érték, pl. a doboz palástján adódó legkisebb nyomás is 
választható.) 
 

 

3.37 ábra: Egyforma ellenállású nyílások 3.38 ábra: Nagyobb alsó nyílás 
 
A semleges zóna nem feltétlenül a magasság felében alakul ki. Ha a beömlő- és a 
kiömlőnyílások mérete nem egyforma, akkor a semleges zóna a nagyobb méretű 
nyíláshoz van közelebb, amelynek áramlási ellenállása kisebb, tehát a rendelkezésre álló 
nyomáskülönbség kisebb hányada elegendő a levegő átáramlásának biztosításához. A 
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kisebb méretű nyílás áramlási ellenállásának legyőzésére viszont a rendelkezésre álló 
nyomáskülönbség nagyobb hányada fordítódik. 
A sűrűségkülönbségből származó nyomás számítása többszintes, cellás épületeknél is a 
korábban megismert módon történik. Bármelyik szinten kiragadva egy helyiséget, a 
nyomáseloszlás vonala annak padlószintje (az előzőkben a felszín) és a mennyezeti 
szintje (a h magasságban elképzelt sík, jelen esetben a h szintmagasság) között 
meghatározható. A semleges zóna helyét a nyílászárók réshossza és légáteresztése 
alapján lehet megállapítani. A 3.39 ábra sematikus elrendezése egy nyitott lépcsőházas, 
függőfolyosós épület metszeteként fogható fel. 
Valamelyest összetettebb kép alakul ki, ha egy épületen belül különböző magasságú 
helyiségek kerülnek egymás mellé. Ez mindennapos jelenség: a többszintes, fogatolt 
lakóépületekben egyaránt előfordulnak szintmagasságú helyiségek (a lakások, a 
vízszintes közlekedés terei) és épületmagasságú terek (a lépcsőház, a liftakna: a 
vertikális közlekedés terei). A számítás első lépése itt is abból áll, hogy a szintmagasságú 
helyiségekre és az épületmagasságú terekre is külön-külön mint önálló „dobozokra” 
meghatározzák a nyomáseloszlásokat. 
Az egész épület, mint összefüggő aerodinamikai rendszer megítéléséhez azonban 
figyelembe kell venni azt is, hogy a szintmagasságú és az épületmagasságú terek között 
az egyes szerkezetek légáteresztő elemei (pl. a lakásbejárati ajtók rései) összeköttetést 
teremtenek. Miután a szintmagasságú és az épületmagasságú terekben különböző 
nyomáseloszlás uralkodik, a nyomáskülönbség hatására köztük levegőáramlás alakul ki. 
Ennek iránya és mértéke az azonos geodetikus magasságban lévő síkokban érvényes 
nyomáskülönbségek algebrai összegezéséből állapíthatók meg. Ebből megállapítható, 
hogy az alsóbb szinteken lakás  lépcsőház, a felsőbb szinteken lépcsőház  lakás 
irányú áramlás alakul ki. 
 

 
 

3.39 ábra: Nyitott lépcsőházas, többszintes 
épület 

3.40 ábra: Zárt lépcsőházas, többszintes 
épület 

 
Lényegesen módosítható az áramkép és megakadályozható a különböző szintek közötti 
szagterjedés, ha a lakószintek magasságát (áramlástani értelemben) oly módon 
megnöveljük, hogy a lakásokból szellőzőkürtőket vezetünk a tetősík fölé. 
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E jelenség alapja az ún. hidrosztatikai paradoxon, amelynek lényege az, hogy bármilyen 
alakúak is egy közlekedőedény egyes elemei, azokban a folyadékszint azonos magasságú 
lesz és egy bizonyos magasságban a nyomás minden eleme azonos. 
A kürtőkkel megtoldott helyiségek magassága ugyanolyan nagyságrendű, mint a 
lépcsőházé, tehát megszűnik a lakások közötti, a lépcsőházon átmenő nemkívánatos 
légcsere. Ezzel együtt a felsőbb szintek lakásaiban alacsony külső hőmérséklet, azaz 
nagy felhajtóerő miatt pangás vagy fordított irányú légáramlás lehetséges. 
 
3.4.3 A szél hatása 

A szél hatására kialakuló nyomáskülönbség arra vezethető vissza, hogy az épületbe mint 
„akadályba” ütköző légáram sebessége megváltozik és a sebességgel együtt az áramló 
levegő dinamikus nyomása is módosul. Ennek megfelelően a szél hatására kialakult 
nyomáskülönbséget a v sebességgel áramló,  sűrűségű levegő dinamikus nyomásából a: 

2
2

vpd


  (3.11) 

összefüggésből származtatják, ahol: v – sebesség [m/s];  – sűrűség [kg/m3]. A 
sebesség ez esetben az épülettől elegendő távol, még zavartalan térben mért érték. Az 
észlelési–vonatkoztatási magasság 20 m. A magasság függvényében a sebességeloszlás 
hatványfüggvény szerint alakul, a talajközeli rétegek fékeződését a talaj „érdessége” 
(beépítése, növényzete) befolyásolja. Ebben az esetben a vizsgált homlokzat előtti két-
három kilométeres sávban elhelyezkedő előterületről van szó. Középmagas és magas 
épületek esetében a sebesség változása az épület magassági irányában már számottevő. 
A szél hatására az épület külső felületén kialakuló nyomást a dinamikus vagy 
torlónyomásból származtatják, oly módon, hogy azt az épület formájának, fekvésének, 
valamint a vizsgált pont, illetve sík helyzetének függvényében ún. aerodinamikai 
együtthatóval (c) szorozzák meg. Az aerodinamikai együttható előjele pozitív vagy 
negatív, aszerint, hogy a szél felőli (nyomott) vagy a szél alatti (szívott) oldalra 
vonatkozik-e. 
 

  
3.41 ábra: Az áramkép alakulása az épület körül 

 
Az aerodinamikai együtthatók általános érvényű összefüggéssel csak a legegyszerűbb 
geometriai formájú épületekre számíthatók. Egyéb esetekben szélcsatornában megfúvott 
makettek mérési adataira kell támaszkodnunk. Egyszerű téglatestek esetén a szél felőli 
oldalon +0,8, a szélárnyékos oldalon –0,2 körül van az aerodinamikai tényező 
számértéke. 
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Ha az épület közvetlen közelében – egy olyan sávban, amelynek szélessége az épület 
magasságának mintegy háromszorosa – van egy másik épület, akkor a vizsgált épület 
szélárnyékba kerül és a „védett fekvésű” homlokzatán kisebb nyomás alakul ki. 
A szél által okozott légcsere intenzitása jelentős mértékben függ attól, hogy az épületnek 
hány homlokzatán vannak nyílászárók és milyen az épület belső térosztása. Más 
szavakkal az épület „vízszintes légáteresztő képességét” említhetnénk. 
Ha egy épületnek négy homlokzaton vannak nyílászárói („pontház”), bármilyen szélirány 
esetén legalább egy homlokzat túlnyomás alá kerül és legalább két homlokzat mentén 
szívás alakul ki, a légcseréhez – a keresztszellőzéshez – tehát a nyomáskülönbség 
biztosított. 
Kevesebb esély van a keresztszellőzésre, ha az épületnek csak két szemközti 
homlokzatán vannak nyílászárók („sávház”). Ekkor jó esetben egy homlokzat kerül 
nyomás alá és a másik szívott lesz. Ha azonban a szél a homlokzatokkal párhuzamosan 
vagy közel párhuzamosan fúj, akkor nyomáskülönbség nem vagy alig alakul ki. Még 
kedvezőtlenebb a helyzet, ha csak egy homlokzaton vannak nyílászárók. 
 

 
3.42 ábra: Sávház és pontház sémája 

 
A szél hatásának fokozása lehetséges annak a törvényszerűségnek az alapján is, amely 
szerint az áramlási sebesség növelése a statikus nyomás csökkenésével, azaz 
szívóhatással (Venturi hatás) jár együtt. Ez a jelenség tetőszellőzők, felülvilágítók 
megfelelő kialakításával, a szellőzőkürtők kitorkollására szerelt deflektorokkal, különböző 
irányba néző csonkokkal használható ki. 
A keresztszellőzés intenzitása a belső térosztásnak is függvénye. A levegőnek vízszintes 
síkban, keresztirányban nemcsak a nyomott és a szívott homlokzatok nyílászáróin kell 
áthaladnia, hanem az azokkal sorbakapcsolt ellenállást képező belső ajtókon és 
lakásbejárati ajtókon is. Az előbbiek ellenállása elhanyagolhatóan kicsiny, az utóbbiak 
viszont már jelentősebbek – miután küszöbbel és jobban záródó profillal készülnek és 
nincsenek huzamos ideig nyitva. Nem közömbös tehát, hogy az áramló levegőnek le kell-
e győznie ilyen ellenállást, ha igen, hányat, és egy-egy lakásbejárati ajtónál hány 
helyiségből odafolyó légáram torlódik. A keresztszellőzés intenzív, ha egy lakásnak több 
homlokzaton van ablaka. Kevésbé az, ha a levegőnek ahhoz, hogy az egyik homlokzattól 
a másikig jusson, akkor az előszobaajtók ellenállását is le kell győznie. 
A nem kívánt légcsere intenzitásának csökkentésére az áramutak ellenállásának növelése 
nyújt lehetőséget – idetartoznak a szélfogók, az egyes szintek zsilipelése a lépcsőház és 
a folyosók közti belső ajtókkal. 
Az épületen belüli légmozgás a felhajtóerőből és a szél hatásából származó 
nyomáskülönbségek összegeződésének megfelelően alakul ki – a levegő belépése 
jellemzően az alsó és a szél felőli nyílásokon, kilépése a felső és szélárnyékban lévő 
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nyílásokon és kürtőkitorkolásokon történik. Ez tendenciaszerűen meghatározza a levegő 
útvonalát mind vízszintes, mind függőleges vetületben. 
 

 
3.43 ábra: A vízszintes tengelyen a szél sebessége, a függőlegesen a légcsere – a szél 
irányától függően a kürtőhatás miatti légcsere (zöld vonal) és az összes légcsere (kék 

vonal) erősítik vagy gyengítik egymást 
 
3.5 Az egyensúlyi hőmérséklet 

Az épületek fűtésének-hűtésének energiamérlege több tétel algebrai összegezésével 
határozható meg. Ezek bővebb kifejtését az előzőek tartalmazzák, szerepük 
megítéléséhez az alábbi összefoglaló áttekintés adhat támpontot. 
Transzmissziós hőveszteség: a hőátbocsátással a határolószerkezeteken át távozó ener-
giaáramok összege: 

  )( eieredőtr ttAUQ  (3.12) 

ahol: A a felület [m2]; Ueredő – az eredő rétegtervi hőátbocsátási tényező [W/m2K]; ti és 
te – mértékadó belső és külső léghőmérséklet [°C]. 
Szellőzési hőigény: a szellőző levegő által a helyiségből eltávolított energiaáram: 

)(35,0 eiszell ttLQ   
 (3.13) 

ahol: L – a szellőző levegő térfogatárama [m3/h]; ti és te – a mértékadó belső és külső 
léghőmérséklet [°C]. 
Sugárzási hőnyereség: a sugárzást átbocsátó szerkezeteken át a helyiségbe jutó 
energiaáram: 

 gIAQ üvegsug  

 (3.14) 

ahol: Aüveg a transzparens szerkezetek felülete [m2]; g – összsugárzásátbocsátási 
tényező [-]; I  – sugárzás intenzitása [W/m2]. 
Belső hőterhelés: a nem fűtési célú forrásokból (pl. világítás, háztartási gépek, emberek) 
származó energiaáram: Qbelső. 
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3.44 ábra: Az energiamérleg összetevői 
 
Az egyensúly feltétele: 

0 belsősugszelltr QQQQ  

 (3.15) 

(Az egyenletben algebrai összegezés szerepel, egyes összetevők pozitív, mások negatív 
előjelűek, a pillanatnyi időjárási és üzemeltetési feltételektől függően.) 
Ez az egyensúly mindig kialakul – a kérdés csak az, hogy milyen belső hőmérséklet 
mellett. 
Az összefüggésben két tag (Qtr és Qszell) függ a belső és a külső hőmérséklet 
különbségétől. Az egyenlet egyes tagjait a (3.12)–(3.14) összefüggésekkel felírva abból a 
belső és a külső hőmérséklet különbsége kifejezhető: 









LAU
QgIA

tt
eredő

belsőüveg
ei 35,0

  (3.16) 

Ez a fűtés és hűtés nélküli épületben várható, „spontán” módon kialakuló belső hőmér-
sékletet eredményezi. Pillanatnyi értékek számítására nem alkalmas, de egy nap vagy 
néhány egymásra következő nap átlagos belső hőmérsékletének számítására igen 
(természetesen a külső hőmérsékletet is ugyanerre az időszakra vonatkozó 
átlagértékével vesszük figyelembe). Ebből az összefüggésből a 3.45 ábra alapján fontos 
következtetéseket vonhatunk le. 
Az ábra függőleges tengelyén hőmérsékletértékek, vízszintes tengelyén pedig az idő van 
feltüntetve. Utóbbi skálabeosztása januártól decemberig terjed. 
A külső hőmérséklet éves menetét a te görbe mutatja. A vízszintesen húzódó ta és tf 
vonalak jelzik a kellemes vagy elfogadható belső hőmérséklet alsó és felső határát. 
A napsugárzásból és a belső forrásokból származó hőáramok következtében a helyiség 
hőmérséklete magasabb, mint a környezeté. A különbség annál nagyobb, minél több a 
nyereség és minél kisebbek a veszteségek. A mesterséges fűtés és hűtés nélküli 
épületben kialakuló napi átlagos belső hőmérséklet menetét a ti görbe mutatja. 
E görbének a ta vonallal való metszéspontjai jelölik ki a fűtési idény kezdetét és végét, a 
pirossal jelölt terület a fűtési hőfokhíddal arányos. A ti és te görbék közötti sáv (narancs 
színnel jelölve) az épület veszteségeinek az a része, amelyet a szoláris és a belső 
nyereségek fedeznek. A két terület együtt arányos az épületből a környezetbe távozó 
hőárammal. 
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3.45 ábra: A belső (napi átlagos) hőmérséklet spontán alakulása az év folyamán 
 
A ti és te görbék közötti metszékek nem állandó értékűek: kisebbek a téli hónapokban, 
amikor kevesebb a sugárzási nyereség. 
Ezek a metszékek még nagyobbak lennének nyáron (szaggatott vonallal jelzett szakasz), 
ha az épület tulajdonságait nem változtatnánk meg. Azokban az időszakokban azonban, 
amikor a ti görbe áthalad a ta – tf sávon, az épület „üzemeltetését” nyárira állítjuk át: 
intenzív szellőztetéssel növeljük a hőveszteséget, árnyékolással mérsékeljük a sugárzási 
hőterhelést. Ezzel a ti és te görbék közötti metszékeket lényegesen csökkenthetjük. Így is 
kialakulhat egy olyan nyári időszak, amelyben vagy a kellemesnél magasabb belső 
hőmérsékletet kell tolerálni, vagy mesterséges hűtést kell alkalmazni (kékkel jelölve). 
A (3.15) összefüggés bal oldalán lévő algebrai összeg tagjai közül egyesek az építészeti 
koncepció és/vagy az épületszerkezeti megoldások függvényei, míg mások az épülettől 
függetlenek. 
A transzmissziós hőveszteség nemcsak épületszerkezeti (hőszigetelési) kérdés, hanem 
építészeti is, hiszen nemcsak a hőátbocsátási tényezőtől, hanem a fűtött teret burkoló 
felületek nagyságától is függ. Vagyis a kompakt vagy mozgalmas tömegformálás – többi 
között – energetikai kérdés is. A szokványos ablak- és határolószerkezetek hőátbocsátási 
tényezőinek aránya következtében természetesen az üvegezési arány is összefügg a 
transzmissziós veszteségekkel. 
A hőhidak okozta vonal menti veszteségek részben a csomópontok kialakításától 
függenek, ebből a szempontból tehát épületszerkezeti kérdésről van szó. Ugyanakkor 
belátható, hogy az épület tömegformálása, homlokzati tagozatai, erkélyei, loggiái, belső 
térosztása határozzák meg a sarokélek, csatlakozási élek, hőhidak hosszát, e tekintetben 
tehát a probléma építészeti jellegű is. 
A szellőző levegő térfogatárama – ami más módon a légcsereszámmal is kifejezhető – 
nem lehet kisebb, mint az egészségügyi, állagvédelmi, biztonsági szempontból 
meghatározott érték. 
A téli félévben a cél az, hogy a szükséges friss levegőáramot (más módon kifejezve a 
légcsereszámot) és csak azt biztosítsuk (a szükségesnél nagyobb légcsere nagyobb 
fűtőteljesítmény igényt eredményezne). A nyári félévben viszont leginkább az a cél, hogy 
a légcsereszám növelésével fokozzuk az épület szellőzési hőveszteségét (csökkentsük a 
belső hőmérsékletet), hogy mesterséges hűtés nélkül is kellemes belső hőmérséklet 
alakuljon ki. 



63 

A nyílászárók zárt állapotában spontán módon kialakuló légcsere (a filtrációs légcsere) 
általában kevesebb, mint a kötelező, ezért szellőztetésre van szükség ahhoz, hogy a 
kötelező légcsere kialakuljon, vagyis ha az épület légtömörsége kielégítő, akkor a 
szellőzési energiaigény csökkentésére a légzárás további javításával már nincs lehetőség. 
Épületszerkezeti eszközökkel azonban az állagvédelmi szempontból szükséges légcsere 
és ezzel a szellőzési hőigény is csökkenthető jó csomópontok kialakításával, azaz a 
penészképződés, a kondenzáció kockázatának mérséklésével. 
Miután a szellőző levegő térfogatárama a kötelező légcsereszám alá nem csökkenthető, 
az energiamegtakarítás lehetőségét csak abban lehet keresni, hogy honnan, milyen 
forrásból vesszük az adott térfogatáramú friss levegő felmelegítéséhez szükséges 
energiát vagy annak legalább egy részét. 
Ami az építészeti eszközöket illeti, ilyen megtakarítási lehetőséget kínál a friss levegő 
előmelegítése fűtetlen terekben, pufferzónákban, szoláris rendszerelemekben. Itt 
lényegében vagy a már „leírt” veszteségáramokat, vagy a napsugárzás energiáját 
hasznosítjuk. Ez az alaprajz, a térkapcsolatok szervezésével, a nyílászárók 
elrendezésével, illetve a megfelelő szoláris rendszerelemek alkalmazásával függ össze. 
A szellőztetés lehet természetes és mesterséges. 
A természetes szellőzés a hőmérséklet-különbség és a szél hatására jön létre. Jó 
működésének épületszerkezeti feltételei: a levegőt be- és kibocsátó nyílások megfelelő 
kialakítása és elhelyezése, építészeti feltétele: az épületen belüli légforgalom 
útvonalainak „megszervezése”. 
A gépi szellőztetés a levegő mozgatásához ugyan külső forrásból származó energiát 
használ, de megbízható, jól szabályozható és lehetővé teszi hővisszanyerők, kihelyezett 
hőtárolók beépítését, a begyűjtött sugárzási energia időben szabályozható leadását 
és/vagy távolabbi helyiségekbe való szállítását. 
A sugárzásos hőnyereség számos építészeti és épületszerkezeti tényező függvénye. 
Elsődleges az épület tömegformálása, tájolása, üvegezési aránya. A benapozás feltételei 
emellett függenek az utcavonalaktól, a telekosztástól, a környező beépítéstől, a 
terepalakulatoktól és a növényzettől, tehát városépítészeti szintű kérdésekről is szó van. 
Szerkezeti szempontból az üvegezés rétegszáma és típusa, az ablakosztás és az 
árnyékolószerkezetek játszanak meghatározó szerepet. Az utóbbiakba a mozgatható 
társított szerkezetek éppúgy beleértendők, mint a fix árnyékvetők és az épület 
homlokzati tagozatai, erkélyei. 
A sugárzásos hőnyereség kérdése kettős: amennyire fontos az, hogy a téli félévben a 
sugárzásos nyereség a fűtési és világítási energiaigény lehető legnagyobb hányadát 
fedezze, annyira fontos az is, hogy a nyári félévben ezt a nyereséget kizárva az épület 
túlzott felmelegedését megakadályozzuk, a mesterséges hűtés alkalmazását kikerüljük. A 
tervezés során tehát a téli és a nyári időszakra vonatkozó igények egyidejű 
mérlegelésére, kiegyensúlyozott kompromisszumok keresésére van szükség. 
A fűtési hőfokhíd egyszerűbben értelmezhető a 3.46 ábrán, ahol a vízszintes tengelyen az 
időt a téli félévre (a naptári év végén nem megszakítva) ábrázoljuk. A ti és te görbék 
közötti terület az épületből a környezetbe távozó hőmennyiséggel arányos (ez az 
éghajlati hőfokhíd, l. a 2. fejezetben). A veszteségáramokat három forrás fedezi. A belső 
hőterhelés állandónak tekinthető, a sugárzási nyereségek a fűtési idény során változnak. 
E kettő hasznosított hányada bizonyos (ti – te) hőmérséklet-különbség mellett fedezi a 
veszteségeket úgy, hogy a a belső hőmérséklet nem csökken a kívánt érték alá, a kívánt 
értéket akkor veszi fel, amikor te = thatár – ez az a külső hőmérséklet, amelynél a fűtési 
üzemet el kell indítani, illetve le lehet állítani. A metszéspontokat a vízszintes tengelyre 
levetítve adódik a fűtési idény hossza. 
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3.46 ábra: A fűtési hőfokhíd 

 
A thatár hőmérséklet értéke a meglévő épületek esetében +12 °C. Jól hőszigetelt 
épületben ez lényegesen, akár a fagypontnál is alacsonyabb. 
 
3.6 Hőtárolás 

3.6.1 A hőtároló kapacitás 

Az eddigiek alapján a helyiség belső hőmérséklete és a fűtőteljesítmény napi átlagértéke 
jól becsülhető. A valóságban azonban a belső és a külső hőmérséklet különbsége (előjele 
is) pillanatról pillanatra változhat – az egyensúlyban lényeges szerepet kap az épület 
tárolt hőmennyiségének változása. Időben nem állandósult folyamatok esetében a 
szerkezetbe belépő és az onnan távozó áramok különbsége a szerkezetben tárolt energia 
– és ezzel a hőmérséklet – változásával jár. A tárolt hő adott mértékű megváltozása 
felírható tömeg és fajhő szorzatával: 

 tmcQ   (3.17) 

ahol: m a tömeg [kg]; c – fajhő [kJ/kgK]; t  – hőmérséklet-változás [K]. Az 
építőiparban használatos anyagok túlnyomó részének fajhőjére c  0,84–0,95 kJ/kgK, 
ezért többnyire csak a hőmérséklet-változás és a tömeg fordított arányáról szoktak 
beszélni. Kivételt képeznek a szerves adalékanyagokkal készített vályogfalak és a 
faanyagok. A fa fajhője c  1,7–3,0 kJ/kgK, ezért hőtárolás szempontjából 1 kg fa 2–3 kg 
betont „ér” (megint más kérdés, hogy adott térfogatban – rétegvastagságban csak 
csekély tömegű fa fér el). 
A tárolt hőről mindig csak valamilyen szinthez viszonyítva beszélhetünk: t  valamihez 
viszonyítva jelent egy hőmérséklet-különbséget. 
Amikor általában hőtároló képességet említenek, leginkább csak az „m.c” (tömeg * 

fajhő) szorzatot értik alatta. Valójában az adott hatások következtében felvett – tárolt – 
leadott hőmennyiség a rétegrendnek is függvénye. Hogy hogyan, az a hatástól függ. 
Tekintsünk egy külső falat, időben állandósult állapotban, téli feltételek mellett. A tárolt 
hő mennyiséget a külső hőmérséklet szintjéhez viszonyítva célszerű megállapítani. Hogy 
egy (egységnyi homlokfelületű) elemi rétegben mennyi tárolt hő van, az attól függ, 
mennyivel melegebb az adott réteg a külső környezetnél, – ezt a hőmérséklet-eloszlás 
vonalai alatti metszékek is jelzik.  
 



65 

  
3.47 ábra: A tárolt hő függ a rétegsorrendtől 

 
Tekintsünk egy kétrétegű falat, két különböző rétegrenddel! Az egyik esetben a 
nagytömegű teherhordó réteg a „meleg” oldalon van, a tárolt hő – a környezethez 
viszonyítva – nagy, a másik esetben a magasabb hőmérsékletű réteg tömege kicsiny, a 
nagy tömegű réteg hőmérséklete pedig alacsony, vagyis a tárolt hő csekély. 
Mindennek természetesen csak akkor van jelentősége, ha valamilyen időbeli változás 
történik! Például ha a külső hőmérséklet hirtelen lecsökken, az új külső hőmérsékletnek 
megfelelő új hőmérsékletesési vonal csak akkor alakul ki, ha a régi és az új helyzet 
különbségének megfelelő hőmennyiség a falból már „kifolyt”. Ez hosszú órákat, egy-két 
napot is igénybe vesz, ami alatt a fűtőteljesítményt még nem kell megnövelni, mert a 
rendszer többletveszteségeit a tárolt hő változása fedezi. Ebből a szempontból a nagyobb 
tárolt hő előnyösebb. 
Egy helyiség hőtechnikai viselkedését, a hőhatásokra adott válaszát persze nemcsak a 
külső, hanem a belső szerkezetekben tárolt hő is befolyásolja. Az esetek nagy részében 
ez utóbbi a jelentősebb – nemcsak azért, mert egyes belső szerkezetek – elsősorban a 
födémek – tömege nagy, hanem azért is, mert ezek teljes keresztmetszetükben 
gyakorlatilag a helyiség hőmérsékletén vannak. Természetesen egy közbenső 
szerkezetben tárolt hőnek fele az egyik, fele a szomszédos másik helyiséghez tartozik. 
A helyiségeket általában napi ciklusban változó hőhatások érik (napsugárzás, belső 
hőforrások). Ezek a helyiség hőmérsékletének ingadozását okozzák, amit csak jól 
szabályozott fűtő-hűtő teljesítménnyel lehet szűk határok között tartani. 
A belső hőmérséklet ingadozása kisebb és/vagy a fűtő-hűtő teljesítmény szabályozása 
egyszerűbb, ha a helyiséget burkoló (belső és külső) szerkezetek hőtároló képessége 
nagy. A hő felvételének és leadásának folyamatát azonban a ciklus időtartama 
korlátozza. 
Amikor megkezdődik a hőáram behatolása, a szerkezet még „hideg”, a bejutó 
hőmennyiség egy része tehát az útjába eső elemi réteg felmelegítésére fordítódik, „ott 
marad”. A továbbiakban a behatoló hőáram a második, harmadik stb. egyre mélyebben 
fekvő rétegeket éri el és melegíti fel, azonban ahhoz, hogy odáig jusson, le kell küzdeni 
az útjába eső külsőbb rétegek ellenállását is. Ez pedig hőmérsékletesést jelent, hiszen 
hőáram csak hőmérséklet-különbség hatására folyik. Azaz: a mélyebben fekvő rétegek 
hőmérséklete már kevésbé fog megemelkedni: annál kevésbé, minél mélyebben 
fekszenek, illetve minél nagyobb a külsőbb rétegek ellenállása. 
A periódus másik részében a helyiség-hőmérséklet csökkenni kezd, a szerkezet ehhez 
képest most „meleg”, tehát a melegebb szerkezetből indul meg a hőáram kifelé. A 
periódus végére az „első félidőben” elnyelt, feltárolt hő távozik. 
A két előbb leírt körülményből az következik, hogy a periodikus – gyakorlatunkban a napi 
periódusú – hőtárolási folyamatban a szerkezetnek csak egy bizonyos mélységű zónája 
vesz részt aktívan: amely nincs túl mélyen, nincs nagy ellenállással elszigetelve a 
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helyiségtől – tehát még érdemi hőmérséklet-változás alakul ki benne, – amilyen 
mélységig a hőáramnak a periódus első felében még ideje van behatolni. 
Gyakorlati ökölszabály szerint napi ciklusú periodikus folyamatokban a szerkezetnek az a 
zónája vesz részt, amelynek a mélysége 10 cm. Azok a rétegek, amelyeket a felszíntől 
hőszigetelő réteg(ek) választ(anak) el, a napi periódusú hőfelvétel és -leadás 
folyamatában aktívan nem vesznek részt. Ezért például egy kerámia padlóburkolatú 
közbenső födém kitűnő hőtároló, de ugyanez a szerkezet alulról álmennyezettel és 
hangelnyelő burkolattal, felülről habalátétes szőnyegpadlóval a helyiségtől annyira 
elszigetelhető, hogy a napi ciklusú hőtárolási folyamatban gyakorlatilag semmilyen 
szerepet nem játszik. 
Az esetek többségében az az előnyös, ha a belső szerkezetek a napi periódusú hőtárolás 
(felvétel és leadás) folyamatában aktívan részt vesznek. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a 
helyiséget érő hőhatások következtében kialakuló hőmérséklet-ingadozás szűk határok 
között marad (a szerkezetek jelentős hőmennyiséget vesznek fel és adnak le csekély 
hőmérséklet-növekedés és -csökkenés mellett). Ez lehetővé teszi a hőterhelések, a 
napsugárzási energia hasznosítását, „védelmet” jelent a fűtőteljesítmény tökéletlen 
szabályozásának következményeivel szemben. 
Az ellenkező esetre példa egy szakaszosan, ritkán használt helyiség. 
Ha valamelyik réteg anyaga fa, annak sűrűségét háromszoros szorzóval számítjuk (így 
vesszük figyelembe, hogy a fa fajhője háromszorosa az egyéb építőanyagokénak). 
A helyiségek hőtároló tömege az őt burkoló egyes szerkezetek felületének és fajlagos 
hőtároló tömegének szorzatösszege: 

 AmMhelyiség  (3.18) 

ahol: A – terület [m2]; m – felületegységre jutó fajlagos hőtároló tömeg (a 10 cm-es 
szabály alapján) [kg/ m2]. Egy folyamatosan használt helyiség esetén a nagy hőtároló 
képességű külső határolószerkezetek ugyan előnyösek, mert csak lustán, késve 
válaszolnak a környezeti hatásokra, ellenben vannak szakaszosan vagy ritkán használt 
helyiségek is. Ezeknél cél az, hogy a használati idő kezdetén minél gyorsabban fel 
lehessen fűteni őket. A hatás – a fűtőteljesítmény – ez esetben a belső oldalon „támad”. 
Ha itt nagy tömegű teherhordó réteg van, annak felmelegítéséhez jókora hőmennyiség – 
fűtőteljesítmény és/vagy hosszabb idő kell. Ha viszont egy könnyű hőszigetelő réteg van 
belül, annak hőmérséklete kevés hőmennyiségtől – kisebb fűtőteljesítmény, rövidebb idő 
– felemelkedik, a felfűtés könnyebb. 
Ebből adódik, hogy szakaszos fűtéssel nagyobb energiamegtakarítás érhető el kisebb 
hőtároló képességű helyiségek esetében – azok ugyanis gyorsabban lehűlnek, a napi 
átlaghőmérsékletük alacsonyabb lesz, tehát az egy nap alatt a környezetbe távozó 
hőmennyiség is kevesebb lesz. Hőveszteség ugyanis a fűtés üzemszünetében is van – azt 
a tárolt hő csökkenése fedezi. A következő fűtési szakaszban az üzemszünet alatt 
„felhasznált” tárolt hőt vissza kell táplálni (a szerkezetet ismét fel kell melegíteni). Ez 
vagy hosszabb felfűtési időt, vagy nagyobb fűtőteljesítményt igényel nehéz szerkezetek 
estében, ha azt akarjuk, hogy adott időpontban a helyiség hőmérséklete elérje a kívánt 
értéket. 
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3.48 ábra: Szakaszos fűtés esetén a kisebb hőtároló képesség előnyösebb 

 
A külső hőmérséklethez viszonyított tárolt hőmennyiség elsősorban a szélsőségesen 
hideg időszakok átvészelése szempontjából fontos (nem kell nagy fűtőteljesítmény 
tartalékokat beépíteni, ha a tárolt hőből van tartalékunk). 
 
3.6.2 A hőstabilitás 

A periodikusan változó hőhatásoknak kitett szerkezetek és helyiségek reakciójának 
jellemzésére vezették be a hőelnyelési tényező és a hőstabilitás fogalmát. 
A hőelnyelési tényező a szerkezet felületén áthaladó hőáram és a felületi hőmérséklet 
közötti kapcsolatot jellemzi. Értelmezéséhez mindig meg kell adni azt is, hogy a felületet 
érő hatások az idő függvényében hogyan változnak. Egyéb kikötés híján a napi ciklusban 
szinuszfüggvény szerint változó hatásokról van szó. Ebben az esetben a hőelnyelési 
tényező azt fejezi ki, hogy egységnyi homlokfelületű szerkezet esetén mekkora 
amplitúdójú hőáram-ingadozás okoz egységnyi felületi hőmérséklet-ingadozást. Szabatos 
értelmezésben ez egy komplex szám, amelynek abszolút értéke az amplitúdók 
hányadosát, fázisszöge a hatás és a reakció közötti késést fejezi ki. 
A hőstabilitás fogalma ehhez hasonló, azt fejezi ki, hogy egységnyi homlokfelületű 
szerkezet esetén mekkora amplitúdójú hőáram-ingadozás tartozik a felülettel érintkező 
közegben mért egységnyi hőmérséklet-ingadozáshoz. Szabatos értelmezésben ez is egy 
komplex szám, amelynek abszolút értéke az amplitudók hányadosát, fázisszöge a hatás 
és a reakció közötti késést fejezi ki. (Tájékoztatásul: nehéz határolószerkezetek esetében 
ennek értéke 45 W/m2K.) 
Egy helyiség hőstabilitása a határolófelületek területének és az egyes szerkezetek 
hőstabilitásának szorzatösszege: a helyiséget érő hőterhelés ingadozásának amplitúdója 
és a helyiség-hőmérséklet ingadozásának amplitúdója közötti arányt fejezi ki. 
 
3.6.3 Csillapítás, késleltetés 

Annak érdekében, hogy a külső határolószerkezeteknek a periodikus hőhatásokra adott 
válasza könnyebben legyen jellemezhető, a tervezési gyakorlat speciális fogalmakat 
használ. 
Amikor egy periódus első felében hőáram hatol be a szerkezetbe, annak egy része az 
útjába eső rétegek felmelegítésére fordítódik, azokban tárolódik (és ezzel azok 
hőmérsékletét megemeli), a mélyebben fekvő rétegekbe csak a hőáram maradványa jut. 
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Minél nagyobb tömegű és fajhőjű rétegeken halad át a hőáram, annál nagyobb hányada 
„marad le útközben” e rétegek felmelegítésére, minél nagyobb ellenállásúak e rétegek, 
annál nagyobb lesz a hőmérsékletesés. Egy külső határolás esetében ennek az a 
következménye, hogy a szerkezet belső síkját és arról a helyiséget egy kívülről induló, 
időben változó hőáramnak csak egy tört része éri el. Mielőtt a szerkezet teljes 
keresztmetszetében átmelegedne, a periódus második felében a külső hőhatás (például 
napsugárzás) megszűnik, a szerkezet a környezethez viszonyítva „meleggé” válik és 
most a szerkezetből indul meg kifelé, a környezet felé az eddig feltárolt hő 
visszaáramlása, éspedig először a legkülső, majd az egyre mélyebben fekvő rétegekből. 
A Nap járása és a külső hőmérséklet napi periódusú ingadozása miatt a vizsgált jelenség 
a gyakorlat egyik alapesetének számít. A külső szerkezetek viselkedésének jellemzésére 
használt egyik jelzőszám a csillapítási tényező. Ennek értelmezése a következő: 
A hőáram periodikus változását az okozza, hogy a környezet hőmérséklete egy napi 
középérték körül periodikus lengéseket végez. Ez a lengés amplitúdójával jellemezhető. 
A szerkezet belső síkját a környezetből behatoló hőáramnak csak egy maradványa éri el 
a periódus egyik felében. A periódus másik részében ez a hőáram visszafolyik a 
környezetbe. Ez a szerkezet belső síkján hőmérséklet-ingadozást okoz, amely ugyancsak 
amplitúdójával jellemezhető. 
Csilllapítási tényezőnek megállapodás szerint e két amplitúdó hányadosát nevezzük. 
A csillapítási tényező annál nagyobb, minél nagyobb tömegű és fajhőjű rétegekből áll a 
szerkezet, továbbá minél nagyobb e rétegek hővezetési ellenállása. A rétegsorrend 
hatása is jelentős. 
Bármely szerkezetre igaz az, hogy csillapítási tényezője nagyobb, mint a belső oldali 
hőátadási tényező és a hőátbocsátási tényező hányadosa: 

U

hi  (3.19) 

Ahhoz, hogy a hőáram az útjába eső rétegeket felmelegítse, majd maradékával a belső 
síkot elérje, időre van szükség. (Tájékoztató ökölszabály: a hőmérséklet frontja a 
szilikátbázisú anyagokban óránként kb. 3 cm-t halad előre.) Ezért a belső síkon 
lejátszódó hőmérsékletlengés a környezet hőmérsékletének lengését időben megkésve 
követi. Ezt jellemzi a késleltetés, amely a belső síkon és a környezetben lejátszódó 
hőmérsékletlengések két azonos fázisú pontja (például a két maximum) között mérhető. 
A két jellemző egy komplex szám abszolút értéke, illetve fázisszöge. A részleteket 
mellőzve a külső és a belső hőmérséklet, továbbá minden réteghatár hőmérséklete egy-
egy komplex számmal adható meg, amelyek a számsíkon egy-egy vektorral 
jellemezhetők. Ezek hossza a hőmérsékletlengés amplitúdójával egyenlő, a köztük lévő 
szög pedig a késleltetést fejezi ki (360° megfelel 24 órának). 
Forgassuk e „vektorcsokrot”, és vetítsük a vektorok végpontjait: szinuszgörbéket 
kapunk, amelyek az idő függvényében adják meg egy-egy síkban a hőmérséklet-
változást. 
Egy-egy időpontra leolvasva a hőmérsékletértékeket a hely függvényében ábrázolt 
„pillanatfelvételeket” kapunk a hőmérséklet-eloszlásról. 
Általában azt tekintjük előnyösnek, ha a csillapítás és a késleltetés nagy, ekkor ugyanis a 
helyiségbe a külső határolószerkezeteken át kevés „zavarás” jut, kisebb a nyári 
túlmelegedés veszélye. 
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3.49 ábra: A csillapítási tényező és a késleltetés értelmezése 

 
Ha a határolószerkezetek külső síkja által elnyelt napsugárzási energiát (fűtési célra) 
hasznosítani kívánjuk, akkor a késleltetés helyes megválasztásával biztosítható, hogy a 
hőáram az igények szerinti – általában esti, kora éjszakai – órákra érje el a helyiséget. 
 
3.6.4 Az egyensúly 

A 3.45 ábrának az épület nyári túlmelegedése szempontjából kritikus részén a belső 
hőmérséklet napi átlagát ábrázoló görbére ráültetve ábrázoltuk a belső hőmérséklet napi 
lengését, amely a helyiség hőtároló képességének is függvénye. Látható, hogy a belső 
hőmérséklet napi periódusú lengése lényegesen befolyásolja azt, hogy az év folyamán 
hány olyan óra várható, amikor a belső hőmérséklet a még elfogadható felső határt 
meghaladja. Hűtésre a kékkel jelölt helyzetekben van szükség, feltéve, hogy azok olyan 
időszakokra esnek, amikor a helyiségben tartózkodnak. 
 

 
3.50 ábra: A belső hőmérséklet napi lengése az átlag körül 

 
Mérlegelés kérdése, hogy milyen gyakoriságú, időtartamú és mértékű túlmelegedés 
indokolja egyértelműen a gépi hűtés alkalmazását. 
 
3.6.5 A hasznosítási fok 

A nyereségáramok hasznosulásának mértéke a nyereség/veszteség aránytól függ. A 
nyereségáram teljes egészében akkor sem hasznosul, ha a nyereség és a 
veszteségáramok értéke pontosan megegyezik. A teljes hasznosulás ebben az esetben 
csak a következő idealizált feltételek egyikének teljesülése esetében lenne lehetséges: 
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 a nyereség- és veszteségáramok időben tökéletesen szinkronban változnak, értékeik 
pillanatról pillanatra megegyeznek; 

 a helyiség hőtároló tömege végtelen, bármekkora hőmennyiséget képes felvenni a 
belső hőmérséklet megváltozása nélkül. 

E feltételek egyikének teljesülése esetén a következő eredményeket kapnánk: 
Nyereség/veszteség arány: 1 2 3 
Hasznosuló hányad:  1 0,5 0,33  
 

 
3.51 ábra: A hasznosítási fok 

 

Természetesen, ha a nyereség kisebb, mint a veszteség, akkor az az idealizált esetben 
teljes egészben hasznosulna. Ezt a 3.51 ábra „A” görbéje mutatja. 
Valós körülmények között a hasznosuló hányad kisebb: a nyereség- és veszteségáramok 
nem szinkronban futnak (gondoljunk csak a nappalok és éjszakák váltakozására), és a 
hőtároló tömeg sem végtelen: a nyereségáramok a helyiségben hőmérséklet-
ingadozással járnak, amit egy bizonyos határig a benntartózkodók tolerálnak, de a 
tűréshatárt elérve nem – vagy meggátolják a nyereségáramot (például árnyékolással), 
vagy eltávolítják a nyereséget (például szellőztetéssel). 
Ezért valós körülmények között a hasznosulási fok alacsonyabb, a „B” görbe szerint 
alakul. Az ábrán e körül egy sáv van jelölve: a felső határához közel alakul a hasznosítási 
fok, ha a helyiség hőtároló tömege nagy és a fűtés kis tehetetlenségű, jól szabályozott. A 
sáv aljához a kis hőtároló tömeg vagy nagy tehetetlenségű, rosszul szabályozott fűtés 
tartozik. 
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4. AZ ÉPÜLETEK MINŐSÍTÉSE 

4.1 Bevezetés 

Az épületek, lakások többnyire az emberek legértékesebb tulajdonát képezik és 
használatuk, fenntartásuk költségei – ezen belül az energiafogyasztás – hosszú távon 
meghatározzák anyagi helyzetüket. Nem elhanyagolható hatással vannak ezek a tételek 
az államháztartásra is – elegendő az energiahordozók vagy az építések és felújítások 
támogatására vagy az állami tulajdonban lévő épületekre utalni. A pénzügyi kérdések 
fontosságát is felülmúlják a fosszilis energiahordozók készletének végességével, a 
környezeti hatásokkal, a klímaváltozással és a fenntartható fejlődéssel összefüggő 
problémák. Mindebből következően természetesnek tekintendő, hogy egyrészt az 
egyéneknek és a közösségnek is érdeke, hogy az állam szabályozásban rögzítse az 
épületek energetikai és/vagy ökológiai minőségének minimumára vonatkozó 
követelményeket, másrészt hogy az épületek, lakások rendelkezzenek olyan 
dokumentummal, amely a vásárlóknak, bérlőknek hiteles információt nyújt az épület 
minőségéről. 
A kérdés mindössze „csak” az, hogy mire vonatkozzék a szabályozás és mi legyen a 
minősítés alapja. A következő rövid áttekintés egyszersmind a szabályozások időbeli 
fejlődéstörténetét is adja. 
Az épületek fűtési energiaigényét a régebbi, nagy hőátbocsátási tényezőjű szerkezetek 
korában alapvetően a transzmissziós hőveszteségek határozták meg, ezért kézenfekvő 
volt, hogy kezdetben az egyes elemek (falak, zárófödémek, nyílászárók) hőátbocsátási 
tényezőire vonatkozó korlátozásokat írtak elő. Viszonylag hamar terjedt ki a szabályozás 
az épület köpenyére (ez alatt itt és a továbbiakban a fűtött tereket burkoló szerkezetek 
összességét értjük, amely a fűtött tereket a külső levegőtől, a talajtól, fűtetlen terektől 
és idegen tulajdonú szomszédos terektől választja el). A transzmissziós veszteségek 
szempontjából nem közömbös, hogy melyik elem milyen arányban van jelen a 
köpenyben. A nagy üvegezési arány iránti igény vagy divat terjedésének következtében a 
szabályozás kiterjedt a köpeny átlagos hőátbocsátási tényezőjének korlátozására is. 
A hőszigetelés javítása miatt viszonylagosan megnőtt a bonyolultabbá váló csomópontok 
mentén kialakuló hőhídveszteségek szerepe, így valamilyen egyszerűsített eljárással a 
szabályozások erre is kitértek. Ugyancsak a jobb hőszigetelés, azaz a csökkenő 
transzmissziós hőveszteségek miatt egyre nagyobb lett a viszonylagos súlya a szellőzési 
veszteségeknek – ennek következtében kísérletek folynak arra, hogy a követelmény-
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rendszernek ezek is részei legyenek. Egy további következmény a nyereségáramok 
felértékelődése volt – ezek figyelembevételére szintén tettek lépéseket. 
Amikor lényegében már minden, az épülettel magával összefüggő jellemző valamilyen 
módon megjelent a szabályozásban, akkor következő lépésként az épületgépészeti 
rendszerek minősége: az energiahordozó fajtája, a hatásfokok és veszteségáramok 
bővítették a szabályozások hatálya alá vont tételek körét. Ez az önmagában is jelentős 
lépés azonban még egy újabb tényező szerepét is magával hozta, ez pedig a fogyasztói 
magatartás. 
Kétségtelen, hogy a fogyasztói magatartás – a belső hőmérséklet, a szellőztetés, a belső 
hőterhelések – a transzmissziós és szellőzési hőveszteségeket érdemben befolyásolják. 
Itt azonban még közvetlen a kapcsolat az épület és a fűtési rendszerek minőségével, ami 
aligha mondható el a használati melegvíz-termelés energiaigényéről. A használati 
melegvíz-termelés rendszerei gyakorta szerves egészet alkotnak a fűtési rendszerekkel, 
energiafogyasztásuk egyrészt ezért sem hanyagolható el, másrészt lakóépületek 
esetében ma már többnyire ez a legsúlyosabb tétel. Azonban nyilvánvaló, hogy ennek 
aligha van köze az épülethez – a nettó melegvíz-igényeket megállapodás szerinti értékkel 
(célszerűen statisztikai adatok alapján) lehet figyelembe venni. Ugyancsak kevés köze 
van az épületeknek a világítás energiaigényéhez, ami főleg az iroda- és oktatási 
épületekben komoly tétel. Nyitott kérdés a többi fogyasztó (főzés, háztartási gépek, 
irodai berendezések) energiaigénye. 
Csak az energiát illetően lényegesen bővíthető a kör akkor, ha az „üzemeltetés”, a 
használat energiafogyasztása mellett életciklus elemzés alapján a létesítés, fenntartás és 
bontás energiaigényét is figyelembe vesszük – vagy csak azon elemek tekintetében, 
amelyeknek közvetlen hatása van az üzemeltetés energiaigényére vagy az épület 
egészére. 
Az energia mellett egyéb indikátorok is képezhetik a minősítés alapját. Ezek közül 
leggyakrabban a CO2-kibocsátást (emissziót) használják – akár az üzemeltetésre 
szorítkozva, akár az életciklus egészére. Egyes ökológiai minősítési eljárásokban további 
nagyszámú indikátor is szerepel, olykor az épületet a település kontextusába helyezve. 
 
4.2 Az épület 

4.2.1 Az elemekre vonatkozó követelmények 

Az elemek alatt az épület köpenyét alkotó falakat, zárófödémeket, nyílászárókat értjük. 
Az időrendben legkorábbi szabályozások erre szorítkoztak, többnyire nem is az 
energetikai, hanem az állagvédelmi szempontok alapján. Annak ellenére, hogy 
önmagában egy ilyen szabályozás a mai igényeknek már nem felel meg, az elemekre 
vonatkozó követelmények fenntartása a szabályozás részeként ma is indokolt. Itt 
egyrészt arra kell gondolni, hogy a magasabb szintű (az épületre és az épületgépészetre 
is kiterjedő) követelményeket egyébként teljesítő épületek esetében sem lenne jó, ha 
„becsúszna” egy-egy rossz minőségű elem, ami állagvédelmi vagy hőérzeti problémákat 
okozna. Ennél is fontosabb azonban a meglévő épületek felújításának kérdése. Ilyen 
esetekben az épület egészére vonatkozó követelmények teljesítése sokszor nem 
lehetséges, különösen, ha csak kisebb léptékű felújításról van szó, de az elemekre 
vonatkozó követelmények teljesítésével mégis érdemi minőségjavulást lehet elérni ilyen 
esetekben is. 
Az elemekre vonatkozó követelmények a hőátbocsátási tényező korlátozását jelentik. 
Fontos tisztázni, hogy ezalatt mit kell értenünk: az egydimenziós hőáramok alapján 
számított rétegtervi hőátbocsátási tényezőt, vagy egy olyan eredő hőátbocsátási 
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tényezőt, amely az elemen belüli hőhidak hatását is kifejezi. (Ilyen elemen belüli hőhidak 
például a rétegek közötti átkötő acélbetétek, a szerelt homlokzatburkolatot tartó profilok, 
a tetőtérbeépítéseket burkoló szerkezetekben a szarufák – ezek miatt az eredő 
hőátbocsátási tényező többször tíz százalékkal meghaladhatja a rétegtervi hőátbocsátási 
tényező értékét.) 
 
4.2.2 A köpenyre vonatkozó követelmények 

Az egyes elemekre vonatkozó követelmények betartása az épület tekintetében nem 
jelent semmit: ugyanolyan elemekből „összerakott” épület (egységnyi alapterületre vagy 
térfogatra vonatkoztatott) fajlagos hőveszteségei között nagyságrendi eltérés 
mutatkozhat az épület mérete és formája, valamint az egyes elemek felületaránya 
függvényében. E probléma mérséklése végett – és a nagy üvegezési arányok 
szükségessége vagy divatja miatt is – az elemekre vonatkozó követelmények mellett új 
előírásként megjelent a felületarányosan súlyozott átlagos hőátbocsátási tényező 
korlátozása is. Ez azzal jár, hogy amennyiben valamelyik elem (többnyire az ablak) 
felületaránya a köpeny egészében nagy, úgy abból kisebb hőátbocsátási tényezőjűt kell 
alkalmazni az átlagos értékre vonatkozó követelmény betartása végett. 
Hasonló elven alapult az Egyesült Királyság szabályozása is, amelynek lényege a 
„notional building” alapján a tervező által megállapított határérték. Az épület méretét, 
formáját a tervező állapította meg, az üvegezési arány és az elemek hőátbocsátási 
tényezői előírt értékek voltak. Ezekkel a tervező meghatározta az egységnyi belső-külső 
hőmérséklet-különbséghez tartozó hőveszteséget (W/K): ez volt a felső korlát. Ezután 
szabad keze volt az egyes szerkezetek és az üvegezési arány megválasztásában azzal a 
megkötéssel, hogy a végeredmény nem lehet kedvezőtlenebb, mint a notional buildingre 
kiszámított érték. Ez a módszer elég nagy építészeti tervezési szabadságot biztosított, 
ugyanakkor felelős és korrekt hozzáállást is követelt a tervezőktől. 
A korábbiakon túlmenően egy ilyen előírás lehetővé teszi, hogy az elemek 
csatlakozásainál kialakuló hőhídak hatását is figyelembe vegyük, ez azonban nem volt 
jellemző azokra az előírásokra, amelyek az átlagos hőátbocsátási tényezőt korlátozták. 
 
4.2.3 Az épületre vonatkozó követelmények 

Az eddig tárgyalt követelmények csak az épület védekező, defenzív tulajdonságát jellem-
zik, de nem jelent meg bennük a szoláris nyereség hasznosított hányada. Így nagyon 
különböző minőségű épületek kerültek egy kategóriába, egyetlen szempont alapján. 
Ha az energiamérlegnek csak azokat az összetevőit vesszük figyelembe, amelyek 
kizárólagosan az építészeti-épületszerkezeti megoldások függvényei, akkor a 
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fajlagos érték bevezetése a célszerű, ahol qv a fajlagos hőveszteség-tényező [W/m3K]; 
Qsd – hasznosított direkt sugárzási nyereség a téli hónapokban („besüt a Nap az 
ablakon”) [kWh/m2]; Qsid – hasznosított indirekt sugárzási nyereség a téli hónapokban 
(üvegház, energiagyűjtő falak stb.) [kWh/m2]; 72 az órafokban kifejezett átlagos fűtési 
hőfokhíd [hK/a] ezredrésze (a kW/W-átszámítás miatt). 
Ez a szám a transzmissziós és hőhidak miatti veszteségek és a hasznosított sugárzási 
nyereség algebrai összegéből származik. A hasznosítási fok révén az épület hőtároló 
képessége is – közvetve – szerepel. Mondhatni, minden adat benne van, ami az épületre 
jellemző és csak olyan adat van benne, ami az épületre jellemző. Ez alatt értendő az 
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épület geometriája, az egyes elemek felülete, tájolása – hiszen a sugárzási nyereség 
tájolásfüggő –, árnyékvetők és társított szerkezetek, de idetartoznak a szerkezeti adatok 
is (hőátbocsátási tényezők, csomópontok, üvegezések sugárzás átbocsátási tényezője) és 
az épület közvetlen szomszédságának a hatása is (benapozás.) 
A szellőzési veszteség normális esetben nem az épület jellemzője: normális esetben 
akkora légcserét biztosítunk, amekkora az épületben tartózkodó személyek száma és 
tevékenysége alapján szükséges. Ha a légcsereszám ennél nagyobb, az az épület 
valamilyen hibájára utal: a légzárás tökéletlensége miatt csukott ajtók, ablakok mellett a 
spontán filtrációs levegőforgalom meghaladja az igényeket, a rossz minőségű 
csomópontok miatt kell az emberek igényét meghaladó mértékben szellőztetni (hogy a 
belső levegő relatív nedvességtartalma és ezzel az állagkárosodás kockázata alacsonyabb 
legyen) vagy azért kell intenzíven szellőztetni, mert a szerkezetekből káros szennyezés 
(oldószergőz, radon…) szabadul fel, amit el kell távolítani. Vagyis, ha a szellőzési 
veszteség az épület jellemzője, akkor valami baj van az épülettel! 
Ami a rendeltetése szerinti embereket és tevékenységeket befogadja, az az épület 
térfogata, a transzmissziós veszteségáramok viszont az épület köpenyén át alakulnak ki. 
Hogy mekkora köpenyfelület burkol egységnyi térfogatot, az az épület méretétől és 
formájától függ és a felület/térfogat aránnyal jellemezhető. 
Pusztán a transzmissziós hőveszteségek szempontjából az a kedvező, ha az adott épület 
térfogatot a lehető legkisebb külső felülettel burkoljuk. Ennek példája az eszkimó igloo 
félgömb formája. Kedvező felület/térfogat viszonyt eredményeznek a körhöz közeli 
sokszög és még a négyzetes alaprajzok. 
A felület/térfogat viszony az abszolút méreteknek is függvénye – ez könnyen belátható, 
ha összevetjük az 1, 2, 5, 10, 20, 100 m élhosszúságú kockák felület/térfogat viszonyait 
(6; 3; 1,2; 0,6; 0,3; 0,06). Az épületek felület/térfogatviszonya az abszolút méretek és a 
tömegalakítás függvényében általában a 0,3–1,2 intervallumba esik – a 0,3-hoz közeli 
értékek például egy egyszerű tömegű, tízszintes, öttraktusos panelházra, az 1,0 körüli 
értékek családi házakra jellemzőek. 
Ha azt tekintjük kiindulópontnak, hogy az épület használata szempontjából a hasznos 
alapterület vagy a beépített térfogat a mértékadó (a kettő között a belmagasság teremt 
az esetek többségében egyértelmű kapcsolatot), akkor egy energetikai követelményt az 
egységnyi térfogatra vetített fajlagos érték formájában fogalmazunk meg [(4.1) 
összefüggés], de a követelmény számszerű értékét a felület/térfogat arány 
függvényében írjuk elő. 
Ennek lényegét egy példával lehet bemutatni. A 4.1 ábra a hazai szabályozás 
hőveszteség-tényezőjének (W/m3K) azon követelményértékeit mutatja a felület/térfogat 
viszony függvényében, amelyek a kézirat leadásakor hatályosak voltak. 
A diagramból leolvasható, hogy a kedvezőtlenebb felület/térfogat arányú (általában az 
abszolút kubatúra tekintetében is kisebb) épületekhez enyhébb – térfogatra 
vonatkoztatott – követelményértékek tartoznak. Ennek az az oka, hogy a kedvezőtlenebb 
geometriai adottságok miatt a szerkezetek még értelmesen (egyszerűen és 
gazdaságosan) megvalósítható hőszigetelése mellett is magasabb az egységnyi 
térfogatra jutó hőáram. Ilyenkor jobban hőszigetelt (kisebb hőátbocsátású) tömör 
határolószerkezetekkel és kedvező tájolású, korszerű homlokzati nyílászáró 
szerkezetekkel lehet a kedvezőtlen geometriai jellemzőket ellensúlyozni. 
A követelmény természetesen az épületet határoló összes szerkezet átlagos 
hőátbocsátási tényezőjével is kifejezhető (4.2 ábra), és ez a tervezés kezdeti 
szakaszában egy jól használható kiindulópont. 
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez az érték valójában kissé enyhébb 
lehet, mint amit az ábra sugall, hiszen a nem a külső légtérrel határos szerkezetek 
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(talajon fekvő padlók, pincefödémek, fűtött és fűtetlen terek közötti belső falak, 
padlásfödémek) fajlagos hővesztesége jóval kisebb, mint a valóban „külső” 
határolószerkezeteké, mert a „túloldali” hőmérséklet magasabb, mint a külső 
léghőmérséklet méretezési értéke. Ezt a körülményt e határolások hőátbocsátási 
tényezőinek korrekciós szorzókkal való módosításával vehetjük tekintetbe. A 
transzparens szerkezeteken át pedig az épületnek sugárzásos nyeresége is van, ennek 
hasznosított hányadával egyező mértékű többlethőveszteség kicsit (néhány századdal) 
enyhíti az átlagos hőátbocsátási tényező diagramból leolvasható értékét. 
A kedvezőbb felület/térfogat viszonyú (általában abszolút értelemben is nagyobb) 
épületeknél a határoló szerkezetek kisebb mértékű hőszigetelésével is kedvezőbb 
(térfogatra vetített) fajlagos hőveszteségértékek érhetők el. 
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4.1 ábra: A fajlagos hőveszteség-tényező (hazai szabályozás, 2012) 
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4.2 ábra: A köpeny felületarányosan súlyozott átlagos hőátbocsátási tényezője (hazai 

szabályozás, 2012) 
 
4.3 Az épület és az épületgépészet 

Teljesebb képet kapunk az energetikai minőségről, ha nemcsak önmagában az épület 
minőségét értékeljük, hanem figyelembe vesszük az épületgépészeti rendszereket is. Így 
azonban a minősítés köre többszörösen is kibővül. Az, hogy mennyi például az épület 
nettó fűtési hőigénye előírt belső hőmérséklet esetén, alapvetően függ az épület 
minőségétől. Az viszont, hogy mennyi és milyen energiát használunk fel ahhoz, hogy ezt 
a nettó fűtési igényt kielégítsük, az épületgépészeti rendszertől függ. 
Új elemként jelennek meg olyan tételek, amelyek elsősorban a fogyasztói magatartáshoz 
kötődnek. Az épülettől független, hogy a benne lakóknak mennyi a nettó használati 
melegvíz-igénye, de ismét csak az épületgépészeti rendszertől függ, hogy mennyi és 
milyen energiát használunk fel ahhoz, hogy ezt a nettó igényt kielégítsük. Némileg 
hasonló a helyzet a világítás energiaigényével. 
A fűtés éves nettó hőenergia-igénye a szellőzés energiaigényétől és a belső 
nyereségektől is függ: 

  bfpvF qAnqVQ 4,4)1(35,072  ση  (4.2) 

Az összefüggésben szereplő mennyiségek: 72 a konvencionális fűtési hőfokhíd (20 fokos 
belső, 12 fokos határhőmérsékletre) órafokban kifejezett értékének ezredrésze (a kW/W-
átszámítás miatt) [hK/a]; V – épület fűtött térfogata [m3]; qv – fajlagos hőveszteség-
tényező [W/m3K]; n – légcsereszám [1/h]; 4,4 a fűtési idény órában mért hosszának 
ezredrésze (a W/kW-átszámítás miatt) [h/a]; Afp – nettó fűtött szintterület [m2]; qb – 
belső hőterhelés fajlagos értéke [W/m2];  – hővisszanyerő hatásfoka [-]; σ a 
szakaszosan (éjszakára, hétvégére) leszabályozott fűtési üzem hatását kifejező 
csökkentőtényező [-]. 
Az összefüggésben éghajlati adatok, az épület fajlagos hőveszteség-tényezője és a 
rendeltetéssel összefüggő adatok (légcsereszám, belső hőterhelés, napi és heti használati 
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idő) szerepelnek. A légcsereszám és a belső hőterhelés fajlagos értéke az épület 
rendeltetésének függvényében előírt tervezési adat. Ezt a „nettó” hőenergiát kell 
egységnyi hasznos alapterületre a fűtési idény során az épületbe bevinni. 
Eddig a nettó energiaigényekről volt szó. Ezt követően azt kell megállapítani, hogy az 
épületgépészeti rendszer mennyi „bruttó” energiát fogyaszt annak érdekében, hogy ez a 
nettó hőmennyiség az épületbe jusson és hogy ez „mennyit ér” primer energiában 
kifejezve. A kérdés az, hogy milyen értékes az az energiahordozó, amelyet 
felhasználunk. A fosszilis tüzelőanyagokhoz képest is drága az azokból előállított villamos 
energia. Kevésbé értékes a megújítható biomassza, és igen előnyös a szoláris energia. Az 
értéksorrendet a primer energiatartalom fejezi ki (l. 1. fejezet). Mélyebb elemzés esetén 
az exergiát vizsgáljuk. 
Miután itt már többféle rendszerről és egy rendszeren belül is többféle energiahordozóról 
van szó, közös nevezőt kell találni, és ez a primer energiában kifejezett (és az 
épületgépészeti rendszerek veszteségei miatt „felbruttósított”) fajlagos éves 
energiaigény. (Ezeket a kérdéseket a jegyzetsorozat egyéb kötetei taglalják.) 
Az eredmény és a minősítés szempontjából nem mindegy, hogy milyen tételeket veszünk 
figyelembe a mérleg készítésekor. A fűtés–hűtés–szellőztetés energiaigénye természe-
tesen nem mellőzhető, ugyanez áll a használati meleg vízre is. Az EU tagországainak 
nemzeti szabályozásaiban a világítás energiaigényét lakóépületek esetében nem vesszük 
figyelembe, egyéb épületek esetében viszont igen. A követelményérték függhet attól is, 
hogy az épület milyen éghajlati zónában van. 
Ettől gyökeresen eltér az önkéntesen vállalható „passzívház” minősítési rendszer, 
amelynek szabályait a „Passivhaus Institut” fogalmazta meg. Ebben a rendszerben az 
épület rendeltetésétől és az éghajlati zónától függetlenül van előírva a fűtés és az összes 
energiafogyasztás primer energiában kifejezett fajlagos értékének megengedett felső 
határa, utóbbiba pedig a világítás energiaigénye mellett valamennyi fogyasztó 
beleértendő, tehát a főzés, a háztartási gépek, az irodai berendezések, a szórakoztató 
elektronika is. 
Addig, amíg az épületgépészeti rendszerek a 2010 körüli évek gyakorlatának megfelelő 
„átlagosan jó” minőségűek, indokolt a primer energiában kifejezett fajlagos 
követelményértékeket (kWh/m2a) is a felület/térfogat viszony függvényében előírni – ez 
található a kézirat leadásakor hatályos hazai szabályozásban is. Később, a „közel nulla” 
követelményérték bevezetésekor erre már nem lesz szükség, ugyanis elveszíti ez a 
fontos geometriai jellemző a jelentőségét akkor, ha az épület térfogatával arányos 
szellőzési veszteségeket negyedére csökkentjük hővisszanyerős gépi szellőzés 
alkalmazásával és változatlan a használati meleg víz nettó energiaigénye. Megjelenik és 
egyre fontosabbá válik viszont egy új geometriai jellemző, nevezetesen az, hogy 
egységnyi hasznos alapterületre mennyi energiagyűjtő felület jut. Utóbbiak alatt a 
megfelelő tájolású és dőlésszögű, jól benapozott üvegezések, kollektorok és napelemek 
felülete értendő. Ezeknek az energiagyűjtő felületeknek az összes fűtött alapterülethez 
viszonyított aránya erősen függ a szintek számától. Ez az épület formáján, méretein és 
tájolásán túl a közvetlen szomszédsági viszonyoktól – a benapozási feltételektől – is 
függ. 
A félreértés megelőzése végett megjegyzendő, hogy a felület/térfogat viszony 
fontosságának „elhalásáról” mondottak a fajlagos energiaigény (kWh/m2a) esetére 
érvényesek. Az állítás nem vonatkozik a fajlagos hőveszteség-tényezőre (W/m3K). 
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4.4 Az életciklusra vetített energiamérleg 

Mielőtt használatba vennénk, az épületet előbb fel kell építeni, az ehhez szükséges 
anyagokat, berendezéseket le kell gyártani és a helyszínre kell szállítani. Sokféle 
termékről, sok szállítási feladatról van szó, nem nehéz belátni, hogy amíg a nyersanyag a 
bányából a feldolgozás helyére jut, majd végül az épület szerves részévé válik, addig 
nem kevés energiát használunk el. Ez az energia úgymond „beépül a házba”, innen a 
„beépített energia” megnevezés. 
A beépített energiát többszörösen kell figyelembe venni, ha az épület olyan 
részrendszeréről van szó, amelynek fizikai élettartama kisebb, mint az épületé magáé. 
Jellemzően ilyenek az épületgépészeti rendszerek, amelyeket általában huszonöt 
évenként ki kell cserélni, miközben az épület fizikai élettartama akár hetvenöt – száz év 
is lehet. Eme nagyobb egyszeri akciók mellett szükség van folyamatos karbantartásra 
(például szűrőcserére) és kisebb, gyakoribb egyszeri akciókra (festés, mázolás) – ezek is 
energiafelhasználással járnak. 
Végül az épület valamikor eléri élettartama végét. Energiát igényel a bontás és szállítás, 
adott esetben az ártalmatlanítás, de a mérleg módosulhat a bontott anyagok újbóli 
felhasználásával, újrahasznosításával vagy elégetésével. 
Teljesebb képet kapunk, ha az előzőekben felsorolt tételeket is figyelembe véve az épület 
teljes életciklusára végezzük el az energiamérleg elemzését. Ez természetesen nem egy 
egyszerű feladat, három különböző területen felmerülő problémák megoldását kell 
megkísérelni. 
Az első kérdés az egyes anyagok, termékek beépített energiatartalma. Erre vonatkozóan 
több adatgyűjtemény is rendelkezésünkre áll, amelyek valamilyen természetes egységre 
(például súlyra) vonatkoztatva tüntetik fel a fajlagos beépített energiatartalmat. Az ilyen 
adatok alkalmazása esetén a gyártástechnológia azonosságán túl ellenőrizni kell a 
gyártás során alkalmazott energiahordozók primer energiatartalmát is (például, ha a 
gyártás során villamos energiát is használnak és az adat a svájci Ecoinventből származik, 
de ezt az anyagot Magyarországon – egyébként azonos technológiával – gyártják, akkor 
a svájci elektromos energia és a magyarországi elektromos energia primer 
energiatartalma közötti különbséget kell figyelembe venni, hiszen a két ország 
erőműparkja különböző). Mérlegelést kíván a szállítás távolságának és módjának a 
kérdése is, hiszen a szállításnak is van energiaigénye, tisztázandó, hogy az adat 
tartalmaz-e és ha igen, mennyi szállítási energiát. Mindezekkel együtt a beépített energia 
kielégítő pontossággal meghatározható. 
Nehezebb a helyzet a bontás, újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás energiaigényével: a 
hosszú élettartam miatt csak becslésekre szorítkozhatunk. A rendszeres, folyamatos 
karbantartás és a kisebb felújítások éves energiaigényét a beépített energia 1–2%-ával 
szokás becsülni. 
A második kérdés az, hogy az épületre magára milyen hosszú élettartamot vegyünk 
figyelembe. Hagyományos épületek esetében a fizikai élettartam meghaladhat egy 
évszázadot, de az erkölcsi élettartam gyakran ennél rövidebb, közgazdasági szempontok 
alapján az életciklus-elemzés céljára még rövidebb, ötvenéves élettartamot is sokan 
javasolnak, ugyanakkor az is kérdés, milyen mennyiségi hiány vagy éppen túltermelés 
van az építőipari piacon. Természetesen nem közömbös, hogy a beépített energia egy 
évre jutó hányadát milyen hosszú időszakra számoljuk, valamint hogy ezen időszak alatt 
hányszor kell az épület rövidebb fizikai élettartamú alrendszereit (például fűtés, 
elektromos hálózat) cserélni, mennyi energiát kell a karbantartásra fordítani. 
Végül, de nem utolsósorban el kell dönteni, hogy az épület mely elemeinek, 
alrendszereinek a beépített energiatartalmát vegyük figyelembe. Kínálkozik a válasz, 
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hogy valamennyiét. Ebben az esetben jó információt kapunk az épületről ökológiai 
szempontból, de az eredményt döntően befolyásolhatják olyan tételek, amelyeknek az 
épület üzemeltetési energiafogyasztásához alig van köze – más szavakkal: az 
üzemeltetési energiafogyasztás szerepe az egyéb tételek mellett elhalványul. 
„Energiaközpontúbb” az a változat, amelyben az épületnek csak azon elemeit és 
alrendszereit vesszük számításba a beépített energia, a karbantartás és a bontás 
szempontjából, amelyek közvetlen összefüggésben vannak az üzemeltetési 
energiafogyasztással. Idetartoznak: az épület köpenye, az épületgépészeti rendszerek és 
alrendszerek. Nem tartozik ebbe a körbe például az alapozás, a fűtött terek közötti 
határolás, a lépcső – noha ezek beépített energiatartalma jelentős, közvetlenül nem 
befolyásolják az üzemeltetési energiafogyasztást. A felsorolt elemek beépített 
energiatartalmának, valamint a fenntartás és a bontás energiaigényének összegéből 
megállapítható, hogy abból mennyi jut az élettartam egy évére (annualizált beépített 
energia). Ennek alapján egy követelményérték vagy egy minősítési alap képezhető az 
üzemeltetési energiaigény és az annualizált beépített energia összegéből. 
 

 
4.3 ábra: A beépített energia egy évre jutó hányadának figyelembevétele a 

követelményérték egy lehetséges megfogalmazásához 
 
4.5 Környezeti hatások 

Számos országban működik olyan minősítőrendszer, amely az életciklusra vetített 
energiamérleg mellett vagy helyett tágabb összefüggésben veszi számításba az épület 
környezetre gyakorolt hatását. Ezek önkéntesen vállalható minősítő rendszerek, nem 
szerepelnek a nemzeti szabályozásokban, de presztízsértékük növekvő és tudatformáló 
szerepük sem csekély. 
Az egyik ilyen ismert minősítőrendszer az Egyesült Államokban kifejlesztett LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design: LEED®), amely az épület ökológiai 
értékeit pontszámokkal honorálja – az elért pontszám alapján kaphat az épület arany-, 
platina- stb. fokozatú minősítést. 
A minősítőrendszer nemcsak a tervezés és a kivitelezés, hanem a döntéshozatal és a 
település számos kérdését érinti. Így pontszámokkal értékelhető az épület helyének 
megválasztása, a városi infrastruktúrába való illeszkedése, a közlekedési feltételek, 
különös tekintettel a közösségi közlekedésre, a kerékpártárolókra és a kerékpárral 
közlekedők számára biztosított öltözőre, de pontszám jár a záportárolóért, a 
zöldterületért és a fényszennyezés elkerüléséért. Ebben a kategóriában adható a 
maximális pontszám mintegy 20%-a. 
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Jelentős pontszámokkal jutalmazható a víztakarékosság, a környezetbarát víz- és 
szennyvízkezelés. 
Az energiagazdálkodás és a légkör védelme képezi a következő csoportot. Az alacsony 
energiafogyasztás mellett pontokkal jutalmazható a megújuló energia helyben történő 
hasznosítása, de a megújuló forrásból származó, hálózaton vett energia is („zöldvillany”). 
Értéke van a használatbavételi eljárás során végrehajtott beszabályozásnak, a 
folyamatos fogyasztásmérésnek, a környezetbarát hűtőközegnek vagy a hűtőközeg 
hiányának. Ebben a kategóriában adható a maximális pontszám mintegy 25%-a. 
Az anyaghasználat szempontjából is tetemes a pontszám (a lehetséges maximális 
összesnek majdnem 20%-a). Pontokat ér, ha az épületet úgy lehet felújítani vagy 
átalakítani, hogy vagy a teherhordó szerkezete, vagy a köpenye az átépítés ellenére 
megtartható. Az újrahasznált vagy újrahasznosított anyagok alkalmazását, a bontás után 
újrahasznosítható anyagok, a helyben fellelhető anyagok és a faanyag használatát 
szintén pontokkal díjazza (de a trópusi fafajok alkalmazását bünteti) a rendszer. Ebbe a 
körbe tartozik a szelektív szemétgyűjtés és a kivitelezés után fennmaradó hulladék 
kezelése is. 
Az összes lehetséges pontszám jó 20%-a a komforttal és a levegő minőségével 
összefüggésben ítélhető oda. Fontos csoportot képez a légtechnikai rendszer folyamatos 
monitoringja, a rendszeres auditálás. A természetes világításra és a szabályozott 
mesterséges világításra adható magas pontszámok főleg az irodaépületek esetében 
fontosak. Az anyaghasználatnál is szerepelhetnének a káros kibocsátás nélküli ragasztók, 
festékek alkalmazására adható pontok. Némileg az üzemeltetési energia mérséklése ellen 
szólnak a termikus komfortfeltételekre és a többlet-frisslevegő bevezetésére adható 
pontok. 
Néhány pont adható az innovatív megoldásokra. 
Európában a legelterjedtebb ökológiai minősítési rendszer a BREEAM (British Research 
Establishment Environmental Assesment Method). Ebben a rendszerben a következő 
kategóriákban lehet pontokat gyűjteni: 
 menedzsment – a tervezési folyamat során az energetikai és a környezetvédelmi 

szempontok érvényesítése, a lakók, tulajdonosok felvilágosítása; 
 komfort és egészség – jó természetes világítás, energiatakarékos mesterséges 

világítás, hőérzet, gépi szellőztetés esetén előírt frisslevegő-térfogatáram, 
természetes szellőztetés esetén szabályozható csappantyúk, réstolattyúk 
alkalmazása, hőmérséklet-szabályozók alkalmazása, alacsony hangnyomásszint; 

 energiafogyasztás a követelményértékhez viszonyítva; 
 az egyes elektromos fogyasztói csoportok fogyasztásának elkülönített mérése; 
 az épület helye a közlekedési infrastruktúrában, közösségi közlekedés, kerékpártároló 

és öltöző biztosítása; 
 víztakarékos szerelvények; 
 anyaghasználat, megújuló és megújítható anyagok, helyben található anyagok, 

szelektív szemétgyűjtés; 
 területfelhasználás, az építési terület természeti értékei; 
 szennyezőanyag-kibocsátás – hűtőközeg, szigetelőanyagok emissziója, tüzelőanyagok 

emissziója, megújuló energiaforrások alkalmazása. 
Az összpontszám alapján az épület a négy BREEAM kategória (megfelel, közepes, jó, 
kiváló) egyikébe sorolható. 
LEED és a BREEAM minősítéseket a „rendszergazdáknál” vizsgázott szakértők adhatnak – 
ilyenek Magyarországon is működnek. 
E két minősítési rendszer a legelterjedtebb, de emellett még számos (országos vagy 
regionális változat) létezik. 
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Az önkéntes minősítőrendszerek sokféleségét illusztrálja az életciklus-elemzésen alapuló 
ECO-INDICATOR 99 rendszer, amely büntetőpontokat ad, tehát a magasabb pontszám 
jelenti a környezeti hatások szempontjából rosszabb épületet. 
 
4.6 Tanúsítás 

Az Európai Unió Irányelve előírja a meglévő épületek és/vagy az egyes, a rendeltetés, a 
tulajdonjog és/vagy a bérleti jog szempontjából egyértelműen körülhatárolható 
épületrészek (például lakás, üzlethelyiség, iroda stb.) energetikai minőségének 
tanúsítását is abban az esetben, ha az ingatlan ellenérték fejében elidegenítésre kerül, 
vagy tartósan bérbe adják. Ennek célja az új tulajdonos vagy bérlő tájékoztatása az 
épület vagy épületrész energetikai minőségéről, ezzel a várható üzemeltetési 
költségekről. A tanúsítvány kötelezően tartalmazza épület és/vagy az épületgépészeti 
rendszerek felújítására vonatkozó javaslatokat is. Egyes felújítások állami vagy 
önkormányzati támogatásának elnyerésére benyújtott pályázatokhoz ezeket részletesen 
ki kell dolgozni. Az épületek minősítése az üzemeltetési energiaigény alapján történik. Az 
energiafogyasztás minden összetevőjét (fűtés, hűtés, szellőztetés, használati meleg víz, 
és – a lakóépületek kivételével – világítás) figyelembe kell venni. Nem tartozik viszont 
ebbe a körbe az iroda- és háztartási gépek, a telekommunikáció és a főzés 
energiaigénye. 
Az épületek energetikai minőségtanúsítványa az épületről és az épület „üzemeltetéséhez” 
szükséges épületgépészeti rendszerekről szól. A „címzett” az a potenciális tulajdonos, aki 
egy új épületet használatba kíván venni, avagy egy meglévő épületet (vagy annak egy 
egységét) meg akarja vásárolni, bérbe akarja venni. A „címzettek” körébe tartozhat még 
az, aki ezeket az adatokat nyilvántartásba veszi, aki ezen adatok alapján esetleges 
támogatás vagy hitel odaítéléséről dönt. A tanúsítvány a konkrét – fizikai 
mértékegységekben kifejezett – energetikai adatokon túl egy relatív skálán minőségi 
osztályba sorolást is tartalmaz. A tanúsítvány törvényes kelléke egy olyan tanácsadás, 
amely az épület energiaigényének csökkentését célzó felújításokra, korszerűsítésekre 
vonatkozik, megadva azt, hogy ezek foganatosítása esetén hogyan változik az 
energiaigény és az osztályba sorolás. 
A különböző épületek eltérő időben készített tanúsítványainak összehasonlíthatóaknak 
kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy a tanúsítás során a minősítést befolyásoló minden 
esetlegességet ki kell zárni. Ilyen esetlegesség: 
 az adott helyszín időjárási adatsora (a regionális eltéréseken – Mátra, Pécs – túl a 

városi hősziget hatása és a közvetlen mikroklimatikus jellemzők – széljárás, 
zöldterület, sugárzás); 

 egy adott időszak időjárási adatsora; 
 a fogyasztói magatartás. 
 Az esetlegességek kizárásának módja: 
 az időjárási adatsorok (éghajlati jellemzők) mind területi szempontból, mind időbeli 

szempontból statisztikai átlagadatok alapján rögzítettek (a fűtési hőfokhíd, a fűtési 
idény hossza, a különböző tájolású felületekre jutó sugárzásösszeg és méretezési 
sugárzás intenzitás adatok azonosak minden tanúsítvány kiállításakor), 

 a fogyasztói magatartás épület- illetve egységtípusonként azonosnak feltételezett 
(ennek elemei a fogyasztók fajlagos száma/m2, a használat időtartama, a belső 
hőmérséklet, a légcsere, a használati melegvíz-fogyasztás, a világítás). Ha ezeket az 
adatokat nem „standardizálnánk”, akkor az épületek sem egymással, sem megadott 
határértékekkel nem lennének összevethetők. A fogyasztói magatartást illetően 
bizonyos adatok szabványokból vagy tervezési segédletekben megadott, a gyakorlat 
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által elfogadott szabályokból (a technika állása, Stand der Technik, State of the Art) 
származtathatók. Ilyenek például a belső hőmérséklet, a minimális légcsereszám, a 
megvilágítás szintje. Más értékek statisztikai adatok alapján rögzíthetők (például a 
használati melegvíz-fogyasztás) olyan épületek vagy egységek esetében, amelyek 
nagy számban fordulnak elő (például lakóépületek, lakások). 

Ezen adatokkal alapján a tanúsítvány arról szól, hogy amennyiben az épületet a 
statisztikai átlagnak megfelelő igényű és magatartású fogyasztók használják, és az 
időjárási adatsor megfelel a területi és időbeli átlagok alapján rögzítettnek, akkor az 
épület energiaigénye mekkora. 
A tényleges energiafogyasztás ettől eltérhet, ha az adott helyen és adott időszakban az 
időjárás a területi és időbeli átlagtól eltér, és/vagy az adott fogyasztó magatartása a 
feltételezett standardtól eltér. 
A helyzet hasonló a gépkocsik fogyasztási adatainak kérdéséhez: a tényleges fogyasztás 
akkor fog megegyezni a gyári adatokkal, ha ugyanolyan körülmények között, 
ugyanakkora terheléssel és technikával vezetünk, mint a gyári tesztpilóták (nyilvánvaló, 
hogy az egyes vezetők magatartása, a terhelés, az időjárás függvényében attól 
lényegesen eltérő adatokat is mérhetünk). 
A tanúsítvány kiállítása nem nélkülözheti a helyszíni szemlét, az adategyeztetést, a 
felmérést, és adott esetben a műszeres vizsgálat is szóba jöhet. A tényadatok rögzítése 
és a csak becsléssel megállapítható adatok (például légcsere) egységes szabályok 
alapján történő felvétele után a tanúsító számítással határozza meg, hogy 
 „standard” fogyasztói magatartás és időjárás esetén mekkora az épület energiaigénye 

az adott állapotban, 
 az épület adott állapotában milyen minőségi osztályba sorolható, 
 a javasolt felújítás, korszerűsítés foganatosítása esetén „standard” fogyasztói 

magatartás és időjárás esetén mekkora lenne az épület energiaigénye és 
 milyen minőségi osztályba lenne sorolható. 
Ezekben az információkban nyilván az új – potenciális – tulajdonos az, aki elsősorban 
érdekelt. Az esetleges támogatás mérlegelése szempontjából is az a mértékadó, hogy az 
épület és az épületgépészeti rendszerek minősége milyen hatással van a „standard” 
körülmények esetén kialakuló energiaigényre. 
A hazai nemzeti szabályozásban az épületek minősítése egy relatív skálán történik. Egy 
naturális mutatóban (pl. kWh/m2a) megadott szám éppúgy nem lenne kifejező, mintha 
típus megadása nélkül egy gépkocsi fogyasztásáról azt mondanók, hogy 8 l/100 km: ez 
lehet nagyon sok egy 1000 cm3-es kisautó és igen jó egy terepjáró esetében. Vagyis 
minden épületet a „saját skáláján” kell mérni. A besorolás alapja az, hogy a tanúsító által 
megállapított összesített energetikai jellemző (kWh/m2a) hány százaléka a követelmény- 
vagy referencia értéknek. 
Öt tagországban használnak fizikai mértékegységben (kWh/m²a) és csak abban 
kifejezett jellemző számokat. Emellett kiegészítő információként több tagországban a 
szén-dioxid-kibocsátás fajlagos éves értéke is megjelenik, ami ha a nagyközönség 
számára nem is egyszerűen értelmezhető, de a környezettudatos szemlélet alakítása 
szempontjából nem haszontalan. 
A tanúsítványnak könnyen áttekinthető, a laikusok által is értelmezhető formában kell 
tartalmaznia az épületre vonatkozó legfontosabb információkat. Általában a tanúsítvány 
fedőlapján vagy első oldalán erre grafikus ábra is szolgál. Hasonlóan a közérthetőség 
kell, hogy jellemezze a felújításra, üzemeltetésre vonatkozó tanácsokat és azt, hogy a 
javaslatok realizálása esetén milyen eredmény várható. 
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A grafikai megjelenést illetően az idevágó CEN szabvány az osztályba sorolásra, illetve a 
folyamatos skálán történő minősítésre osztályok szerinti (lépcsős, diszkrét) és folyamatos 
skálájú változatokat ajánl. 
 

 
4.4 ábra: A CEN ajánlása a tanúsítványok kétféle formájára 

 
A tagországok többségében a bal oldali mintának megfelelő besorolási skálát 
alkalmazzák. Jellemző, hogy a nyilak hossza arányos a fajlagos energiaigénnyel, a 
nyílhegyeket összekötő vonal egyenes, a nyilak színe sötét az alsó, egyre világosabb, 
majd a környezetbarátságra utaló kék, zöld a felső kategóriákban. 
Az osztályok számát illetően egyrészt elegendő számúra van szükség ahhoz, hogy az 
épületeket differenciáltan lehessen értékelni, másrészt a túlságosan sok osztály 
nehezebben lenne áttekinthető. A tanúsítási eljárás hibahatára miatt (aminek egyik oka a 
bemenő adatok bizonytalansága) sem célszerű túl szűk kategóriahatárokat megállapítani, 
mert akkor könnyen előfordulhat, hogy a besorolással tévedünk. 
 

  
4.5 ábra: A finn tanúsítvány fedlapja 4.6 ábra: A görög tanúsítvány fedlapja 

 
Ha a jó minőség esetén az osztályközök szűkek, akkor a besorolás folyamán az épület 
könnyen kerülhet egy minőségi osztállyal feljebb vagy lejjebb. Ha pedig az alsóbb 
osztályok esetén túl szűkek az osztályközök határai, akkor nagyobb a kockázata annak, 
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hogy a besorolásnál akár több osztályt is tévedünk. Itt ugyanis általában a régi, 
energetikailag rossz minőségű épületekről van szó, ahol a tervek elérhetősége kérdéses, 
a bemenő adatok és ezzel a számítás végeredménye is bizonytalanabb. 
Ezt a problémát az ír és a magyar osztályozási rendszer oldja fel. Az előbbinél a felsőbb 
osztályok további alcsoportokra vannak bontva: minél magasabb az energetikai minőség 
szerinti besorolás, annál több alcsoport van. 
A hazai sémában az osztályközök határai a rosszabb minőség esetén tágak, jobb 
minőség esetén egyre szűkebbek. A nyílhegyeket összekötő vonal íves. Ez, illetve az ír 
séma egyaránt jól kifejezi azt a tényt, hogy amíg egy egyszerű intézkedésnek (például 2 
cm hőszigetelésnek a tömör téglafalazaton) markáns hatása van egy rossz minőségű 
épület esetén, addig nagyon komoly beavatkozásokkal lehet csak valamit javítani egy jó 
minőségű épületen – más szavakkal: könnyű 30 kWh/m2a javulást elérni, ha az eredeti 
érték 250 volt, de nehezebb, ha az csak 50 volt és nagy szellemi és anyagi befektetést 
igényel, ha az eredeti csak 35 volt. 
 

 
4.7 ábra: Az ír tanúsítvány a magasabb minőségi osztályokban megjelenő alcsoportokkal 
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4.8 ábra: A magyar tanúsítvány fedlapja (nem általánosan kötelező forma) 
 

Egyes tanúsítványokon a besoroláson túl más skálák is megjelennek. A szlovák 
változatban például az épület egészén kívül külön-külön minősítik az egyes 
alrendszereket (melegvíz-ellátás, világítás stb.) és folyamatos skálán megjelenítik a 
szén-dioxid-kibocsátást is. 
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4.9 ábra: A szlovák tanúsítvány folyamatos skálán minősíti a szén-dioxid-kibocsátást is 

 

 
4.10 ábra: A román tanúsítvány folyamatos skálán külön is minősíti az egyes 

épületgépészeti alrendszereket 
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Ehhez hasonló a román és a következő ábrán bemutatott olasz példa is – utóbbinál a 
skála a sebességmérőére hasonlít. 

 
4.11 ábra: Egy olasz tanúsítvány 

 

  
4.12 ábra: A német tanúsítvány fedlapjai 

 
Néhány tagországban az osztályba sorolás helyett a folyamatos skálán történő minősítést 
alkalmazzák. Németországban kétféle összefoglalólap létezik: aszerint, hogy a minősítés 
számlák alapján vagy számítással történt, vagy az egyiket, vagy a másikat használják. A 
számlák alapján minősíthető épületek köre korlátozott. 
Németországban használatos egy tájékoztatóábra is, amely a laikusok számára is 
érthetően mutatja, hogy általában mennyi a fajlagos energiaigénye egy bizonyos 
épületfajtának. 

 
4.13 ábra: Tájékoztatóskála a fajlagos energiaigényről 
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4.7 Tervezési filozófiák 

A tudatos tervezés egyebek mellett azzal jellemezhető, hogy az előzőekben ismertetett 
energetikai és ökológiai szempontokból is jó minőségű épület létrehozását célozza. Ez a 
tudatosság kezdetben a népi építészet tapasztalatain alapult és mesteremberek 
örökítették át. Nyilvánvaló, hogy a népi építészet csak helyben fellelhető anyagokat 
használt, hiszen a nagyobb távolságról való szállításnak nem voltak meg a technikai 
feltételei. A kő tartósnak bizonyult, a fa, az agyag, a nád jó hőtechnikai tulajdonságúak 
voltak. A fagyott hó volt a sarkvidéken az egyszerű és az adott feltételek mellett ideális 
formájú igloo építőanyaga. A száraz trópusok nagyjából forgási paraboloid formájú 
épületei nappal mérsékelt sugárzási hőterhelésnek vannak kitéve, éjszaka igen előnyös 
hosszúhullámú lesugárzás mellett – ez a benapozott, valamint az égboltot „látó” felületek 
geometriájából adódik. 
A gazdagok, az egyházak építészei már az ókorban bámulatos csillagászati ismeretekkel 
rendelkeztek. A benapozás és árnyékszerkesztés ismeretét a mediterrán vidék számos 
alkotása mellett elméleti írásaik (Vitruvius, Palladio) bizonyítják. Tudatos volt a 
növényzet és a víz, az evaporatív hűtés alkalmazása. Az ókori Perzsia szélfogó tornyai és 
a talaj hőtároló képességének kihasználása ma is érvényes példaként hatnak. 
A népi építészet ökológiai értékeit, környezetbarát mivoltát ma is többen követik, bár ezt 
megnehezíti az építtetők többségének magasabb igényszintű elvárásai éppúgy, mint 
egyes jogi szabályozások. A „konzervatív ökoépítészet”-nek is nevezhető irányzat ma is 
szívesen használ vályogot, nádat, szalmát, bontásból származó anyagokat. Nem 
törvényszerű, de általában ezeknek az épületeknek a fűtési energiaigénye meghaladja az 
új szabályozások szerint megengedhető határt, ezt azonban bőségesen ellentételezi a 
beépített energia alacsony szintje (ami a szabályozásoknak nem tárgya, de 
természetesen e tény nem lehet akadálya a felelős gondolkodásnak). Az alkalmazott 
anyagok az élettartam végén nem tesznek szükségessé ártalmatlanítást, káros hatás 
nélkül visszaforgathatók a természetbe, vagy esetleg tüzelőanyagként elégethetők. 
Szinte törvényszerű, hogy az ilyen épületeknek hűtési energiaigénye nincs. Nem 
általános, de általában az ilyen épületek komfortfokozata nem eltúlzott, és a lakók 
többnyire tudatos fogyasztói magatartást tanúsítanak, hiszen ma egy ilyen házat 
építtetni-építeni és abban élni bizonyos értelemben életformát is jelent. 
A természettel való együttélés jellemzi a „klasszikus” passzív szoláris építészetet (a 
„klasszikus” jelzőt a „passzív” szó többféle használata indokolja). Ezt az irányzatot 
művelői nevezik még bioklimatikus, bioszolár, klímatudatos építészetnek is. Lényegében 
olyan felfogásról van szó, amely „interaktív”, a környezettel együtt élő, a klimatikus 
hatásokra jól reagáló épületeket eredményez, bonyolult és energiaigényes 
épületgépészeti rendszerek nélkül, kizárólag építészeti–épületszerkezeti eszközökkel. A 
„passzív” jelző éppen arra utal, hogy az épületben nincsenek mozgó elemeket 
tartalmazó, energiát fogyasztó „aktív” (gépészeti) rendszerek. A fűtési hőigények 
fedezésére a napsugárzás energiája, mérséklésére az épület tömegének alakítása 
szolgál, azaz felület/térfogat arányról, formáról, tájolásról, üvegezési arányról, hőtároló 
tömegről, energiagyűjtő falakról van szó. A túlzott nyári felmelegedés ellen árnyékolás, 
hatásos természetes szellőztetés véd. 
A technika fejlődése lehetővé tette ezeknek az elveknek a megtagadását. Megjelentek a 
környezettől teljesen független, akárhol felépíthető, nagy teljesítményű épületgépészeti 
rendszerekkel egyensúlyban tartott épületek. A fosszilis energiaforrások hozzáfér-
hetősége, az energia olcsó ára, a környezetkárosító hatások felismerésének hiánya, téves 
prioritások és – nem utolsósorban – divatok okán a környezeti feltételekhez nem 
igazodó, azoktól „független” épületek sokasága jött létre. Ezek általában azzal 
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jellemezhetők, hogy az épület és a környezet közötti transzportfolyamatok célszerű 
befolyásolásában aránylag kicsiny szerep jut az épületnek, az épületszerkezeteknek, 
ennek következtében a megkívánt belső feltételek kialakításában kényszerűen nagyobb 
szerepet játszanak a mesterséges forrásokból származó anyag- és energiaáramok, 
amelyeket épületgépészeti rendszerek segítségével közvetítettek. 
Az üzemeltetési költségek emelkedése és a jó irányú szemléletváltozás okán előtérbe 
került az energiatakarékosság kérdése. Ez részben az épületek veszteségáramainak 
csökkentését (úgy is mondhatnók, az épület „defenzív” tulajdonságainak jobbítását) 
jelentette: fokozott hőszigetelés, jó minőségű nyílászárók alkalmazását, a légtömörség 
javítását. Jelentős volt a hagyományos épületgépészeti rendszerek fejlődése is (kazánok, 
szivattyúk, ventilátorok, automatikus szabályozás), és új elemek is megjelentek 
(hővisszanyerők, hőszivattyúk). A szoláris energia hasznosítására aktív elemek és 
rendszerek jelentek meg: kollektorok, fotovillamos elemek. Ezek hangsúlyos látványa 
kezdetben nem talált egyértelműen lelkes fogadtatásra az építészek és építtetők 
köreiben, de idővel a harmonikus, az összképbe jól belesimuló, sőt azt javító megoldások 
születtek. A korszerű eszközök lehetővé tették az energiafogyasztás radikális 
csökkentését, új kategóriák jelentek meg, mint az „ultra” ház, a „három liter” ház – a 
megnevezések az alacsony energiaigényre utalnak (például arra, hogy 1 m2 alapterület 
éves fűtési hőigénye 3 l olajjal fedezhető). E fantázianevek a tudatformálást és 
marketingcélokat szolgáltak. A legismertebb kategória ebben a körben a „passzívház”, 
amelynek nem sok köze van a korábban említett „klasszikus” passzív szoláris 
épületekhez. Ez a minősítés minden olyan épületnek jár, amely három számszerű 
követelményt kielégít, elvileg tehát a tervezési filozófia nincs megkötve. A gyakorlatban 
azonban kialakultak bizonyos tervezői rutinok, a túlnyomó többség el sem tud képzelni 
„passzívházat” gépi szellőztetés és hővisszanyerő nélkül. 
Ezen is túlmennek a közel nulla vagy nulla energiaigényű, valamint a „pluszenergia” 
épületek. Természetesen nem arról van szó, hogy ezeknek az épületeknek nincs 
energiafogyasztása, hanem arról, hogy az energiafogyasztást – legalábbis az éves mérleg 
szintjén – ellentételezi vagy meg is haladja az az energia, amit az épület a köpenyén 
(és/vagy a telken) elhelyezett rendszerekkel megújuló forrásokból „megtermel”. Nem 
szabad azonban elfelejteni, hogy itt jellemzően az üzemeltetési energiafogyasztásról van 
szó, és túl azon az ízlésbeli kérdésen, hogy valaki szeret-e egy mesterségesen 
fenntartott, a külvilágtól hermetikusan elzárt környezetben lakni ,felmerül az a kérdés is, 
hogy hol van a racionális határa az üzemeltetési energiaigény csökkentésének? Ha 
ugyanis ennek az ára annyi beépített energia, amelynek egy évre jutó hányada 
meghaladja az üzemeltetési energiában elérhető megtakarítást, akkor nyilván túl 
vagyunk az észszerűség határán. 
A valóságban természetesen az említett kategóriák között nincsenek éles 
választóvonalak, és jó épületeket lehet létrehozni a különböző irányzatokat jellemző 
részmegoldások ügyes ötvözésével is. Példaként említhető olyan megvalósult 
„passzívház”, amely fotovillamos elemeket is és vályogfalakat is alkalmaz. 
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5. NÉPI ÉPÍTÉSZET; TÖRTÉNELMI PÉLDÁK; A „KONZERVATÍV 
ÖKOÉPÍTÉSZET” 

5.1 A népi építészet 

A napi és éves ciklusokban változó feltételek miatt gyakran egymásnak ellentmondó 
épületfizikai követelmények együttes kielégítése, megfelelő kompromisszum kialakítása 
tudományos módszereken vagy tapasztalaton alapuló szaktudást igényel. 
Ez a tudás ölt testet a népi építészet alkotásaiban, amelyek az adott kor technikai 
színvonalán, az adott helyszínen elérhető anyagok korlátain belül évszázadok 
tapasztalatait összesűrítve egészükben és részleteikben egyaránt igazodnak az adott 
fizikai környezet, az adott helyszín és éghajlat feltételeihez, tehát a szó eredeti 
értelmében klímatudatosak, környezetbarátok. 
A fejlődést mint folyamatot tekintve a feltételekhez kevésbé idomuló megoldások 
kihullanak, az életképesek teret nyernek, fennmaradnak, továbbfejlődnek. 
Az építészet története során minden éghajlati övezetben kialakult a felmerülő 
követelményeknek és a fellelhető eszközöknek megfelelő valamely lakóalkalmatosság. 
Ezek részleteikben változtak az idők során, de megőrizték az övezetükre vonatkozó 
lényeges jegyeiket. 
Az Északi-sarkkör közelében élő eszkimóknak az örök hó birodalmában a hótakaró miatt 
más építőanyag, mint maga a hó, nem igazán volt elérhető. A jellemzően vadászó 
életmód is szükségessé tette a mindenütt megtalálható anyagok használatát. A forma a 
lehető legkisebb lehűlő felületet biztosítja, a bejárat kiképzése (egy görbe vonalvezetésű 
alagút) akadályozza a nem kívánt légcserét. 
Délebbre rendelkezésre állt a fa mint építőanyag. Ebből építettek boronafalas kunyhókat. 
A fa aránylag könnyű elérhetősége és megmunkálhatósága, jó hőszigetelő képessége 
okán mind a hidegebb, mind a mérsékelt égövben a környezetbarát és klímatudatos 
építés kitűnő anyagának bizonyult. A kedvező hőtechnikai tulajdonságokat esetenként 
zöldtetők is javították. 
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5.1 ábra: Az eszkimó igloo formája – 
a technológia és az energia találkozása 

5.2 ábra: Boronaház Skandináviában, 
a tető vízszigetelése háncs 

 
A mérsékelt égöv nomád népei könnyen áttelepíthető sátrakban (tipi, jurta) laktak. 
Ezeket néha földsánc és az arra telepített sövény vette körül, amely védelmi célok 
mellett a szél és a csapóeső hatását is mérsékelte (felgyői ásatások). 
A veremházak egy gödörből és a föléje boruló tetőszerkezetből álltak. Az épületek 
50–90 cm mélyen voltak a földbe ásva. Energiamérlegüket a talajnak a külső levegőhöz 
viszonyítva enyhébb hőmérséklete kedvezően befolyásolta. A tetőszerkezetük ágasfás 
szelemenes nyeregtető, ami szalmával vagy náddal borított és földdel fedett. A gödröt 
boronával, vagy ún. cölöpös konstrukciójú fallal bélelték ki. Ez utóbbiaknál a fal mentén a 
földbe levert cölöpök mögé, tehát a cölöp és a gödör széle közé általában félbevágott, 
vízszintesen elhelyezkedő fatörzseket tettek. Úgy a borona, mint a cölöpös faszerkezetek 
talajszint fölé emelkedő részét kívülről földdel borították. 
Egyes területeken kialakultak a barlanglakások. Magyarországon ilyen terület volt a Bükk 
hegység lába. 
 

 
5.3 ábra: A veremház 

 
A vályog előnyös hőtechnikai tulajdonságai tapasztalatból ismertek, alkalmazása ma is 
reális alternatíva. A XV. században a hazai népi építészetben a korábbi nyitott 
fedélszékek helyett megjelenik a padlás, az így kialakuló pufferzóna, a padláson tárolt 
takarmány és a nádfedés jobb hőszigetelést, előnyösebb belső hőmérséklet-eloszlást 
eredményezett. 
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A XIX. századi magyar parasztházak meghatározó formai eleme a tornác, amely az 
épület általában egy, néha három oldalát körbevéve a csapóeső elleni védelmet és a 
nyári árnyékolást biztosította. 
 

5.4 ábra: Magyar parasztházak 
 
Több helyütt éltek a tüzelő, a takarmány kiegészítő hőszigetelést, az állatok animális 
hőleadása miatt fűtőhatást nyújtó elhelyezésének lehetőségével. Az egyik példa a Velika-
fennsíkon (Szlovénia) feltárt pásztorlak. Itt a pásztor télire egy boronafalú épületbe 
húzódott, amely köré oválisan egy külső kőfal készült 1–1,5 m távolságra. A 
tetőszerkezetet ez a külső fal tartotta. A két fal közötti részben egyrészt az állatok 
voltak, másrészt az azok tartásához szükséges alom és takarmány. A külső szerkezet 
nyáron árnyékolóként is számításba vehető. 
 

 

5.5 ábra: Szlovéniai pásztorlak – a pufferzónában takarmány, alom és állatok 
 
A mediterrán éghajlat alatt a tájolás-benapozás az enyhe téli hónapokban a napsugárzás 
energiájának fűtési célú hasznosítása, nyáron az épület túlzott felmelegedésének 
megakadályozása szempontjából egyaránt fontos. Az ókori Görögországban Szókratész 
rögzítette az alapvetően egyterű épületek kialakításának alapelveit. 
 

5.6 ábra: A passzív szoláris épület elve az ókori Görögországból 
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A mediterrán és száraz trópusi területeken is széles körben alkalmazták a vályogot. Az 
épületek nagyjából forgási paraboloid alakja az éjszaka az égbolt felé történő, 
hosszúhullámú kisugárzás szempontjából is előnyös. 
 

5.7 ábra: Vályogépületek a száraz trópusokról 
 

5.8 ábra: Nehéz és könnyű szerkezetek egy épületben (Görögország) 
Forrás: 14 

 

   

5.9 ábra: Az alsó szint kő, a felső fa, tapasztással, vakolattal 
Forrás: 15 
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A helyben található kő és a fa alkalmazásának igen tanulságos és hasznos kombinációját 
találhatjuk meg ma is egye görög falvak hagyományos épületeiben. Az alsó szint anyaga 
kő, a falvastagságokról az 5.9 ábra bal oldali képe alapján alkothatunk fogalmat. A felső 
– gyakran konzolosan kiugró – szint fa, amely a paticsfalhoz hasonlóan kap tapasztást és 
vakolatot, amint az az 5.9 ábra kissé leromlott állagú épületén jól kivehető. Emiatt 
természetesen a különböző szinteken lévő helyiségek hőtároló képessége és a 
hőhatásokra adott „válaszainak” élénksége (csillapítása, késleltetése) is különböző. A 
helyiségek rendeltetése, használata ennek megfelelően igazodik az évszakok és a 
napszakok változásaihoz. 
 
5.2 Történelmi példák 

Az energiatudatos tervezés már évezredekkel ezelőtt számos olyan épületet 
eredményezett, amelyek koncepciója, működési elve ma is példaként szolgálhat, sőt – 
esetleg korszerű anyagokkal, de a lényeget tekintve változtatás nélkül – korszerű 
épületekben ismét felbukkant. 
A szélsőségesen meleg nyári hónapokban is kellemes mikroklímát biztosító, a mai 
szóhasználattal passzív hűtésnek nevezhető rendszer legszebb példáit Perzsiában, ezen 
belül is a műemlékekben gazdag Yazd városában találjuk. 
Az 5.10 ábrán látható épület hangsúlyos elemeiként jelennek meg a szélfogó tornyok, 
amelyek egyikének részlete az 5.11 ábrán látható. Ezek felső szintje minden oldalon 
nyílásokkal áttört, alaprajzi értelemben belső válaszfalakkal több aknára osztott (annak 
megfelelően, hogy a torony körvonala hány szögletű idom). Nagyobb magasságban a 
szél sebessége nagyobb, ugyanakkor általában kevesebb szennyeződést – jelen esetben 
szállóport: homokot – sodor magával. Bármilyen szélirány mellett lesz legalább egy olyan 
 

   
5.10 ábra: Szélfogó torony és részlete 

 
nyílás, amely a szél felőli (nyomott) oldalon és lesz legalább kettő olyan nyílás, amely a 
szél alatti (szívott) oldalon van. Ennek megfelelően lesz olyan akna, amelyben a levegő 
lefelé, az épületbe és lesz olyan, amelyben a levegő felfelé, az épületből áramlik. Mielőtt 
azonban a levegő az épület lakótereibe jutna, először a pincét öblíti át, ahol a nagy 
tömegű épületszerkezetek és a talaj hőtároló képessége és ennek megfelelő stabilabb 
hőmérséklete következtében lehűl. A hatást fokozza a rendszer egy másik változata, 
amikor a szélfogó toronynak csak a szél alatti nyílásai nyitottak. Az itt kialakuló 
szívóhatás következtében az épületben depresszió jön létre, a levegő bevezetése föld 
alatti légcsatornában történik, amelynek alján víz csörgedez – ennek evaporatív 
(párolgás miatti) hűtőhatása a levegő hőmérsékletét lényegesen csökkenti. Az így 
„kezelt” levegő jut azután magába az épületbe. 
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5.11 ábra: Négyzet keresztmetszetű 
szélfogó tornyok 

5.12 ábra: A rendszer egy szélfogó 
toronnyal is működik 

 
Nagyobb épületek hatásos átszellőztetésére több szélfogó torony szolgál, de egy is 
elegendő a kisebb kubatúrájú épületek esetében, hiszen ugyanazon torony különböző 
oldalon lévő aknáiban egyidejűleg alakul ki le- és feláramlás, illetve a torony használható 
csak szívásra, a levegő bevezetése pedig föld alatti légcsatornában is történhet. 
Szélcsendes időben a rendszer napkéményként („solar chimney”) működik (l. 6. fejezet). 
A szélfogó tornyok nemcsak a nagy, reprezentatív épületeken, hanem szerényebb 
épületeken is megjelennek. 
 

 
5.13 ábra: A rendszert szerényebb épületeken is alkalmazták 

 
A kellemes mikroklíma megteremtésének további természetes eszköze a talaj hőtároló 
képességének kihasználása oly módon, hogy az épület külső homlokzata az alsó szinten 
a talajjal érintkezik, a belső, udvari homlokzat nyitott, az udvarban gazdag növényzet és 
vízmedence található. 
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5.14 ábra: Szélfogó tornyok, süllyesztett udvar, víz és növényzet – kellemes mikroklíma 

 
A mai szóhasználattal energiatudatosnak nevezhető felfogásnak számos írott emléke is 
van. A benapozást nem zavaró beépítésre vonatkozó szabályozás (a szabályozás 
megszegésének meglehetősen komoly szankcionálásával) már Justinianus kódexében 
megtalálható. A szoláris, klímatudatos építészet alapszabályait már Vitruvius részletesen 
és szabatosan leírja. 
A napsugárzás geometriai törvényeinek ismeretét a napórák éppúgy bizonyítják, mint az 
Escorial „pontos időt” jelző rendszere (a külső falba vágott keskeny nyíláson a 
padlóburkolaton kialakított vonalra (adott napon és órában) eső fénysugár alapján 
állították be az órákat). 
Az árnyékolás, a természetes szellőzés, a sugárzó és az adiabatikus hűtés valamennyi 
eszköze megtalálható a mediterrán övezet több évszázados épületeiben (és azok körül). 
A legismertebb példa az Alhambra, amelyen a kitűnő árnyékolást biztosító loggiák mellett 
kevésbé látványos részletek: a lépcsőfokokban és -korlátokban kialakított kaszkádokban 
csörgedező víz párologtatásos hűtőhatása is szerepet játszanak a kellemes mikroklíma 
kialakításában. Ezt szolgálják az épületek körül található vízmedencék, a növényzet. 
 

 
5.15 ábra: Az Alhambra loggiái 
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5.16 ábra: Alhambra kerti részletek: vályúk a víz csörgedeztetésére a lépcsőben, 

korlátban 
 

 
5.17 ábra: Alhambra – kerti részlet 5.18 ábra: Alcazar, Sevilla 

 
A növényzet árnyékolásra való alkalmazásának szép példája az Alcazar Sevillában. 
A szoláris építészet hangsúlyos eleme az épülethez csatlakozó üvegház, amely közvetlen 
kapcsolatban van a mögöttes helyiséggel. A kastélyok télikertjei, pálmaházai – 
amennyiben önálló épületek voltak – nem tekinthetők a szoláris építészet elemeinek, de 
a szerkezetépítés és a hőtechnikai tulajdonságok tekintetében fontos tapasztalatokkal 
szolgáltak, hasonlóan a kertészeti növénytermesztés céljaira épített üvegházakhoz. Ezek 
a tapasztalatok, kiegészülve a napsugárzás és a természetes fény kedvező pszichológiai 
és egészségügyi hatásaival vezethettek az épületekhez csatlakozó vagy annak tömegébe 
beharapott üvegházak (szigorúbb szakmai megnevezéssel napterek) elterjedéséhez. Az 
energiamérleg kérdése csak később vált hangsúlyossá, bár az minden különösebb 
elemzés nélkül belátható volt, hogy az átmeneti hónapokban vagy enyhébb éghajlatú 
helyeken az üvegházhoz csatlakozó helyiségek nem igényeltek kiegészítő fűtést. A 
csatlakozó üvegházak sokféle épületen és sokféle formában terjedtek el. A napterekhez 
sorolandók az üvegezett tornácok, verandák és számos változat fordul elő városi 
épületek homlokzatán vagy átriumok formájában, mondhatni „polgári épületeken”. 
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5.19 ábra: Napterek többszintes városi épületeken – Sevilla  

 
A transzparens hőszigetelés és a légkollektor házasításának tekinthető az a szerkezet, 
amelyre már a múlt században szabadalmi oltalmat kértek. 
A megoldás lényege az, hogy a transzparens fedés mögött elnyelőlemez van, e mögött 
áramlik – a sűrűségkülönbségből származó felhajtóerő következtében – a levegő. A 
szerkezet egy, az üvegházhatás következtében felmelegedett pufferzónát képez az épület 
és a környezet között, és előmelegített szellőző levegőt biztosít. 
 

5.20 ábra: Korai példa a légkollektor alkalmazására  
 
A szellőztetett ablak Alvar Aalto elképzelése szerint elsősorban a szanatórium 
gyógyászati szempontból is fontos jó szellőztetését volt hivatva biztosítani, ezzel együtt 
energetikai hatása is figyelemre méltó. 
 
5.3 A „konzervatív ökoépítészet” ma 

Elöljáróban tisztázzuk, hogy egy önkényes szóhasználatról van szó. A „passzív” jelző is 
zavart okozhat, ha nem tisztázzuk, hogy a klasszikus passzív szolárépületekről van-e szó 
(ahogyan az irodalom bő félévszázada ezt a jelzőt használta), vagy az újabb értelmezésű 
passzívházakról (ahogyan az utóbbi másfél évtizedben vonult be a szaknyelvbe). 
Ugyanígy a számos, magát ökologikusnak, környezetbarátnak valló építészeti felfogás 
között sem könnyű eligazodni. 
Jelen esetben olyan tervezési filozófiáról van szó e megnevezés alatt, amely a 
természetes építőanyagok alkalmazásával kíván alacsony energiafogyasztású, kevés 
beépített energiát igénylő, környezetbarát épületeket létrehozni. A „konzervatív” jelző 
erre az anyaghasználatra utal, nincs pejoratív sugallata és nem zárja ki azt, hogy a 
hagyományos, természetes anyagokat újszerű módon és a legkorszerűbb anyagokkal és 
szerkezetekkel kombinálva használják. E filozófia képviselőinek a dolga nem egyszerű: a 
minősített anyagok használatát megkövetelő jogi szabályozás nehezen alkalmazható a 
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települések határain nyitott agyagbányák esetére, hiszen az egyik lényeges szempont a 
helyben található anyagok használatával a szállítás energiaigényének és költségének 
csökkentése – egy minősítési eljárás idő- és költségigényét a településen építendő 
néhány ház aligha bírná el. Egyes esetekben az így készült épületek fűtési energiaigénye 
a szabályozás szerinti határértéket meghaladja – ezt ugyan az alacsonyabb beépített 
energiatartalom általában bőven ellentételezné, csakhogy utóbbi nem tárgya a 
szabályozásnak. Mindezek ellenére vannak sikeres kezdeményezések és jó példák – a 
vályog „passzívház” minősítést elnyert nagy épületben is alkalmazásra került (lásd 5.29 
ábra, 8. fejezet). 
Az 5.21 ábrán bemutatott, a stabilizált földtégla szilárdságtani tulajdonságainak 
megfelelő formával vályogtéglából, zöldtetővel készült hazai épületekből telepszerűen 
több is épült. 
 

  

 
5.21 ábra: Stabilizált földtégla épület az építés két fázisában és készen 

 
Az anyaghasználattal kapcsolatban említett adminisztratív nehézségeket illusztrálja a 
„palóc ház” esete. Ennek felső szintjét földtéglából tervezte Válóczy Balázs, de az 
engedélyezési eljárás során átmenetileg tégla alkalmazást kellett jelölni remélve, hogy az 
építés kezdetére a vályog kérdése rendeződik. Az épületet igen alacsony beépített 
energiatartalom jellemzi. 
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5.22 ábra: A palóc ház 

Forrás: 16 
 

Az ökoházak iránti érdeklődés fokozódására számítva készültek már típustervek is. 
 

 
5.23 ábra: Az első szupervályog-típusterv 

Forrás: 17 
 
A vályog tradicionális alkalmazásától teljesen eltér a Bern külvárosában épült „Ökohaus 
Via Felsenau”.Az épület 1993-ban épült vázszerkezetű, faadalékos könnyűvályog 
kitöltésű falszerkezettel. Az épület beton fogadószintre, pincére épült. A falak 
hőátbocsátási tényezője 0,4 W/m2K. 
A faszerkezet nyújtotta szabadságot kihasználva a tervezők: Richard Garajek és Arwed 
Meier-Jungiger, Klaus Schillberg tanácsadása mellett háromszintes épületet építettek 
(5.24 ábra). A faváz elemek között a falak nádpallók közti 35 cm vastag faadalékos 
könnyűvályogból készültek. A jó hőszigetelő képesség mellett részben a vastagságból, 
főleg pedig a szerves anyagok (nád és adalék) miatt a hőtároló képesség rendkívül jó (a 
szerves anyagok fajhője nagyobb, mint a szilikátbázisú anyagoké). A nádpallókra 
agyagtapasztás került. 
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5.24 ábra: A Bernben épült favázas vályogház homlokzati részlete 

Forrás: 18 
 
A földépítés érdekes példája az ausztriai Feldkirch tartományi kórházának egy részlete. A 
kórház bővítése során a betegek pihenésére alkalmas helyet úgy alakították ki, hogy a 
háromszög keresztmetszetű, délre néző, ferde üvegtetejű szárny függőleges vasbeton 
fala elé a belső oldalon mintegy 40 cm vastag vert falat építettek. Ezen szárny 
alaprajzilag íves vonalban kanyarodik, soha nem láttatja a teljes teret, további 
felfedezésre inspirálva a betegeket. A légkondicionált főépülettől ajtó választja el ezt a 
speciális télikertet, napteret (l. 6. fejezet), ahol a térben folyó mesterséges patak, a 
növényzet és nem utolsósorban a vályog hőtároló és páragazdálkodási képességének 
köszönhetően csaknem trópusi mikroklíma alakul ki. 
 

 
5.25 ábra: A feldkirchi kórház naptere 

Forrás: 19 
 

Egy másik, kevésbé régi hagyományokra visszatekintő természetes építőanyag a szalma, 
amelyet bálák formájában jellemzően 45 cm vastagságban szigetelőrétegként 
alkalmaznak. Bár arra is volt példa, hogy a bálákból teherhordó falakat építettek (a 
fedélszék terheit hordták), a jellemző megoldás a favázas szerkezetben alkalmazott 
kitöltőfalazat. A bálákat állagvédelmi okokból mindkét oldalon agyagtapasztással látják 
el, vagy vályogtégla réteg külső oldalán alkalmazzák. A szalma jó hőszigetelő és a vályog 
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nagy hőtároló képessége jól kiegészítik egymást. Az életciklusra vetített energia- és 
szén-dioxid-mérleg kitűnő 
 

  

 

 

 
5.26 ábra: Szalmabála ház Magyarkúton – az építés fázisai és a kész épület 

Forrás: 20  
 
A külső fal hőátbocsátási tényezője U = 0,16 W/m2K; a tetőtérben U = 0,14 W/m2K. Az 
épület nincs alápincézve, az alaptest és a szerelőbeton elkészítése után készült el a ház 
faváza, amely az egész ház tartószerkezetét alkotja. A faváz lehetővé tette, hogy a tetőt 
a falak elkészítése előtt el lehessen készíteni, így esőtől védetten lehetett elvégezni a 
belső, hőtárolásra és térhatárolásra szolgáló vályogtégla falazást. A vályogtégla fal 
száradását követően, a tartóvázhoz rögzített létravázhoz illesztve készült el a 
szalmabálából készített külső hőszigetelés 16]. 
Ugyancsak az építés két jellemző fázisa látható az 5.27 ábrán. 
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5.27 ábra: A szalmabála építés két jellemző fázisa 

Forrás: 21  
 
A szalmabála épületekre jellemzők a lekerekített élek, sarkok (5.28 ábra). 
 

5.28 ábra: A szalmaházakra gyakorta jellemzőek a lekerekített formák 
Forrás: 21 

 
A szalmabála és vályog használata nemcsak családi házak, kisebb lakóépületek esetében 
jelenthet környezetbarát opciót. Ugyanezeket az anyagokat alkalmazták egy bregenzi 
irodaház esetében is (Georg W. Reinberg, Architekturbüro Reinberg ZTGesmbH,  
Roland Meingast, natur&lehm Lehmbaustoffe GmbH, Tattendorf, Ing. Waldemar Wagner, 
Aee Intec, Gleisdorf). Az ehhez szinte természetesen társuló faváz és zöldtető egyrészről, 
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a korszerű üvegezés és a fotovillamos elemek alkalmazása másrészről mind az 
életciklusra vetített, mind az üzemeltetési energiaigény tekintetében csúcsminőséget 
eredményezett. 
 

 

 

 
 

5.29 ábra: A bregenzi irodaház homlokzata és belső tere 
Forrás: 22 
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6. A KLASSZIKUS PASSZÍV SZOLÁRIS ÉPÍTÉSZET 

6.1 Bevezetés 

A terminológia tisztázása során említést nyert, hogy ezt a tervezési filozófiát több 
művelője klímatudatos építészetnek, bioklimatikus építészetnek is nevezi. Bármelyik 
megnevezést is használjuk, a lényeg egy olyan „interaktívnak” mondható épület, amely 
elsősorban vagy kizárólag építészeti és épületszerkezeti eszközökkel hasznosítja a 
klimatikus elemeket: a napsugárzás energiáját az épület fűtésére és nyári szellőzésének 
serkentésére, az árnyékolást, a szelet a szervezett természetes szellőztetésre, a vizet az 
evaporatív hűtésre. 
Természetes, hogy a népi építészet példái és a történelmi példák között számos olyan 
épület található, amely e jellegzetességek okán passzív szolárisnak nevezhető, hiszen 
ezekben az épületekben az egyszerű fűtőberendezésektől eltekintve nem igazán lehetett 
épületgépészeti rendszerekkel biztosítani a megfelelő mikroklímát. 
A passzív szoláris építészet a XIX. században nyerte el tudományos megalapozottságát. 
Nem fölösleges megemlíteni, hogy a tervezési szemlélet formálásában kiemelkedő 
jelentőségű alapművek szerzői a magyar Olgyay fivérek voltak. A Princetoni Egyetem 
vendégprofesszoraiként végzett munkájukat tartalmazó, ott kiadott könyveik máig több 
nyelven, friss kiadásokban jelennek meg, ma és a jövőben is helytálló ismereteket, 
módszereket tartalmaznak, és világszerte ismertek. 
A mérsékelt éghajlatú övezetben alapkérdés a fűtés energiaigénye. Az erre szolgáló 
szoláris rendszernek három funkciót kell ellátnia: 
 a sugárzási energia begyűjtése; 
 a sugárzási energia (legalább egy részének) tárolása; 
 az energia leadása, célba juttatása a megfelelő időben és helyen. 
A rendszereket annak alapján osztályozhatjuk, hogy e funkciókat mivel, hogyan és hol 
teljesítjük. 
Ha mindhárom funkció teljesítésére épületgépészeti elemeket alkalmazunk, a rendszert 
aktívnak nevezzük. Ebben a sugárzást felfogó, begyűjtő elemek, a kollektorok nemcsak 
az épületre ráépített elemek lehetnek, hanem a tetőhéjalással integrált vagy a 
falszerkezet külső felületét meghatározó, azzal összeépített rendszerek is. Az energia 
tárolására jellemzően víztartályokat, a hőleadásra központi fűtési rendszereket (elosztó 
csőhálózat, fűtőtestek, kisegítő fűtésre kazán) alkalmaznak. Az energia szállítására, célba 
juttatására külső forrásból táplált szivattyúkat használnak, a folyamat szabályozható, 
kézben tartható. 
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Ha mindhárom funkció teljesítésére az épület, illetve annak szerkezeti elemei szolgálnak, 
a rendszert passzívnak nevezzük. Ebben a sugárzást felfogó elemek az épület üvegezett, 
transzparens részei mögötti felületek. Az energia tárolását és leadását leginkább az 
épület külső és belső határolószerkezetei végzik. A hőleadás, az energia célba juttatása 
az épületszerkezetekben és a helyiségekben lejátszódó spontán folyamatok (vezetés, 
hőátadás) eredménye. Ezekhez külső energiaforrás nem szükséges. A folyamatok 
szabályozására kevesebb lehetőség van, éppen ezért a passzív rendszerek igen gondos 
méretezést igényelnek. 
A passzív-rendszerek családján belül két különböző változatot szokás megkülönböztetni. 
A direkt rendszer esetében mind a három feladatot magának a fűtendő helyiségnek a 
szerkezetei látják el: az üvegezésen bejutó sugárzást a belső felületek elnyelik, a 
határolószerkezetek tárolják, majd a belső felületeken leadják. 
Az indirekt rendszerek esetében a három funkció térben szétválik – az elnyelés a 
helyiségen kívül, a leadás a helyiségen belül, a tárolás többnyire egy térbelileg „köztes” 
helyen lévő épületszerkezetben történik. Az energia térbeli „célba juttatása” az 
épületszerkezetekben kialakuló hővezetés és az épületben kialakuló természetes 
légmozgás révén történik. 
Az aktív és a passzív rendszerek között helyezkednek el a hibrid rendszerek. Ezekben 
döntő az építészeti, épületszerkezeti elemek szerepe, de az energia célba juttatására 
épületgépészeti elemeket és külső energiaforrást is igénybe veszünk. Ez rendszerint 
ventilátort és egyszerűbb légcsatorna-hálózatot jelent. 
Természetesen nagyon nehéz, ugyanakkor fölösleges is az egyes rendszerféleségek 
között éles határvonalat húzni. 
A passzív rendszerekben általában a következők történnek: 
 a sugárzás egy része átjut valamilyen transzparens rétegen, 
 elnyelődik egy opaque felületen, 
 vezetéssel bejut egy opaque szerkezetbe, 
 azon át vagy abból vissza a fűtendő térbe kerül, 

és/vagy 
 az elnyelő felületről levegő közvetítésével, szabadáramlás révén a fűtendő térbe vagy 

valamilyen hőtároló szerkezetbe jut. 
A működés alapja a 3. fejezetben tárgyalt üvegházhatás, ami akár magában a 
helyiségben alakul ki (direkt rendszer), akár egy üvegezés és egy falfelület között 
(energiagyűjtő falak), akár egy, az épülethez csatlakozó üvegházban. 
Az azonos működési elv teljesen különböző építészeti megoldásokkal, szerkezetekkel, 
terekkel valósítható meg, hiszen például a transzparens réteg lehet az elnyelő felületre 
közvetlenül ráhelyezett transzparens szigetelés, a tömör fal előtt elhelyezett üvegezés, 
közte annyi hellyel, amely egy mobil hőszigetelés-árnyékolás működéséhez kell, avagy 
annyi hellyel – üvegház, naptér –, amely az év jó részében mesterséges fűtés nélkül 
lakótérként használható. A tárolást és a hőleadást illetően lehet elsődleges szempont az 
„azonnali, helyben való” elnyelés és tárolás (majd később vezetéssel való továbbítás), az 
azonnali (levegővel, konvektív módon történő) továbbítás és mindezek kombinációja is. A 
tárolásban az építőanyagok, épületszerkezetek mellett megjelenhet a víz vagy valamilyen 
fázisváltó anyag is. 
Általános szabályként jegyezzük meg, hogy a fűtőhatást kiváltó folyamatok nyáron is 
léteznek, amikor azok egyáltalán nem kívánatosak, ezért minden esetben gondoskodni 
kell az épület túlzott nyári felmelegedése elleni védelemről, egyes esetekben pedig a 
szoláris rendszer egyes elemeinek külön védelméről is. 
Általános alapelvként azt tartsuk szem előtt, hogy a jó szoláris épület energetikai célú 
elemei az épülettel szerkezetileg és funkcionálisan integrálódnak! Az idegen, toldott-
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foldott-ráakasztott jellegű elemek túlzsúfolása és túlhangsúlyozása nemcsak ízléstelen, 
hanem többnyire energetikai szempontból sem hatékony. 
 
6.2 Forma és energia 

6.2.1 Az épület alaprajza 

A felület/térfogat viszony szerepével kapcsolatban a 3. fejezetben bemutattuk, hogy a 
kompaktabb forma a transzmissziós hőveszteség mérséklése szempontjából előnyös. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az épület köpenyének kedvező tájolású és 
benapozott felületei energiagyűjtő szerepet is játszanak. Egy további szempont a 
benapozott sáv mélysége. Egyszerűen megszerkeszthető, hogy az épület kontúrjától 
mérve milyen mély az a sáv, amely a téli félévben jellemző napmagassági szögek mellett 
közvetlenül részesül sugárzási nyereségben. 
 

 
6.1 ábra: A téli hónapokban a közvetlenül benapozott sáv mélysége jellemzően a padló 

és az ablak szemöldöke közötti magasságkülönbség 1,8-szerese 
 
Ebből következik, hogy a hasznos alapterületnek az a része igazán értékes, amely ebben 
a sávban van. Az alaprajzot illetően nyilvánvalóan előnyös az, hogy a hőérzet és a 
természetes megvilágítás szempontjából igényesebb helyiségek a nagyobb sugárzási 
nyereségű homlokzatokhoz csatlakoznak, az alacsonyabb belső hőmérsékletet és 
természetes megvilágítást – tehát kisebb ablakfelületet – igénylő helyiségek pedig a kis 
sugárzási nyereségű, az uralkodó szélirányba néző, csapóesőnek kitett homlokzatokhoz. 
Ily módon az utóbbi helyiségcsoport az igényesebb helyiségek és a környezet 
kedvezőtlenebb jellemzőjű szektora között ütköző övezetet, pufferzónát alkot. E puffer-
zónának szigetelőhatása, hőtároló képessége, a külső levegő nem kívánatos 
infiltrációjával szemben zsilipjellegű szerepe van. A helyiségek besorolása az épületek 
rendeltetésének függvényében általában egyértelmű: például egy lakóépületben a 
nappali, az étkező, a gyermek- és dolgozószobák jelentik a legigényesebb helyiségek 
csoportját, ezt a hálók, a konyha és fürdő követi, a pufferzóna pedig az előtér, a WC, a 
kamra, a garderobe, a garázs, a tüzelőtároló helyiségeiből szervezhető. Ugyancsak a 
pufferzóna szerepét tölti be a pince és padlástér is. 
Magától értetődően szoros összefüggés van az épület abszolút méretei, az alaprajz 
szervezése, a tömegformálás és a tájolás között. Kicsiny abszolút méretek esetében a 
kompakt tömegformálás előnyös; az épület mélysége nem nagy, az értékes sávban 
„elférnek” az igényesebb helyiségek. Nagyobb alapterületek esetében az „elegendő” 
kedvező tájolású homlokzat biztosítása „füles”, háromszög vagy körcikk alakú 
alaprajzokkal is lehetséges. Ez ugyan tagoltabb formát, kedvezőtlenebb felület/térfogat 
arányt eredményez, ennek hátrányait azonban a több, jól tájolt ablak előnyei 
felülmúlhatják. A 6.2–6.12 ábrákon bemutatott épületek közül többre még visszatérünk – 
itt csak az alaprajz és a forma szempontjait elemezzük őket. 
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6.2 ábra: Kis alapterület, körrajzban és metszetben egyaránt rendkívül kompakt forma, 
pufferzónás térszervezés. A lejtős telken az alsó szint falai részben a talajjal érintkeznek 

(Koppányi Imre) 
 
  

 
 
 

 
 

 

6.3 ábra: Kis alapterület, körrajzban és metszetben egyaránt kompakt forma, 
pufferzónás térszervezés. A sarokelrendezésű üvegház az energiagyűjtés fő eszköze  

(Dr. Kuba Gellért) 
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6.4 ábra: A „Heliotrop” épület kör alaprajzú (a tájolás változtatható, mert az épület a 

függőleges tengelye körül forgatható) 
 

 

 
 

6.5 ábra: A nagyobb alapterület miatt „füles” alaprajz ad lehetőséget jól tájolt nyílások 
elhelyezésére, így a mélyebben fekvő helyiségek közvetlen sugárzási nyeresége is 

biztosított. A pufferzóna mindkét szinten egyértelműen megjelenik 
(DOMUS típusterv-katalógus) 
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6.6 ábra: Az alaprajz mozgalmassága teszi lehetővé a mélyebben (a déli homlokzattól 

távolabb) fekvő helyiségek ablakainak jó tájolását 
 

  

 
6.7 ábra: Ikerház Rotweilben – az alaprajz a déli irányban feltárulkozik, itt van a nyílások 
zöme. Az északi homlokzat sokkal rövidebb. A többszintes elrendezés a kürtőhatás révén 

szélcsendes időben is jó természetes szellőzést biztosít  
 

 
6.8 ábra: A domború íves homlokzat a nap folyamán hosszú ideig teszi lehetővé a 

közvetlen benapozást, az egyenes vonalú északi homlokzat rövidebb, azon – a bejárattól 
és a lépcsőház ablakától eltekintve – nyílás nincs (Autonom ház, Freiburg) 
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6.9 ábra: Az íves homorú homlokzat a nap folyamán hosszabb ideig teszi lehetővé a 

közvetlen benapozást. A „másik homlokzat” ugyan hosszabb, de az alsó szinten 
földtakaróval védett, így a hőveszteség ott mérsékelt (Frank Lloyd Wright) 

 
 

6.10 ábra: A két szárny mintegy körülöleli a csatlakozó üvegházat. A „másik homlokzat” 
ugyan hosszabb, de az alsó szinten földtakaróval védett (D. Balcomb) 

 
Egy bizonyos abszolút méreten túl – ami például egy sorház esetében adódik – egy lakás 
már csak két irányban tájolható, ami azt jelenti, hogy a kedvezőtlen homlokzathoz a 
pufferzónán kívül egyéb helyiségeket (például hálókat) kell csatlakoztatnunk. Ez azonban 
– az egész épület elnyújtott formája ellenére – még mindig lehet előnyösebb, mint egy 
olyan tömörebb formálás, amelynél egy-egy lakás csak egy homlokzatra tájolt. Ez utóbbi 
megoldás ugyanis eleve az egész épület tájolását mintegy kényszerpályára állítja – így 
például az É-D-i homlokzatok helyett K-Ny-i homlokzatok adódnak és kialakulnak azok a 
belső zónák, amelyek mesterséges szellőztetése és világítása több és drágább 
(elektromos) energiát igényel, mint amennyit a kompaktabb formálással a 
veszteségekből megtakarítunk. A még nagyobb épületek kompakt formálása esetén 
pedig a kényszeres tájolás és a belső zónák szinte elkerülhetetlenek. 
Természetesen itt és most csak sémákról, elvekről volt szó, nem történt említés az 
utcavonalról, a környező beépítésről, a kilátásról, a külső zajforrásokról, többszintes 
lakóegységekben a szintek adta lehetőségekről és sok másról, amelyeket a bemutatott 
általános elvekkel együtt kell mérlegelni. 
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Az energetikai követelmények kielégítése könnyebb, ha az épület határolásának nagyobb 
része érintkezik a talajjal. Lejtős terepen ezért a pufferzónát gyakran földbe süllyesztve 
alakítják ki. Feltöltés alkalmazása sem ritka, ami a lapostetőre is kiterjedhet, tetőre 
telepített növényzettel. 
Mélyebb épületek esetében mind a természetes világítás, mind a sugárzási nyereség 
szempontjából megoldást jelenthetnek a felülvilágítók és az átriumok. 
 

 

 
 

 
6.11 ábra: A kompakt formájú, de méreteinél fogva mély alaprajzú épület középső 

tereibe is bejuttatható a direkt sugárzá  
 

 
 

 
 

6.12 ábra: A bevilágítófelület a csonkakúp palástján van, az évszakok szerint eltérő 
igényekhez a felépítmény elforgatásával lehet alkalmazkodni 

 
6.2.2 A direkt rendszerek 

A direkt rendszerek működtetésének alapja az üvegházhatás. A sugárzás elnyelése a 
helyiség belső felületein történik. Az elnyelt energiát a helyiséget burkoló szerkezetek 
tárolják, a hőfelvétel a szerkezetek felmelegedésével jár. A hőleadó felületek a helyiséget 
burkoló felületek, a hőleadás a szerkezetek lehűlésével jár. A hőfelvételt és a hőleadást a 
helyiséget burkoló szerkezetek, illetve a helyiség hőmérséklet-változása kíséri. 
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Napközben az elnyelt sugárzástól felmelegedő szerkezetek felületéről hőátadással távozó 
hőáram melegíti fel a helyiség levegőjét – a levegő hőmérséklete néhány perces késéssel 
követi a belső burkolófelületek hőmérsékletét. Éjszaka a belső levegő hőmérséklete 
csökkeni kezd, a kialakuló hőmérséklet-különbség miatt a határolószerkezetekből jut 
vissza hőátadással hőáram a levegőbe – ekkor a határolószerkezetek hőmérsékletének 
csökkenése követi a levegő hőmérséklet változását. 
A megengedhető hőmérséklet-ingadozás hőérzeti szempontból korlátozott. A nagy 
hőtároló képesség azért előnyös, mert akkor adott mennyiségű energia felvételét és 
leadását kisebb hőmérséklet-ingadozás kíséri. 
Amennyire kívánatos minél több sugárzási energia felvétele és hasznosítása télen, 
annyira nem kívánatos ez nyáron. A túlmelegedés megakadályozása végett ezért 
gondoskodni kell hatékony árnyékolásról és a szellőztetés lehetőségéről. A saját 
tagozatok, a környező beépítés és terepalakulatok, a lombhullató és örökzöld növényzet 
hatását egyaránt figyelembe kell venni. 
Az épület tagozataival és fix árnyékvetőivel való árnyékolás nem oldható meg minden 
kompromisszum nélkül: adott geometriai viszonyok mellett vagy lesznek olyan időszakok 
is, amikor árnyék van (noha nem lenne kívánatos), vagy nincs (noha kívánatos lenne). 
Ennek oka az, hogy a Nap járása a téli és a nyári napfordulókra szimmetrikus (tehát 
augusztusban ugyanaz, mint áprilisban, a hőmérséklet éves menete viszont 
(természetesen jóval kevesebb szabályszerűséggel) inkább júliusra – augusztusra 
szimmetrikus. Az augusztusban kívánatos árnyékolás egyben áprilisban is – nem kívánt – 
árnyékolást jelent, az áprilisi benapozással augusztusi benapozás is együtt jár. A 
kompromisszum keresésekor mérlegelendő a mozgatható árnyékolók és (éves léptékben) 
a lombhullató növényzet alkalmazásának lehetősége. 
Az előbb ismertetett működési elvek alapján megállapítható, hogy egy direkt rendszerhez 
lényegében semmi olyan nem kell, ami ne fordulna elő egy szokványos épületben. Erős 
tömörítéssel azt mondhatjuk: a jó direkt rendszer egyenlő egy (energetikai szempontból 
is) jó házzal. 
Az üvegezett szerkezeteket lehetőleg a kedvező tájolású szektorba kell koncentrálni. A 
családi ház nagyságrendű klasszikus példák esetében az épület összes üvegezett 
felületének 80–90%-a a kedvező tájolású homlokzat(ok)on van. 
Az üvegezések szerepe a helyiség energiamérlegében igen összetett. Befolyásolják a 
mesterséges világítás energiaigényét. Hőátbocsátási tényezőjük nagyobb, mint a 
szokványos fal- és födémszerkezeteké, ami a téli félévben a hőveszteséget növeli. Belső 
felületi hőmérsékletük alacsonyabb amazokénál, ami a helyiségben tartózkodó 
embereknek az ablak felé irányuló sugárzásos hőleadását megnöveli, ezt a kellemetlen 
hatást a belső levegő hőmérsékletének megemelésével lehet ellensúlyozni, ami szintén a 
hőveszteséget növeli. Ugyanakkor az üvegházhatás révén az üvegezésen bejutó energia 
jelentős hőnyereséget, fűtőhatást eredményez, ami a téli félévben előnyös, a nyáriban 
hátrányos. Ezen összetett jelenségek miatt az üvegezett felületek célszerű nagyságára 
vonatkozó vélemények eltérőek, megalapozatlan szélsőségekkel is találkozhatunk. 
Az ablakok hőátbocsátási tényezőjének javítása (csökkentése) többnyire azzal jár, hogy a 
több réteg, a felületbevonatolás és a nemesgáz töltet következtében az összsugárzás-
átbocsátási tényező csökken. Déli tájolás esetén – a nagy nyereség miatt – mérlegelés 
tárgya lehet, hogy a transzmissziós veszteségek csökkenése és a sugárzási nyereség 
ezzel járó csökkenése az összeredmény tekintetében kedvező-e? A többi tájolás esetében 
a nyereség kisebb, így a transzmissziós veszteségek csökkentése fontosabb. Minden 
esetben alapvető fontosságú, hogy a nyári túlmelegedés kockázatának mérséklése végett 
árnyékvető, társított szerkezet kerüljön alkalmazásra – ha erre hatékony megoldást nem 
sikerül találni, akkor jobb híján az összsugárzás-átbocsátási tényező csökkentése 
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(például fóliabevonattal) és az ezzel járó veszteség a természetes világítás és a téli 
nyereség mértékében még mindig kisebb gond, mint a gépi hűtés nélkül elfogadhatatlan 
nyári állapotok. 
Az üvegezett szerkezetek felületének nagyságát és hőtechnikai paramétereit össze kell 
hangolni a mögöttes helyiség hőtároló képességével. Annak érdekében, hogy elegendően 
nagy üvegfelületeket tudjunk alkalmazni és a nagy sugárzási nyereséget hasznosítani 
tudjuk, nagy hőtároló képességű, masszív, a belső oldalukon szigeteleten szerkezetekre, 
„nehéz” padlóburkolatokra van szükség. A hőtároló képesség javát nem a külső, hanem a 
belső határolószerkezetekkel biztosíthatjuk. 
A hőtároló tömegek szempontjából a legfontosabbak azok a belső szerkezetek, 
amelyeket közvetlenül ér az üvegezésen bejutó direkt napsugárzás. Szokványos esetben 
ez a padló, (de lehet fal is, különösen ha a tetőn (is) alkalmazunk bevilágítót) – 
leginkább itt van szükség jó elnyelőképességű, nehéz szerkezetekre és burkolatokra. 
(Hogy a direkt sugárzás melyik felületet éri, azt a napéjegyenlőségre, déli időpontra 
szokták vizsgálni.) 
Sorrendben másodikként említendő azon szerkezetek hőtároló tömege, amelyeknek belső 
felületei az előző bekezdésben említett (közvetlenül besugárzott) felületeket „látják”, 
azaz közöttük (hosszúhullámú infratartományban) sugárzásos hőcsere jöhet létre. 
Harmadikként azok a szerkezetek említendők, amelyek az előző két csoport egyikébe 
sem tartoznak, így tárolóképességük feltöltése vagy kisütése csak a levegő 
közvetítésével, konvektív úton lehetséges. Ilyenek lehetnek a belső tér ablaktalan 
helyiségeinek határolószerkezetei. Direkt rendszerekben ezek viszonylag kisebb szerepet 
játszanak (de más rendszereknek – a levegő kényszeráramlása mellett – lényeges részei 
lehetnek). 
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a sugárzási energia hasznositásának alapfeltétele az 
elégséges hőtároló tömeg. Minimumként abból az ökölszabályból indulhatunk ki, amely 
szerint 1 m2 tökéletesen áteresztő nyílás mögött legalább 2000 kg aktív hőtároló tömegre 
van szükség. Enélkül a helyiségbe bejutó sugárzási energia vagy túlmelegedést okoz, 
vagy a lakókból „védekező” reakciókat vált ki: a sugárzás kirekesztését az árnyékolók 
lebocsátásával, illetve a hőnyereségnek a helyiségből való „kimosását” szellőztetéssel. 
Az árnyékolószerkezetek a napsugárzásnak csak egy részét engedik át, más részét 
visszaverik vagy elnyelik. Az elnyelt hányadtól a szerkezet felmelegszik és hőátadással, 
valamint hosszúhullámú sugárzással fűti közvetlen környezetét. 
E mechanizmus miatt a külső oldalon elhelyezett árnyékoló naptényezője kisebb, mint az 
ugyanolyan, de az üvegezés mögött, a belső oldalon elhelyezetté. Bár az áteresztés 
mindkettőnél egyforma, az egyik a környezetet, a másik a helyiséget „fűti”. Az árnyékoló 
elhelyezhető két üvegtábla között is, ennek energetikai hatása is „köztes”. 
 

 
6.13 ábra: A helyiségbe jutó hőáram függ az árnyékoló helyétől 
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„Hővédő” (a napsugárzás spektrumában kis áteresztési tényezőjű) üvegezés alkalmazása 
a direkt rendszer lényegétől idegen lenne. A változó vagy változtatható tulajdonságú 
üvegezések elvileg szóba jöhetnének, de nem annyira az ablakokban, amelyeken át a 
vizuális kapcsolatot meleg időben is kívánatos fenntartani, hanem inkább transzparens 
hőszigetelésű bevilágítókban. 
A transzparens hőszigetelésű bevilágítók viszonylag jó sugárzásáteresztésük és kis 
hőátbocsátási tényezőjük okán a direkt rendszerekben jól alkalmazhatók (l. 6.3 
alfejezet). 
A sugárzási hőnyereség hasznosítása szempontjából fontos a fűtési rendszer jó 
szabályozhatósága is – így a hőterhelés eredménye nem a helyiségek túlmelegedése, 
hanem a teljesítmény, a fogyasztás csökkenése lesz. 
Említést érdemel még egy olyan ablakkialakítás, amely nem csak szoláris felfogásban 
tervezett épületeken alkalmazható. Általánosan elfogadott szóhasználat híján 
virágablaknak nevezhetjük az ábrán látható megoldást (az angol nyelvű irodalomban 
használt kifejezések: bay-window, bow window). 
 

  

 
 

6.14 ábra: A virágablak többféle alaprajzzal és ferde síkú üvegezéssel is kialakítható 
 
A virágablak valójában egy kisméretű naptérnek (l. 6.4 alfejezet) is tekinthető, ha a 
homlokzaton megtartott „normál” ablak előtt alakítjuk ki. A kettő közötti tér pufferzónát 
képez, mérsékli a transzmissziós és filtrációs veszteségeket. Helyes kialakítás esetén 
mintegy „betakarja” az ablak kerülete mentén akár a geometria, akár a heterogén 
anyaghasználatú csomópontok miatti hőhidakat – ezzel nemcsak a veszteségeket, de az 
állagkárosodás kockázatát is csökkentve. Transzparens felületeire – a tájolástól és 
dőléstől függően – az eredeti ablakhoz viszonyítva kedvezőbb szögben juthat a direkt 
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napsugárzás. Főleg nagy környezeti zajszint esetén előnyös az, hogy alsó síkján és 
tokszerkezetében hangelnyelő bélésű, csapóesőtől védett szellőzőnyílások alakíthatók ki. 
Így a zárva tartott többszörös üvegezés kielégítő zajvédelmet nyújt, a helyiség 
szellőztetése mégis biztosított, méghozzá kedvező körülmények esetén előmelegített 
szellőző levegővel. A szerkezeti és a formai megoldás sokféle lehet, sokszögű vagy íves 
alaprajz, sarkon átforduló megoldás, ferde síkú üvegezés is kialakítható. 
 
6.3 Energiagyűjtő falak 

6.3.1 Tömegfal 

A címbeli szerkezet egy masszív külső falból (a „tömegfal”) és az eléépített üvegezésből 
áll. Ezt mozgatható árnyékolószerkezet egészítheti ki. A tömegfal külső felületét nagy 
elnyelőképességű, „sötét” színezéssel, felületképzéssel, esetleg szelektív bevonattal 
látják el. Itt történik a sugárzás elnyelése, amelyet a nagy tömegű fal tárol és 
késleltetéssel a helyiségbe juttat. Az árnyékolók télen éjszaka a kihűlés, nyáron 
napközben a túlzott felmelegedés ellen védenek, ez utóbbi célt szolgálják az üvegezésen 
esetleg kialakított szellőzőszárnyak is. A tisztítás és karbantartás lehetőségét biztosítani 
kell. Arról természetesen nem szabad elfeledkeznünk, hogy energiagyűjtő falak 
alkalmazása esetén is még elegendő, kedvező tájolású szabad homlokzati felületnek kell 
maradnia az ablakok számára. 
Az alkalmazás feltételei közül elsőként a kedvező tájolású, benapozott homlokzati 
szakasz említendő. A működés az üvegházhatáson alapul. Az elnyelő felület felmelegszik, 
arról hőáram indul a falon át a helyiség felé és a légrétegen, üvegezésen át a környezet 
felé. Az elnyelő felület maga is bocsát ki sugárzást, ami a hosszúhullámú infravörös 
tartományban van. Az üveg ebben a tartományban nem ereszt át sugárzást, a beérkezett 
energia „csapdába esett”. 
A rendszer indirekt, mert az elnyelés a fal külső síkján, a hasznos hőleadás a fal belső 
síkján történik, azaz a két folyamat térben szétválik. 
A tömegfal akkor hatékonyabb, ha 
 az üvegezés keretaránya kicsiny, sugárzásáteresztési tényezője nagy, hőátbocsátási 

tényezője kicsiny, 
 a társított szerkezetek hőszigetelő képessége jó, a társított szerkezet külső síkjának 

visszaverési tényezője nagy és működtetése helyes, 
 az elnyelő felület abszorpciós tényezője a napsugárzás spektrumában nagy, emissziós 

tényezője a hosszúhullámú infrasugárzás tartományában kicsiny. 
Télen éjszaka a társított szerkezet saját hővezetési ellenállása és újabb légréteg 
létrehozása révén az elnyelő felület és a környezet között hőszigetelő hatást fejt ki. 
Nyáron nappal a társított szerkezet árnyékolja az elnyelő felületet. Az üvegezésben 
szellőző szárnyak alakíthatók ki. Ezeket kinyitva nyáron a légréteg átszellőztethető, 
éjszaka a hűvösebb külső levegővel a tömegfal előhűthető. 
A teherhordó falat illetően a nehéz, ezért nagy hővezetési tényezőjű (tömör tégla, kő, 
beton) szerkezetek derült napokon nagyobb késleltetéssel nagyobb hőáramot juttatnak a 
fűtendő helyiségbe, hőtároló képességük jobb, de borult időben transzmissziós 
veszteségeik nagyobbak. Ha könnyebb, ezért jobban szigetelő korszerű falazóelemeket 
alkalmazunk, akkor derült időben a fűtendő térbe juttatott hőáram kisebb, de kisebbek 
borult időben a transzmissziós veszteségek is. Értelmét veszti a tömegfal, ha a rétegrend 
külön hőszigetelő réteget is tartalmaz, ilyen esetben más elven működő falkollektor 
alakítható ki (l. 6.5.2 alfejezet). 
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Nyáron nappal a társított szerkezet árnyékolja az elnyelő felületet. Az üvegezésben 
szellőzőszárnyak alakíthatók ki. Ezeket kinyitva nyáron a légréteg átszellőztethető, 
éjszaka a hűvösebb külső levegővel a tömegfal előhűthető. 
 

 

 
 

  
6.15 ábra: A tömegfal működésének sémája – a társított szerkezet helyzete télen nappal 

és éjszaka, nyáron nappal és éjszaka 
 

 
6.16 ábra: Tömegfal kialakítása a parapetsávban 

 
A tömegfal hőátbocsátási tényezőjének javulása nagyobb mérvű akkor, ha kettős 
üvegezést és mozgatható hőszigetelő-árnyékoló szerkezetet alkalmazunk. 
A tömegfalak először a mediterrán övezetben jelentek meg. A fűtési idény magasabb 
átlagos hőmérséklete és a nagyobb sugárzási nyereség miatt a nagy hőtároló képesség 
volt az elsődleges szempont, az üvegezés gyakran csak egyrétegű volt. Mérsékelt égövi 
feltételek mellett a kettős üvegezés és a mobil társított szerkezet alkalmazása ajánlott. 
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Fontos gyakorlati követelmény, hogy amennyiben mobil hőszigetelő-árnyékoló szerkeze-
tet alkalmazunk, az karbantartás-javítás céljából vagy az üvegezés külső oldalról történő 
felnyitása-leszerelése révén, vagy a bőven méretezett bújható légrétegen keresztül 
megközelíthető legyen. 
Előnyös, ha az üvegezés mögötti tér nyáron a környezetbe kiszellőztethető – ehhez az 
üvegezésben alul és felül nyitható szárnyakat kell kialakítani. 
 

 
6.17 ábra: Tömegfal a machynllethi (Wales) demopark épületén (a ferde síkú felület 

kollektormező) 
 

A tömegfalakkal begyűjthető energia havi értékét a következő összefüggéssel számít-
hatjuk: 

 éjéjNN
n

ü
jnjsjnyj RURUg

A
ASAnQQ 3,07,0   (6.1) 

ahol: Qsj egy adott j hónapban az adott tájolású egységnyi felületre jutó 
sugárzásintenzitás napi összege kWh/m2; nj – j hónap napjainak száma; An – üvegezett 
felület névleges méretek szerint számított területe; m2; Aü – transzparens (üveg) felület 
tényleges területe m2; Sj - üvegezésnek az adott j hónap napállásai mellett ténylegesen 
benapozott – árnyékban nem lévő – hányada; g – összsugárzás-átbocsátási tényező -; 
UN – szerkezet „nappali” hőátbocsátási tényezője (nyitott társított szerkezettel) W/m2K; 
Uéj – szerkezet „éjszakai” hőátbocsátási tényezője (zárt társított szerkezettel) W/m2K; RN 
– eléépítés „nappali” hőátbocsátási ellenállása (üvegezés + légréteg) m2K/W; Réj – 
eléépítés „éjszakai” hőátbocsátási ellenállása (üvegezés + légréteg + csukott társított 
szerkezet) m2K/W. 
Ugyanebben a hónapban a veszteségek összege 

  eiéjNjnvj ttUUnAQ  3,07,0
1000
24   (6.2) 

ahol az új jelölések: ti a belső hőmérséklet; et  – adott hónap átlagos külső 
hőmérséklete,  °C . 
A havi mérleg: 

QnyjQQ vjj   (6.3) 

és a fűtési idényre vonatkozó adatokat a havi részeredmények összegezésével kapjuk. 
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A havi bontásban elvégzett számítás azt is mutatni fogja, hogy decemberben lényegében 
csak a csekély ellenállás-növekmény hatásával számolhatunk, a fűtési idény átmeneti 
hónapjaiban viszont jelentős nyereség adódik, a végeredmény a fűtési idényre (déli 
tájolás, kétrétegű üvegezés esetén) „nullszaldós”, a nyereségek fedezik a veszteségeket. 
 
6.3.2 Trombe-fal 

A címbeli szerkezet egy masszív külső falból (a „tömegfal”) és az eléépített üvegezésből 
áll. Ezt mozgatható árnyékolószerkezet, valamint a tömegfalban és az üvegezésben 
kialakított, nyitható-zárható szellőzőnyílások egészítik ki. A tömegfal külső felületét nagy 
elnyelőképességű, „sötét” színezéssel, felületképzéssel, esetleg szelektív bevonattal 
látják el. Itt történik a sugárzás elnyelése, amelyet a nagy tömegű fal tárol és 
késleltetéssel a helyiségbe juttat. A fal külső rétegeiben maradt tárolt hőnek a 
„lemosása” és a helyiségbe juttatása a tömegfalon átmenő szellőzőjáratok nyitásával, 
természetes légkörzéssel valósítható meg. (E szellőzőnyílások nélkül tömegfalról, ezekkel 
együtt Trombe-falról beszélünk). Az árnyékolók télen éjszaka a kihűlés, nyáron 
napközben a túlzott felmelegedés ellen védenek, ez utóbbi célt szolgálják az üvegezés 
szellőzőszárnyai is. A tisztítás és karbantartás lehetőségét biztosítani kell. 
A működés úgy, mint a tömegfalaknál az üvegházhatáson alapul. Az elnyelő felület 
felmelegszik, arról hőáram indul a falon át a helyiség felé és a légrétegen, üvegezésen át 
a környezet felé. Az elnyelő felület maga is bocsát ki sugárzást, ami a hosszúhullámú 
infravörös tartományban van. Az üveg ebben a tartományban nem ereszt át sugárzást, a 
beérkezett energia „csapdába esett”. 
A szellőzőcsappantyúkat akkor célszerű kinyitni, ha a légrésben lévő levegő hőmérséklete 
meghaladja a belső léghőmérsékletet szükség van a fűtőteljesítményre. 
A szellőzőcsappantyúk kinyitásakor természetes légkörzés alakul ki a helyiség és a légrés 
között. Amennyiben a légrésben lévő levegő a melegebb, az a felső nyíláson a helyiségbe 
áramlik, helyére az alsó nyíláson a helyiség levegője jut a légrésbe. 
Helytelen használat esetén, ha a szellőzőcsappantyúkat akkor nyitják, amikor a helyiség 
levegője melegebb, az áramlás iránya megfordul, a helyiség levegője áramlik a felső 
nyíláson át a légrésbe. Ez nemcsak energiaveszteséggel jár, hanem állagkárosodáshoz is 
vezet: a levegő nedvességtartalma a légrést határoló, borult időben vagy éjszaka hideg 
felületeken kicsapódik. 
A rendszer indirekt, mert az elnyelés a fal külső síkján, a hasznos hőleadás részben a fal 
belső síkján, részben az áramló levegő közvetítésével történik, azaz a két folyamat 
térben szétválik. 
A Trombe-fal akkor hatékonyabb, ha 
 a szellőzőcsappantyúkat helyesen működtetik, 
 az üvegezés keretaránya kicsiny, sugárzásáteresztési tényezője nagy, hőátbocsátási 

tényezője kicsiny, 
 a társított szerkezetek hőszigetelő képessége jó, külső síkjának visszaverési 

tényezője nagy és működtetése helyes, 
 az elnyelő felület abszorpciós tényezője a napsugárzás spektrumában nagy, emissziós 

tényezője a hosszúhullámú infrasugárzás tartományában kicsiny. 
Télen éjszaka a társított szerkezet a saját hővezetési ellenállása és újabb légréteg 
létrehozása révén az elnyelő felület és a környezet között hőszigetelő hatást fejt ki. 
Nyáron nappal a társított szerkezet árnyékolja az elnyelő felületet. 
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6.18 ábra: A Trombe-fal működésének sémája – a társított szerkezet helyzete télen 

nappal és éjszaka, nyáron nappal és éjszaka 
 
Az üvegezésben szellőzőszárnyak alakíthatók ki. Ezeket kinyitva nyáron a légréteg 
átszellőztethető, éjszaka a hűvösebb külső levegővel a tömegfal előhűthető. További 
lehetőség a Trombe-fal napkéményként való alkalmazása (l. 7. fejezet). 
 

 
6.19 ábra: Trombe-fal (a két ablak közti homlokzati szakaszon) 

 
A teherhordó falat illetően a nehéz, ezért nagy hővezetési tényezőjű (tömör tégla, kő, 
beton) szerkezetek derült napokon nagyobb késleltetéssel nagyobb hőáramot juttatnak a 
fűtendő helyiségbe, hőtároló képességük jobb, de borult időben transzmissziós 
veszteségeik nagyobbak. Ha könnyebb falat alkalmazunk, akkor inkább a levegő 
közvetítésével szállított hőáramra számíthatunk, azaz inkább azonnali vagy korai, 
mintsem jelentősen késleltetett fűtésre. 
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6.20 ábra: Trombe-fal – a homlokzat jobb és bal oldali harmadában (Pécs, Szász János) 

 
A Trombe-fallal begyűjthető energia havi értékét a következő összefüggéssel számítjuk: 

j
n

ü
jnsjnyj gCn

A
ASAQQ   (6.4) 

ahol: Qsj egy adott j hónapban az adott tájolású egységnyi felületre jutó 
sugárzásintenzitás napi összege kWh/m2; nj – j hónap napjainak száma; An – üvegezett 
felület névleges méretek szerint számított területe; m2; Aü – a transzparens (üveg) 
felület tényleges területe m2; Sj - üvegezésnek az adott j hónap napállásai mellett 
ténylegesen benapozott – árnyékban nem lévő – hányada; g – összsugárzás-átbocsátási 
tényező -; C – hasznositási fok -. 
 

6.1 táblázat: A Trombe-fal C hasznosítási foka 
Üvegezés Társított szerkezet C 
Egyszeres nincs 0,46 
Egyszeres van 0,58 
Kettős nincs  0,66 
Kettős van 0,77 

 
Ugyanebben a hónapban a veszteségek összege: 

  eiéjNjnvj ttUUnAQ  3,07,0
1000
24  (6.5) 

ahol az új jelölések: ti a belső hőmérséklet; et  – adott hónap átlagos külső 
hőmérséklete, °C. 
A havi mérleg: 

nyjvjj QQQ   (6.6) 

és a fűtési idényre vonatkozó adatokat a havi részeredmények összegezésével kapjuk. 
A havi bontásban elvégzett számítás azt is mutatni fogja, hogy decemberben lényegében 
csak a csekély ellenállás növekmény hatásával számolhatunk, a fűtési idény átmeneti 
hónapjaiban viszont jelentős nyereség adódik, a fűtési idény egészére a nyereségek 
meghaladják a veszteségeket (déli tájolás, kétrétegű üvegezés esetén). 
 
6.3.3 Transzparens hőszigetelés 

A transzparens („átlátszó”) hőszigetelések lényege az, hogy a külső falak külső síkját a 
napsugárzást többé-kevésbé áteresztő hőszigeteléssel burkoljuk. A beeső sugárzási 
energia java részének elnyelése a hőszigetelés mögött, a fal síkján történik. Ezt a síkot a 
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környezettől a hőszigetelő réteg választja el, az elnyelt energia nagy része – a 
könnyebbik utat választva – a kis ellenállású, nagy tárolóképességű falba hatol be. A 
hőszigetelés és a fal érintkezési síkján olyan magas hőmérséklet alakul ki, hogy átlagos 
téli feltételek mellett a helyiségnek a szerkezeten keresztül hőnyeresége van, de még 
borúsabb időben is lényegesen csökkennek a hőveszteségek. 
 

 
6.21 ábra: A transzparens hőszigetelésű fal hőmérlegének sémája 

 
A transzparens hőszigetelő réteg többféle struktúrájú lehet. A homloksíkkal 
párhuzamosan elhelyezett fóliák között több légréteg alakul ki. A fóliák kis emissziós 
tényezőjű felületbevonatolással láthatók el. A fóliák között azonos anyagból távtartó 
bordarendszer is van. 
Gyakorta alkalmaznak a homloksíkra merőleges tengelyű, mindkét végükön nyitott 
kapilláriscsövecskékből-hasábokból álló struktúrákat. Anyaguk UV-stabilizáló adalékkal 
készített polikarbonát vagy akrilüveg. Ennek a struktúrának – a geometriából adódóan – 
igen kicsiny visszaverési tényezőjük van, mert a visszavert hányad befelé irányul. A 
kicsiny méretek (d = 1–4 mm, l = 50–100 mm) és a méretarányok gyakorlatilag 
lehetetlenné teszik a légmozgást és az azokhoz kapcsolódó konvektív hőátszármaztatást. 
A szokásos vastagság 50–100 mm. A 100 mm vastag struktúra hőátbocsátási tényezője 
U = 0,8 ~ 0,9 W/m2K, fényáteresztési tényezője 0,57 ~ 0,69, összsugárzás-átbocsátási 
tényezője ~ 0,64–0,70. 
 

  

  
6.22 ábra: A transzparens hőszigetelés struktúrái 
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Viszonylag olcsóbb megoldást kínál az 1-6 mm átmérőjű aerogélgolyócskákból álló 
granulátum alkalmazása két üvegtábla között. Ez 16 mm vastagságban U = 0,8 W/m2K 
hőátbocsátási tényezőjű, fényáteresztési tényezője ~ 0,4, összsugárzás-átbocsátási 
tényezője 0,5. (A fényáteresztés rosszabb, mint a 100 mm vastag kapillárisstruktúrájú 
transzparens szigetelésé.) 
A transzparens szigetelések tulajdonságai nem függetlenek egymástól. A sugárzás-
átbocsátó képesség és a hővezetési ellenállás egyaránt függ a rétegvastagságtól. Ez a 
függőség kisebb a homlokzat síkjára merőleges kapilláris és sejtstruktúrák esetében. A 
hab és granulátum formájú anyagok esetében az átbocsátóképesség a vastagság 
növelése esetén erősebben csökken. A homlokzatra merőleges sejtstruktúrák 
sugárzásátbocsátó képessége nagyobb, mint a többi transzparens szigetelőanyag-
struktúráé. A vastagság függvényében a hőszigetelő képesség és a sugárzásáteresztő 
képesség ellentétesen változnak (6.23 ábra). A homlokzatra merőleges sejtstruktúra 
esetén a célszerű vastagság (még elég jó sugárzásáteresztés, már elég jó hőszigetelő 
hatás) mintegy 60–100 mm. 
A vastagság optimumkereséssel állapítandó meg, az optimum a klimatikus feltételektől, a 
tájolástól és a benapozástól is függ (6.23 ábra). 
 

 
6.23 ábra: Különböző áteresztőképességű transzparens hőszigetelések látszólagos 

hőátbocsátási tényezője a vastagság függvényében, déli tájolású homlokzaton 
 

Transzparens hőszigetelést két üvegtábla között elhelyezve jól hőszigetelt bevilágítók 
alakíthatók ki. A transzlucens bevilágítóelemek előnye: nagyobb felület alkalmazható, 
egyenletesebb a fényeloszlás, diffúz és káprázásmentes a fény, magasabb a 
bevilágítószerkezet felületi hőmérséklete, ennek következtében jobb a hőérzet és az 
állandó tartózkodási helyek – például egy irodában vagy egy iskolában – közelebb 
lehetnek a bevilágító felületéhez, kevésbé kötöttek (hőérzeti szempontból) a bútorozási 
feltételek, jobb a helykihasználás. 
Nyáron árnyékolóval a hőterhelés nem nagyobb, mint ami egy korszerű mesterséges 
világításból származna. Az árnyékolóval a túl magas megvilágítási szint is 
kiküszöbölhető. Egy második, szelektív árnyékolóval a rövid infrasugárzás reflektálható, 
ami tovább javítja a hőterhelés és a természetes megvilágítás arányát. 
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6.24 ábra:Transzparens hőszigetelő tábla, transzparens hőszigetelésű fal és bevilágító 

 
A hőszigetelő anyag károsodását (és a helyiség túlzott felmelegedését) megelőzendő a 
külső felületet nyáron védeni kell a sugárzástól. A hőmérséklet-változások gondot 
okozhatnak, ha a külső falban hőhidak vannak. Itt a felületi hőmérséklet más lesz, mint 
az általános helyen, a hőmérséklet-különbségek eltérő hőmozgásokat, illetve ezek 
gátlása esetén dilatációs feszültségeket eredményeznek és a belső oldalon repedések 
kialakulásához vezetnek, amelyek ugyan az állékonyságot nem veszélyeztetik, de nem 
esztétikusak és nem bizalomgerjesztőek. 
A nyári félévben fellépő kedvezőtlen hatások elleni védekezés árnyékolással, hőhatásra 
elsötétedő különleges (termotróp) üvegezéssel, szellőztetett légréteg beiktatásával 
lehetséges. 
A hagyományos megoldások sémáit a 6.25 ábra mutatja. 
Magasabb épületeknél a tűzvédelmi kérdések gondos elemzésére van szükség. 
 

 
6.25 Transzparens hőszigetelésű fal sematikus metszete a nyári hővédelmet szolgáló 

árnyékolóval 
 

A szigetelőréteget a fal felületére ragasztással lehet felerősíteni. Egy másik elterjedt 
eljárás előregyártott szigetelőpanelek alkalmazása. Ezek keretszerkezetben tartalmazzák 
az üvegezést és a transzparens szigetelést. Az utóbbi áttetsző fóliával kasírozott 
hátfelülete és az elnyelő felület között ekkor légrés marad. 
A transzparens szigetelésű falak hibrid és aktív rendszerekkel is kombinálhatók. A 
transzparens hőszigetelések üvegborítása lényeges módosulást eredményezhet az épület 
arculatában. 
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A transzparens hőszigetelés előnyösen alkalmazható meglévő épületek felújítása során. 
Az új épületek tervezéséhez viszonyítva azonban több kötöttséggel kell számolni. 
 

 
6.26 ábra: A freiburgi autonóm ház – a nyílászárók a keretekről azonosíthatók, a 

homlokzat többi felülete transzparens hőszigetelésű, az ábra bal oldalán az ezüst színű 
mezőkben az üvegezés és a hőszigetelés között az árnyékolófüggönyöket leeresztették 

 
A transzparens hőszigetelések energiamérlegét a következők szerint becsülhetjük: 

 ksRgaQDDUQ   (6.7) 

ahol: Q az egységnyi felületre vonatkozó halmozott energiaáram összértéke egy adott 
időszakra (fűtési idény, hónap) – az adott felírási móddal – a nyereség, + a 
veszteségáram előjele Wh/m2; U – szerkezet transzmissziós hőátbocsátási tényezője 
W/m2K; g – transzparens hőszigetelés összsugárzás átbocsátási tényezője -; a – 
elnyelő felület abszorpciós tényezője (a szokványos teherhordó falaknál kb 0,8  0,9) -; 
DD  - az adott időszakra vonatkozó hőfokhíd hK; Qs – adott tájolású egységnyi 
felületre az adott időszakban jutó sugárzási energia Wh/m2; Rk – elnyelés síkjától kifelé 
eső hőátbocsátási ellenállás (transzparens szigetelés + felületképző réteg + a hőátadási 
ellenállás a külső felületen) m2K/W. 
A transzparens hőszigetelés hatékonysága nagyban függ attól, hogy milyen éghajlati 
övezetben, milyen tájolású falakon alkalmazzuk. A teljes fűtési idényt tekintve 
meghatározó az, hogy milyen az adott felületre eső összes globálsugárzás és a fűtési 
hőfokhíd aránya. 
A szokásos vastagsági méretekkel a transzparens hőszigetelő rétegek hővezetési 
ellenállása 0,8~1,2 m2K/W, sugárzás átbocsátó képessége 0,4~0,6. A masszív 
falszerkezettel együtt zavartalan benapozású déli falak esetében a hőnyereséget is 
figyelembe véve a fűtési idényre átlagosan –0,1 ~ –0,9 W/m2K látszólagos hőátbocsátási 
tényező adódik. 
A hőnyereség hasznosításának mértéke azonban nagyban függ a masszív falszerkezet és 
a mögöttes helyiség hőtároló képességétől. A masszív fal külső felületén kialakuló felületi 
hőmérséklet függ a transzparens szigetelés és a masszív fal hővezetési ellenállásától, a 
fal hőtároló képességétől. 
A szokásos kiviteli formák esetében ez 50–70 °C, de könnyebb falszerkezetek esetében 
(például könnyű, porózus, üreges elemekből készült falazatoknál) a 100 °C-ot is 
meghaladhatja. Ez a magas hőmérséklet természetesen rövidebb ideig áll csak fenn, a 
fűtőhatás időben egyenetlen. A belső felületi hőmérséklet beton vagy tömör téglafal 
esetén jellemzően 25–35 °C. 
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6.4 Napterek 

6.4.1 Bevezetés 

Teljesen általános megfogalmazásban a szoláris építészetben üvegháznak, naptérnek 
akkor nevezünk egy teret, ha arra a következő kikötések mindegyike teljesül: 
 van transzparens külső határolása, 
 az épület legalább egy fűtött helyiségével érintkezik, 
 az épületből megközelíthető, 
 mesterséges fűtése nincs. 
Ezeknek a követelményeknek igen sok féle módon lehet eleget tenni. Üvegház az a 
három transzparens fallal és transzparens tetővel határolt tér is, amit egy „kész” 
homlokzathoz csatlakoztatunk. Üvegház lehet az az épület tömegébe beharapott vagy az 
épülettel teljesen integrált tér is, amelynek csak egy transzparens külső felülete van és 
ez a tér lehet egy „szoba helyén”, de lehet egy üveggel lefedett patio is. De üvegház 
lehet egy transzparens héjalású padlástér, egy üvegezett veranda vagy balkon is. A 
formai és alaprajzi változatok végtelenül gazdagok. 
A „naptér” kifejezés annyival szabatosabb, hogy kizárja a szabadon álló, anyaépülethez 
szerkezetileg és funkcionálisan nem kapcsolódó – például termesztési célú – 
üvegházakat, kereskedelmi célú csarnokokat vagy a klasszikus orangerie-ket. 
Az angol nyelvű irodalomban a sunspace, de az Egyesült Királyságban a conservatory 
kifejezés, a német nyelvű irodalomban a Wintergarten szó használatos (de utóbbi 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a térben növényeknek kell lenniük). 
Az üvegház a környezet és az anyaépület között egy fűtetlen teret alkot, ami azt jelenti, 
hogy az anyaépületnek az üvegház által takart határolószerkezetei télen a külső 
hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű levegővel érintkeznek, tehát transzimissziós 
hőveszteségük kisebb. 
A sugárzás a naptér nagy üvegezett felületein bejutva a padlón, valamint az üvegház és 
a mögöttes helyiségek közötti falak felületén nyelődik el, azokban tárolódik. A 
felmelegedett elnyelő felületek miatt az üvegházban lévő levegő is felmelegszik. A 
hőnyereség részben a falakon keresztül vezetéssel, részben természetes légmozgással 
jut a mögöttes helyiségbe. 
Az üvegház és a mögöttes helyiség közötti transzparens szerkezeteken át a sugárzás egy 
része közvetlenül a mögöttes helyiségbe jut (az tehát ezzel részben direkt rendszerként 
is működik) ezért ha az üvegház és a mögöttes helyiség között sok a transzparens 
felület, szokták néha a „szemidirekt” elnevezést is használni. Ahhoz persze, hogy a direkt 
sugárzás az üvegházon áthaladva a mögöttes helyiségbe jusson, bizonyos geometriai 
feltételeknek is teljesülnie kell. 
A napterek tájolását illetően nyilvánvaló, hogy a délihez minél közelebbi (általánosabban 
az Egyenlítőre néző) irányok a kedvezőek. Vegyük figyelembe, hogy a téli hónapokban a 
diffúz sugárzás az összsugárzásnak aránylag nagyobb hányadát teszi ki, ami mérsékli a 
különböző irányok közötti különbséget. A napterek tájolása természetesen számos 
körülménytől függ (telekosztás, utcavonal, alaprajz, környező beépítés árnyékolóhatása), 
így sok esetben nincs mód a déli tájolás megvalósítására. Ha a déli szektoron kívül eső 
tájolásra kényszerülünk, akkor elsősorban a pufferhatás jó kihasználására célszerű 
törekedni. 
Az üvegházhoz csatlakozó helyiségek természetes megvilágítást és szellőztetést az 
üvegházon keresztül (gyakorta kizárólagosan csak azon keresztül) kapnak. Ezért 
alapszabály, hogy az üvegházra csak összeférhető rendeltetésű, azonos kezelésben lévő 
helyiségeket nyissunk. Energetikai hatása, funkcionális és esztétikai értékei mellett az 
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üvegház véd a külső zaj- és porterhelés ellen is, ugyanakkor akusztikai, szagterjedési 
szempontból össze is kapcsolja a rányitott helyiségeket. 
Az üvegházak energetikai hatásának becslése azért nehéz, mert a viszonyítási alap – a 
mögöttes épület – igen sok féle lehet. Ennek és a használati módnak a függvényében az 
energiamegtakarítás akár 30%-ot is elérhet, de a legjobban tervezett, legjobb adottságú 
naptér lehetséges hatását is szinte semmissé teheti a helytelen használati mód. 
Az üvegházak az év jelentős részében kiegészítő lakótérként használhatók. Amint az 
eddigiekből látható, a napterek „szolgáltatásai” számos tényezőtől függenek. Ezek között 
több olyan is van, amely az energiamegtakarítás, illetve a „lakhatóság” időtartama 
szempontjából ellentétes hatású. Rendkívül jelentős a használók, a lakók befolyása is, 
akár „statikus” tekintetben (bútorozás, növényzet), akár a mindennapi használatot 
illetően (mozgatható árnyékolók működtetése, szellőztetés). 
Az átrium a naptér egy speciális esetének tekinthető abban az esetben, ha mesterséges 
fűtése nincs. 
Ebben az esetben energiamegtakarítás abból adódik, hogy az épület burkolófelületeinek 
egy része az átriummal mint pufferzónával határos, a helyiségek pedig az átriumban 
előmelegített levegővel szellőztethetők. Az átriumban is lejátszódnak mindazok a 
folyamatok, amelyekről a napterek kapcsán szó volt, de a napsugárzás hatása csak akkor 
jelentős, ha az átrium alapterület/magasság aránya nagy. 
A megfelelően kialakított átrium jelentős szerepet játszik az egész épület intenzív nyári 
szellőztetésében. 
Ha az átriumot mesterséges fűtéssel látják el, akkor az az energiamérleget csak abban 
értelemben javíthatja, hogy az átrium puszta léte egy kompaktabb, kedvezőbb felület-
térfogatarányú tömegformálást tesz lehetővé. 
 
6.4.2 Sugárzási energiaáramok 

A sugárzási energiaáramok az energiamérleg legösszetettebb tagját képezik. Először is 
azt kell leszögezni, hogy a naptér miatt a mögöttes helyiségek közvetlen (direkt) 
nyeresége csökken, ezt azonban egyéb hatások ellentételezhetik. 
A naptér transzparens határolásán átjutó direkt sugárzással többféle dolog történhet. 
A sugárzás egy része a naptér és az anyaház közötti üvegezett határolására, majd azon 
át a mögöttes helyiségbe jut. Hatását ott úgy fejti ki, mint a direkt rendszerekben, de a 
bejutó sugárzás intenzitása kisebb, hiszen a környezetből érkező sugárzásának mintegy 
20%-át a naptér üvegezése visszaveri vagy elnyeli, a naptér határolásának pedig 
mintegy 15–25%-át átlátszatlan vázszerkezet alkotja. További csökkenést okozhatnak a 
naptérben lévő „akadályok”: bútorok, növényzet. 
 

 
6.27 ábra: A napsugárzás egy része az anyaépületbe jut 
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Nyilvánvaló, hogy a naptérbe annál több sugárzás jut, minél nagyobb és minél 
áteresztőbb üvegezett felülete van. Ebből a szempontból tehát egy egyrétegű, fémvázas 
szerkezet volna a legjobb, amely azonban a transzmissziós áramok, a hőhidak, a 
kondenzáció veszélye szempontjából a legrosszabb. A vastagabb szelvényekkel készülő 
faanyagú vázszerkezet is és a kettős üvegezés is az áteresztett sugárzási hányadot 
csökkenti, a pufferhatást azonban lényegesen javítja, a hőhidakkal, a kondenzációval 
kapcsolatos gondokat jelentősen mérsékli. Természetesen a mögöttes helyiség direkt 
nyeresége arányos a naptérbe bejutó sugárzási energiával. 
A mögöttes térbe bejutó direkt nyereség nagyságát befolyásolja a naptér és az épület 
közötti határoláson levő nyílászárók mérete, üvegezése, keretszerkezete. A direkt 
nyereség nagyobb, ha itt nagy felületű és áteresztőképességű üvegezés van – ezzel 
azonban az épületből a naptérbe irányuló transzmissziós veszteségek is nőnek. 
Ugyanakkor, ha ezen a határoláson kevés a tömör fal, akkor a naptér elnyelő felülete és 
hőtároló képessége csökken. 
Megjegyzendő, hogy ha a naptérnek több üvegezett fala van, elnyelő felületet úgy is 
biztosíthatunk, hogy ha az egyik oldalfal irányából érkezik a direkt sugárzás, a másik 
oldalfal előtt zárjuk a mozgatható belső árnyékolót. 
A direkt sugárzás egy része a naptér és az anyaépület közötti falakra jut. Ezek a 
tömegfalakhoz hasonlóan viselkednek, azzal a különbséggel, hogy a felmelegedett külső 
elnyelő felület a naptér levegőjét fűti. 
 

 
6.28 ábra: A napsugárzás egy része az anyaépületet és az üvegházat elválasztó falra jut 

 
A naptér legfontosabb elnyelő és hőtároló szerkezete a padló. A direkt sugárzás egy 
része a naptér padlóját éri, azon 80–90%-a elnyelődik. 
A felmelegedett padlófelület egyrészt a naptér levegőjét fűti, másrészt a padló felületéről 
vezetéses hőáram indul a mélyebben fekvő rétegek felé. A padlószerkezet nagy hőtároló 
képessége a naptérben időben egyenletesebb hőmérsékletet eredményez. 
 

 
6.29 ábra: Az üvegház legjelentősebb hőtároló tömege általában a padló 
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Ha a padlószerkezetben hőszigetelő réteg van, a hőtárolás folyamatában gyakorlatilag 
csak az a fölötti rétegek vesznek részt, viszont a hőveszteség a talaj felé kisebb. Ha nincs 
hőszigetelés, a mélyebben fekvő rétegek és maga a talaj is részt vesz a hőtárolás 
folyamatában, amennyiben több nap alatt lejátszódó folyamatokról van szó (például 
néhány derült napot követően borult idő kezdődik). A hőszigetelő réteg hiányában 
viszont nagyobb hőveszteség alakul ki a talaj felé. Megfelelő kompromisszumnak tűnik a 
naptér lábazatán és alapfalán elhelyezett, a talajba mélyen besüllyesztett függőleges síkú 
hőszigetelő réteg. 
Éjszaka vagy borult időben a naptérben a levegő elkezd lehűlni, ekkor a meleg 
padlószerkezetből a tárolt hő visszaáramlik, a lehűlést lassítja, a naptér hőmérsékletének 
lengését mérsékli. 
A folyamatban jelentős szerepet játszik a padló sugárzáselnyelési tényezője. 
Burkolatának megválasztása egyértelműnek tűnik, de bizonyos részletkérdések itt is 
megemlíthetők: a sötétebb burkolat hőelnyelése jobb, a világosabb burkolat viszont a 
természetes világítás szempontjából előnyösebb („derítőhatása” a mögöttes helyiség 
fényviszonyait javítja). Veszít a jelentőségéből a burkolat minősége, ha a naptér sűrűn 
bútorozott vagy növényekkel zsúfolt: ebben az esetben ezek lesznek az elnyelő felületek, 
a padló csak a levegő közvetítésével vesz részt a hőtárolás folyamatában. 
A „berendezés” kis hőtároló képessége és a beárnyékolás folytán alárendelt szerepre ítélt 
padló miatt a naptérben a napi hőmérséklet-ingadozás nagyobb lesz. Ez lehet pillanatnyi 
előny is, ha adott esetben derült, hideg időben néhány „komfortos órát” akarunk a 
naptérben elcsípni. Lényegében hasonló folyamat játszódik le akkor is, ha a padlót 
szőnyeggel borítjuk (azaz hőszigeteljük). 
Ha az üvegháznak három transzparens fala van, bizonyos napállásoknál előfordulhat, 
hogy a direkt sugárzás egy része a naptér egyik határolásán belépve és akadályba nem 
ütközve a naptér másik határolásán át újra a környezetbe jut. 
A naptérben lejátszódó folyamatok összetettségét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy 
a felületekről visszavert sugárzással mindaz megtörténhet, ami az előző felsorolásban 
szerepelt, beleértve azt is, hogy a naptér üvegezésén át visszajut a környezetbe. (A 
visszavert sugárzás spektrális összetétele nem változott meg, azt az üveg átereszti. A 
felületek saját hosszúhullámú infrasugárzása az, amit az üveg nem enged át.) A beér-
kező direkt és a visszavert sugárzás természetesen a naptérben tartózkodó embereket is 
éri, aminek igen jelentős hőérzeti és lélektani hatása van (l. 6.4.5 alfejezet). 
A naptér tetőzetének értékelése aránylag egyszerű: nyilvánvaló, hogy a sugárzásos 
nyereség szempontjából télen az üvegezett szerkezet előnyösebb. Nyáron viszont a 
túlzott felmelegedés veszélyével jár. Ha átlátszatlan tetőszerkezet készül (például azért, 
mert a biztonságos üvegezés drága, vagy azért, mert a tetőn aktív szoláris rendszer 
kollektorait helyezzük el), annak transzmissziós vesztesége kisebb, ugyanakkor a naptér 
mélysége erősen korlátozottá válik, hiszen a túl mély előtető a természetes világítás és a 
mögöttes helyiség direkt nyeresége szempontjából komoly hátrány. 
Ezt a korlátozást csökkenti a naptér belmagasságának növelése. A nagy belmagasság 
egyéb szempontból is előnyösnek tűnik: nagyobb az épület védett homlokzati felülete, 
nagyobb felületen jut be sugárzás a naptérbe. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy 
a naptérben a sűrűségkülönbség okán függőleges irányban igen meredek 
léghőmérséklet-eloszlás alakul ki (a rétegeződés – sztratifikáció jelensége)! A magasabb 
léghőmérséklet hőérzetjavító hatása azonban csak akkor aknázható ki, ha a melegebb 
levegőt alkalmas rendeltetési helyre – a tartózkodási zónába – juttatjuk. Ez történhet 
természetes légmozgással (ha a naptérbe két szintről nyílnak helyiségek), vagy egy 
kisteljesítményű ventilátorral, amely például automatikával akkor indul, ha a naptér 
tetősíkja alatt a hőmérséklet magasabb, mint a mögöttes helyiségé. 
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6.4.3 A transzmissziós energiaáramok 

A transzmissziós energiaáramok az energiamérlegnek aránylag legegyszerűbben leírható 
összetevőjét alkotják. Ezek szempontjából a naptér mint pufferzóna működik, amelyre 
egyszerűsítve, állandósult viszonyokat feltételezve a következő mérlegegyenletet írhatjuk 
fel: 

   nien ttAUttAU   21  (6.8) 

ahol: A a felület m2; U – eredő hőátbocsátási tényező (mobil árnyékolóval ellátott 
szerkezetre a „nappali” és „éjszakai” érték átlaga) W/m2K; ti – belső, te – külső 
hőmérséklet OC, tn – pufferzóna (naptér) hőmérséklete °C; az 1. összegezések a 
naptér és a környezet, a 2. összegezések a naptér és az épület közötti határolásokra 
vonatkoznak. 
A (6.8) egyenlet a naptérbe bejutó és az onnan távozó áramok egyenlőségét fejezi ki. 
Ebből a pufferhatás miatt kialakuló naptér hőmérséklet – mint az egyetlen ismeretlen – 
számítható. 
Részletesebb vizsgálat nélkül is beláthatjuk, hogy azon két tér között alakul ki nagyobb 
hőmérsékletesés, amelyek között a határolás ellenállása nagyobb. Az utóbbi a felület és a 
hőátbocsátási tényező függvénye. Ennek alapján ha azt nézzük, hogy mikor lesz a 
pufferhatás okán a naptér melegebb, akkor azt azonos szerkezeteket feltételezve a 
geometriai arányok függvényében az 6.30 ábra szerinti (balról jobbra csökkenő) 
hőmérsékletekkel jellemezhetjük. 
 

 
6.30 ábra: A külső és a köztes határolások geometriai arányai 

 
Ugyanakkor belátható, hogy – csak a pufferhatást vizsgálva – az épület energiafogyasz-
tása szempontjából az a legkedvezőbb eset, ha: 
 az épület határolásának minél nagyobb felületét olyan pufferzónával takarjuk be, 

amelynek külső határolása kicsiny felületű (azaz hosszú, de nem mély naptérrel, 
természetesen a funkcionális és a formai szempontokat sem tévesztve szem elől); 

 ha mindenhol kettős üvegezés van; 
 ha mindenhol van mobil kiegészítőszerkezet. 
Az általános összefüggések mellett megemlítendő még, hogy a naptér által védett 
homlokzaton a szél hatása nem érvényesül: a hőátadási tényező kisebb, a csapóeső 
kedvezőtlen állagvédelmi és energetikai hatása nem érvényesül. 
 
6.4.4 A konvektív energiaáramok 

A konvektív áramok a zárt nyílászárók résein spontán módon kialakuló filtráció vagy az 
épület használói által tudatosan foganatosított szellőztetés intenzitásától és irányától 
függenek. Feltételezvén, hogy a légcsere a szükséges értékű, a kérdés az áramlás iránya. 
Ha a levegő az épületből a naptérbe áramlik, a friss levegőt az épületben kell 
felmelegíteni, az épületből távozó levegő a naptérben annak hőmérsékletére lehűl, és a 
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felszabaduló hőáram a napteret fűti (amelynek hőmérséklete ezért magasabb lesz, 
mintha csak a pufferhatás következtében alakulna ki). 
A naptér hőmérséklete szempontjából a másik szélsőséges eset az, ha a levegő a 
naptéren keresztül áramlik az épületbe. A kívülről beáramló levegő a naptérben annak 
hőmérsékletére melegszik fel, miközben onnan hőáramot von el, aminek következtében a 
naptér hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint a pufferhatás alapján számított érték. A 
levegő viszont előmelegítve lép az épületbe, így annak szellőzési hőigénye csökken. (A 
naptér úgy működik, mint egy „keverő” hővisszanyerő.) 
 

 
6.31 ábra: Szellőztetés a naptéren keresztül 

 
Az előzők szerint tehát a naptér hőmérséklete és az épület energiafogyasztása 
szempontjából eltérő változatokat kell preferálni. 
Természetesen az épület légcseréje – mind a beáramlás, mind a kiáramlás – a naptér 
megkerülésével (más homlokzatokon) is végbemehet. Ekkor a friss levegőt az épületben 
kell felfűteni. A naptér és a környezet között légcsere nincs. A naptér és az anyaépület 
közötti légcsere a hőmérséklet-különbségtől függően alakul, egyaránt eredményezhet az 
épületből a naptérbe vagy a naptérből az épületbe irányuló energiaáramot aszerint, hogy 
melyik a melegebb oldal. 
Az áramlás irányával kapcsolatban megemlítendő, hogy a levegő mozgásával konvektív 
vízgőztranszport is lejátszódik. 
Épületből naptérbe irányuló áramlás esetén gondolni kell a lecsapódás lehetőségére 
(anyag, felületkezelés, gyűjtőcsatorna). Naptérből épületbe irányuló áramlás esetén 
hasonló gondok (penészképződés kockázata az épület szabad homlokzatainak 
csomópontjai környékén) adódhatnak, ha a naptérben túlságosan sok növény van. „Két 
tűz közé” kerülhet egy lakótér, ha a kereszthuzat következtében (amelynek vonalát a 
szemben levő nyílászárók, irányát az éppen aktuális nyomáskülönbség szabja meg) a 
légutánpótlást vagy a konyhán, vagy egy növényekkel zsúfolt naptéren keresztül kapja. 
Ha a naptér sűrű „beültetése” várható, célszerű egy szabad homlokzaton elhelyezett 
ablakkal „tartalék légutánpótlási vonalról” gondoskodni. 
Az eddigiek mellett még megemlítendő, hogy naptér  épületirányú áramlás esetén a 
naptér mint ülepítőporkamra szerepel, az épületbe a durvább aeroszoloktól mentes 
levegő jut. 
A konvektív áramok egy egyszerűbb esete az, amikor az üvegházban – az elnyelő 
felületek hőleadása révén – a levegő hőmérséklete eléri vagy meghaladja az 
anyaépületben kívánt hőmérsékletet. Ebben az esetben az üvegház és az anyaépület 
összenyitható, a kialakuló természetes légkörzéssel a hőnyereség egy része az 
anyaépületbe jut. 
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6.32 ábra: Ha az üvegházban a léghőmérséklet elegendően magas, akkor az anyaépület 

és az üvegház összenyitható 
 

6.4.5 Megvalósult példák 

 
6.33 ábra: A csatlakozó üvegház a homlokzat jelentős hányadát fedi. A transzparens tető 
jobb bevilágítást biztosít, de alatta a túlzott hőterhelés mérséklése végett az árnyékolók 
részben felhúzott állapotban vannak. A felső szintre az üvegház teteje alatt összegyűlt 

levegő a parapetben kialakított csappantyúkon bevezethető (Rotweil) 
 

 
 

 
6.34 ábra: A formája okán már korábban elemzett épület: az üvegház csatlakozó, az 
anyaépület és az üvegház elválasztása túlnyomóan üvegezett szerkezet, a rendszer 

szemidirektnek is tekinthető 
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6.35 ábra: Beharapott üvegház példája – a felvétel nyári időszakban készült, a 

transzparens tető alatt az árnyékoló zárt állapotban van 
 

  
6.36 ábra: A formája okán már korábban elemzett épület – az alsó szinten csatlakozó 
üvegház, teteje kollektormező (kék kontur), a felső szinten beharapott üvegház (piros 

kontúr), ez előtt a két üvegtábla nyáron eltolható, az épület és az üvegház nyáron 
tökéletesen átszellőztethető (Koppányi Imre) 

 
 

  
6.37 ábra: A formája okán már korábban elemzett épület – a sarokelrendezésű üvegház 
teteje alatti szellőzőnyílások a padlástéren átvezetett légcsatornával a kéménypillérben 

kialakított szellőzőkürtőn át az intenzív nyári átszellőztetést biztosítják (dr. Kuba Gellért) 

  
6.38 ábra: A formája okán már korábban elemzett óvoda-iskola épület, az üvegház 

padlójának lépcsőzésével a sugárzásnak kitett felület nagyobb 
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6.39 ábra: Angliai sorház bejárati szélfogóval és részben csatlakozó, részben beharapott 

üvegházzal 
 

  
6.40 ábra: A beüvegezett loggiák szintén üvegházként funkcionálnak (Sevilla) 

 
6.4.6 Átriumok 

A szó eredetileg a rómaiak építészetében nyitott udvart jelentett, többen ma is ilyen 
értelemben használják. Ebben a fejezetben átriumon olyan teret értünk, amely legalább 
két oldalán az anyaépülettel határos és transzparens fedése van. Ilyen terek elsősorban a 
mély alaprajzú épületekre jellemzőek: az átrium révén az anyaépület arra nyíló 
helyiségei is kapnak természetes világítást. Ezen felül az átrium funkcionális szempontból 
szolgálhat reprezentatív térként, közlekedőtérként és alsó szintjén szolgáltató, 
kereskedelmi egységek is elhelyezhetők. 
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6.41 ábra: Átriumalaprajzi változatok 

 
Ha az átrium fűtetlen, akkor energetikai hatása a napterek, üvegházak szerepéhez 
hasonló, természetesen a geometriai arányokból adódó eltérésekkel. Ha az átrium fűtött, 
akkor csak a nyári szellőzésben van szerepe. Gyakorlatilag fűtetlennek tekinthető egy 
olyan átrium, amelynek földszintjén egyes területeket (például egy kávézóteraszt) 
irányított sugárzó fűtéssel látnak el. 
Az átriumok transzparens lefedésének jelentős szerepe van a természetes világítás 
szempontjából, de a szokásos dőlésszögek, lejtések mellett a téli sugárzásos 
hőnyereséget illetően nem ez a legelőnyösebb energiagyűjtő felület. Ezt a problémát csak 
a legkorszerűbb, a beesési szög függvényében szelektíve irányító üvegezéssel lehet 
feloldani, amely az alacsony napmagasság mellett érkező sugárzást lefelé, a magas 
napállás mellett érkezőket felfelé irányítja – ennek főleg a térítők közötti zónában van 
jelentősége. 
A lefedés mellett a tető fölé kiemelkedő, függőleges síkú üvegezés is megjelenhet 
energiagyűjtő felületként. 
Az alacsony és nagy területű átriumoktól eltekintve nem sok esély van arra, hogy a téli 
félévben jellemző napmagassági szögek mellett a direkt sugárnyalábot az átrium 
padozatát érje, az főleg a felső szintek függőleges síkú határoló felületeire jut. 

 

  
6.42 ábra: A direkt sugárzást elnyelő felületek helye a szélesség/magasság aránytól függ 

 
Nagyobb napmagassági szögek mellett az elnyelő felület nagyobb, de miután ez a nyári 
félévre jellemző, ilyenkor inkább a tető árnyékolásával védekezni kell a nem kívánt 
hőterhelés ellen. 
A fűtetlen átrium energiamérlegében a sugárzási nyereség mellett a transzmissziós 
hőáramok játszanak komoly szerepet. Az összefüggés nyilvánvaló: minél nagyobb az 
anyaépület és az átrium közötti falak és nyílászárók hőátbocsátási tényezője, annál 
magasabb hőmérséklet alakul ki az átriumban, de annál nagyobb is lesz az 
anyaépületnek az átrium felé irányuló hővesztesége. Az átrium hőmérsékletének 
alakulásában szerepet játszik az is, hogy az anyaépület és az átrium határolására 
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vonatkozó 1 AU szorzatösszeg hogyan aránylik az átrium külső határolófelületeire felírt 

2 AU  szorzatösszeghez: minél nagyobb ez az arány, annál magasabb hőmérséklet 
alakul ki az átriumban. Utóbbit befolyásolják még az átriumban található belső 
hőforrások (emberek, világítás). 
 

 
6.43 ábra: Az átrium sematikus energiamérlege 

 
Az, hogy milyen hőmérsékletet tartunk előnyösnek az átriumban, természetesen attól is 
függ, hogy azt mire használjuk. Láthatóan egy kényes egyensúlyról van szó: a fűtetlen 
átrium magasabb hőmérsékletének ára az anyaépület nagyobb hővesztesége az átrium 
felé. 
Fűtött átrium esetén az anyaépületből az átrium felé irányuló transzmissziós hőveszteség 
minimális vagy zérus, a hőmérséklet-különbség függvényében. Akár fűtött, akár fűtetlen 
az átrium, az anyaépület hővesztesége az átrium felé kisebb annál, mint ami egy nyitott 
udvar felé irányulna. Ez tekinthető összehasonlítási alapnak, hiszen a mély alaprajzú 
épület számos helyiségének természetes megvilágítását és szellőzését átrium nélkül csak 
egy nyitott udvar felé lehetne biztosítani. 
 

 
6.44 ábra: Az átrium intenzív nyári átszellőzést biztosít 
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Nyáron az átrium kürtőként működik. Ha a lefedésen (vagy ami vízzárás szempontjából 
még biztonságosabb) a tető fölé emelkedő függőleges határoláson szellőzőszárnyakat 
nyitunk, akkor intenzív fel- és kiáramlás alakul ki. Amennyiben a levegő utánpótlása az 
anyaépület külső homlokzati ablakain keresztül történik, akkor az épület intenzív 
átöblítése mérsékli a nyári túlmelegedésének kockázatát. 
Az átriumok kialakítása funkcionális és építészeti szempontból nagy változatosságot 
mutat. 
 

 
6.45 ábra: Egy történelmi példa: Halifax, Városháza, Viktória Hall 

Forrás: 23 
 

 
6.46 ábra: Az U alaprajzú lakóépület szárai közti tér transzparens lezárásával 

átriumszerű üvegházat alakítottak ki (Borlange, Svédország). 
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6.47 ábra: Lineáris átrium példája (Frejus, iskola, Foster) 

 

 
6.48 ábra: Yale Center for British Art, Louis Kahn 

Forrás: 24 
 

 
6.49 ábra: Hága, városháza 

Forrás: 25 
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6.50 ábra: 42 emeletes épületben az átrium olyan, mint egy kút 

Forrás: 25 
 

6.4.7 Hőérzeti feltételek a naptérben 

A naptérre felírt mérlegegyenletekből a naptérben várható hőmérséklet számítható. 
Az egyszerűbb kézi számítási módszerekkel a naptér hőmérsékletének napi átlagértékét 
becsülhetjük meg. Az így kapott szám olykor elég alacsony, azt a látszatot kelti, hogy az 
adott napon a naptér hőmérséklete hőérzeti szempontból nem kielégítő, a naptér „nem 
lakható”. Nem szabad azonban elfeledni, hogy a naptérben a nap folyamán nagy 
hőmérséklet-ingadozás játszódik le – ennek amplitúdója  6 K-re becsülhető. Ha a naptér 
napi átlaghőmérséklete nem is éri el az elfogadható szintet, azért a nap folyamán még 
adódik néhány olyan óra, amikor az aktuális érték a hőérzet szempontjából megfelelő. 
Ebből a szempontból a szőnyegek, függönyök hatása hozzásegíthet ahhoz, hogy 
hidegebb napokon is egy-két „lakható” órát „elcsípjünk”. 
Megtévesztő volna azonban a hőérzetet, a kellemes környezetben való tartózkodás 
lehetséges időtartamát csak a hőmérséklet alapján megítélni. Ha ugyanis a naptérbe 
napsugárzás jut, a kellemes hőérzet feltételei alacsony léghőmérséklet mellett is 
kialakulnak. Ezt a szokásos hőérzeti jellemző számokkal nehéz leírni, viszont igen jól 
követhetjük a bioklimatikus diagram (bioclimatic chart) alapján, ahol az azonos, kellemes 
hőérzetet eredményező paraméterkombinációk között az embert érő napsugárzás 
intenzitása is szerepel (l. 2.7 alfejezet). Az természetesen más kérdés, hogy a naptér és 
a mögöttes helyiség közötti ajtót – energetikai szempontokból – huzamosan csak akkor 
célszerű nyitva tartani, ha a naptérben a léghőmérséklet már elérte a mögöttes 
helyiségét! (Így ami a naptér „lakhatásának” időtartamát illeti, külön beszélhetünk az 
előbbi értelemben a „zárt ajtós” és külön a mögöttes helyiséggel összenyitott naptér 
„nyitott ajtós lakhatásáról”). 
Az eddigiekben a naptereket a téli félév szempontjai szerint vizsgáltuk. A nyári félévet 
illetően természetesen a hőérzeti igényeket kell figyelembe vennünk, függetlenül attól, 
hogy a téli félév tekintetében melyik szempontnak: az energiamérlegnek vagy a lakható 
órák számának adtunk elsőbbséget. A „nyári” hőérzeti igények kielégítéséhez a 
következők szükségesek: 
 árnyékolás a naptér külső határolásán; 
 intenzív szellőztetés a naptér és a környezet között (például a kürtőhatás 

kihasználásával a tetősík közelében levő szellőző nyílással; 
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 az épület intenzív szellőztetése olyan beáramlási útvonalon, amely nem halad át a 
naptéren. 

 
6.5 Levegő hőhordozóval működő passzív fűtési rendszerek 

6.5.1 A rendszerek elvi alapváltozatai 

A passzív szoláris megoldások körébe tartozó, levegő hőhordozóval működő rendszerek 
összefüggésben és részben átfedésben vannak az eddig tárgyalt rendszerekkel, hiszen a 
Trombe-falak is esetlegesen levegő hőhordozó közeggel működhetnek, és a kellően 
magas léghőmérsékletű naptér és az anyaépület összenyitása esetén is légkörzés révén 
jut hő az anyaépületbe. Ugyanakkor az itt tárgyalt falkollektor is energiagyűjtő falnak 
tekinthető, ha hőtároló funkciót nem is lát el. 
A levegő mint hőhordozó közeg kétféle módon használható 
 vagy közvetlenül bevezetjük a helyiségbe, ekkor szellőzési és/vagy légfűtési célokat 

szolgál, 
 vagy a helyiséget burkoló üreges határolószerkezetek légjárataiban keringtetjük, 

amelyek ekkor úgy működnek, mint a beágyazott padló- vagy mennyezetfűtések. 
Az első változatban bármilyen hőmérsékletű levegőt nyerünk is, azt hasznosítani tudjuk. 
Ha a levegő hőmérséklete lényegesen meghaladja a helyiségét, akkor légfűtésre, ha 
azzal egyenlő vagy annál alacsonyabb, akkor szellőztetésre – utóbbi esetben legalább 
annyi a nyereség, hogy az előmelegített levegőt kevesebb energiával fűthetjük fel a 
helyiséghőmérsékletre. 
A második változatban a levegő hőmérsékletének legalább 5 oC-kal meg kell haladnia a 
helyiségét, hiszen a szerkezeten keresztül fűtőhatást csak így várhatunk. Ennél hidegebb 
levegő fűtési hőhordozóként nem hasznosítható. Nagy előnyük viszont az, hogy – amikor 
működnek- a szerkezeteket „belülről” fűtve azok hőtároló képességét jól kihasználják. 
A szerkezetek légjárataiban a levegő legfeljebb csak a helyiség hőmérsékletére hűthető 
le, tehát ami a hőmérsékletét illeti, szellőztetési célokra még használható lenne. Ezért 
energetikai szempontból a két változat kombinálása feltétlenül kézenfekvő. Ugyanakkor 
nem hagyható említés nélkül az az aggály, hogy a szerkezetek nem tisztítható légjáratai 
idővel elszennyeződhetnek és az azokból nyert levegő minősége bakteriológiai, higiénés 
szempontból esetleg kifogásolhatóvá válik. Emiatt vagy háttérbe kell szorítanunk az 
energetikai szempontokat, vagy a tisztaságot, a tisztíthatóságot biztosító anyagválasz-
tásra, szerkezeti megoldásokra van szükség. 
 
6.5.2 Falkollektor 

A Trombe-fal sémáját megtartva, de nagy tömegű fal helyett egy könnyű és/vagy 
hőszigetelt szerkezetet alkalmazva a falkollektornak nevezett rendszert kapjuk, amely 
azzal jellemezhető, hogy az elnyelő felület mögött közvetlenül nincs hőtároló tömeg, az 
energia levegővel, természetes légkörzés révén jut tovább. Így késleltetés sincs, ezért a 
rendszer olyan szakaszosan használt, intenzívebb szellőztetést igénylő helyiségek 
esetében alkalmazható, ahol a sugárzási energiabevétel és a szellőzési igények 
szinkronban vannak. 
Természetesen gondos üzemeltetésre vagy automatikus szabályozásra van szükség: a 
légbeeresztő nyílások csak akkor legyenek nyitva, amikor a falkollektorból nyert levegő 
hőmérséklete az előírt helyiség-hőmérsékletnél magasabb vagy a helyiség foglaltsága 
okán az intenzív szellőztetésre ténylegesen szükség van. 
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Az üvegezés mögött elhelyezett mobil árnyékoló zárásával a nyári túlzott felmelegedés 
kockázata mérsékelhető, télen éjszaka a hőveszteség csökkenthető. 
 

 
6.51 ábra: Falkollektor sémája 

 

 
6.52 ábra: Falkollektor a parapetsávban is kialakítható – a levegő bevezetése a könyöklő 

alatt, szabályozottan történik 
 
6.5.3 Kihelyezett termoszifonrendszer 

E rendszerben a sugárzási energia elnyelése az épületen kívül történik, a légkörzést a 
kürtőhatás biztosítja (ehhez az elnyelő felületnek a padlónál alacsonyabb szinten kell 
lennie, természetesen ehhez megfelelő terepadottságok kellenek), hőtárolásra a belső 
szerkezetek szolgálnak. 
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6.53 ábra: Termoszifonrendszer sémája kőággyal (utóbbi a rendszer nem kötelező része) 
 
Elegendően nagy magasságkülönbség (azaz elegendő felhajtóerő) esetén a hőtároló 
képesség a padozat alatt elhelyezett kőággyal fokozható (l. 6.5.5 alfejezet). 
A rendszer előnye, hogy az energiagyűjtő szerkezetek nem a homlokzaton foglalnak el 
értékes, jól tájolt felületeket. 
 
6.5.4 Barra–Costantini-rendszer 

Ebben a (fejlesztők nevéről ismert) rendszerben az energiagyűjtésre zárt áramkörben 
lévő falkollektor szolgál. A határolószerkezetek légjáratosak, célszerűen a külső héj 
biztosítja a hőszigetelést, a belső a hőtárolást – kivétel az energiagyűjtő felület, ahol az 
elnyelő lemez mögött hőszigetelés van. A légjáratokban keringő levegő miatt a belső héj 
felületfűtésként működik (a belső héj márcsak emiatt sem lehet hőszigetelt). Az eredeti 
megoldásban a levegő a szerkezetekben kialakított légjáratokon át a helyiségbe jut, ez 
azonban nem az egyetlen megoldás, a rendszer működhet teljesen zárt áramkörben, 
azaz csak felületfűtésként. A szellőztetett légjáratok vízszintes mérete korlátozott, mert a 
felhajtóerőből származó nyomáskülönbség is az – a tapasztalat szerint mintegy 10 m 
vízszintes távolság a határ. Ventilátor alkalmazásával ez a korlátozás feloldható. 
 

 
6.54 ábra: A Barra–Costantini-rendszer sémája 

 
6.5.5 Hőtároló kőágy 

A határolószerkezetek hőtároló képessége korlátozott. A felületek adottak. A 
rétegvastagságoknak a súly, a teherbírás, a költségek szabnak határt, de még ha ez nem 
is így lenne, mert aránylag olcsó anyagokat (tömör tégla, kő, vályog) alkalmazunk, a 
vastagság növelésének egy bizonyos határon túl akkor sincs különösebb értelme, hiszen 
a mélyebben fekvő rétegek a hőfelvétel–hőleadás napi ciklusban változó folyamatában 
nem vesznek részt, a periódusidő (pontosabban annak az egyik fele) nem elég hosszú 
ahhoz, hogy a hőáram a szerkezet mélyebb rétegeibe eljusson. 



143 

Ennek a problémának a feloldását szolgálja a kihelyezett hőtároló tömeg, amelynek a 
klasszikus változata a kőágy. Bár a levegő mozgatásához rendszerint ventilátor is 
szükséges és így a rendszer hibridnek tekinthető, az energiagyűjtő elem jellemzően az 
üvegház: ez indokolja, hogy ebben a fejezetben mutatjuk be. 
A kőágyban a hőtároló tömeget egyszemcsés, 5–7 cm méretű kövek halmaza alkotja. 
Azért egyszemcsés köveket alkalmaznak, hogy azok halmazában a kövek között 
elegendően nagyméretű összefüggő légjáratok alakuljanak ki. Azért 5–7 cm a jellemző 
méret, mert egy ilyen méretű szemcsének a felszínéről a középpontjába nagyjából egy 
óra alatt eljut a hőáram, tehát a felmelegedés és kihűlés folyamata elég gyors. 
A kövek halmazát zárt „medencében” vagy „aknában” általában az üvegház vagy az 
anyaépület padlója alatt, néha a lépcsőház orsóterében helyezik el. Az első esetekben a 
tárolót jól kell hőszigetelni, az orsótérben történő elhelyezés esetén ez nem olyan fontos, 
hiszen a kőágy hővesztesége „az épületben marad”. 
A rendszer működése a korábban már tárgyalt épület (Balcomb) példáján követhető – ez 
passzív rendszer, mert a levegő felmelegedése termoszifonrendszerben történik. Ha erre 
nem lenne mód (például a terepadottságok miatt), akkor az üvegházban felmelegedett 
levegőt (a rétegeződés miatt annak teteje alól összegyűjtve) ventilátorral kell átfújni a 
kőágyon. 
 

  
6.55 ábra: Termoszifonrendszer hőtároló kőággyal 

 
Napközben a felmelegedett levegő átöblíti a kőágyat, annak tömegét felmelegíti, majd az 
épületbe jut. Lehűlve újra az energiagyűjtő üvegfelület mögé jutva ismételten 
felmelegszik – a légkörzés mindaddig fennáll, amíg van sugárzási nyereség. 
A méretezést illetően ökölszabályokra támaszkodhatunk: a kőágy térfogatának 
mérőszáma (m3) az energiagyűjtő (üvegezett) felület mérőszámának (m2) 0,6 része 
legyen. 
Egy másik ökölszabály a kőágy hosszirányú méretére vonatkozik: az áramlásirányú 
méret ajánlott felső értéke 2–3 m, nemcsak az áramlási ellenállás miatt, hanem azért is, 
mert a hőmérséklet-különbség az úthossz mentén csökken, és ezzel a hőcsere 
intenzitása is kisebb. 
Történt kísérlet arra is, hogy a kőágy méretét növelve hosszabb távú hőtárolást 
valósítsanak meg. Ha ez a cél, akkor a tárolótömeget egymástól elszigetelt részekre kell 
szétbontani és egy rész feltöltését (felmelegítését) csak akkor célszerű megkezdeni, ha 
az előző rész már „tele van”. 
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6.56 ábra: A nagyobb tárolót célszerű több elszigetelt részre osztani és szakaszosan 
feltölteni – ebben az esetben egy-egy egységben elegendően magas a potenciál – 
hőtárolás esetén a hőmérsékletről van szó. Ha az energiát egyetlen nagy tárolóba 

töltenénk, annak hőmérsékletszintje könnyen alacsonynak bizonyulhat 
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7. A PASSZÍV HŰTÉS STRATÉGIÁI 

7.1 A passzív hűtés értelmezése 

A kellemes vagy legalább elfogadható hőérzeti feltételeket a nyári hónapokban is 
biztosítani kell. Az épületek túlmelegedésének kockázatát növeli az egyre jobb 
hőszigetelés, a városi hősziget és a globális klímaváltozásnak is betudhatóan a 
szélsőséges hőségnapok gyakoribb előfordulása. 
Természetesen vannak olyan esetek, amelyekben a gépi hűtés elkerülhetetlen a nagy 
belső hőterhelés vagy a technológiai igények miatt, de a lehetőségek határáig arra kell 
törekedni, hogy az elfogadható hőérzeti feltételeket gépi hűtés nélkül biztosítsuk, hiszen 
az többnyire magas primer energiatartalmú elektromos árammal működik, beruházási 
költsége, helyigénye tetemes, nem mentes egyes akusztikai és higiéniai problémáktól és 
öngerjesztő módon fokozza a városi hősziget intenzitását. 
Gépi hűtés alatt – egészen általánosan – olyan folyamatot értünk, amelynek során egy 
hőhordozó közeg fázisváltása vagy koncentráció változása révén egy helyiségből hőt 
vonunk el – az egyetlen kivétel a közegek közül a víz. Ebből a szempontból közömbös, 
hogy a hőelvonást légtechnikai rendszer vagy beágyazott csőkígyóban keringő folyadék 
közvetíti. 
Minden más olyan megoldást, amely az épületek túlzott felmelegedésének mérséklésére 
szolgál, a „passzív hűtés” körébe tartozónak neveznek akkor is, ha a szó eredeti 
értelmében nem mindig hűtésről, azaz hőelvonásról van szó. 
A 3.5 alfejezet és a (3.16) egyenlet egyértelműen mutatják a passzív hűtés lehetséges 
módozatait. E lehetőségek a következők: 
A hőnyereség csökkentése. A (3.16) összefüggés jobb oldalán a számláló csökkentése 
egyértelműen a belső átlaghőmérséklet csökkenését eredményezi. Ha a hőterheléseket 
csökkentjük, a hőterhelések időbeli lengése is csökken, következésképpen kisebb lesz a 
belső hőmérséklet lengése és maximális értéke is. 
A hőterhelés eltávolítása. Minél nagyobb a (3.16) összefüggés jobb oldalának nevezője, 
annál alacsonyabb lesz a helyiség-hőmérséklet. A nevezőben a  AU  tag általában 
rögzítettnek tekintendő – csak a hőszigetelő hatású, társított szerkezetek és egyes 
különleges mozgatható hőszigetelések képeznek kivételt. A nevező nyilván a szellőzés 
intenzitásának fokozásával növelhető. A légcsereszám növelését lehetőleg természetes 
szellőztetéssel célszerű elérni, de gépi szellőzés is igénybe vehető, és a levegő a talajjal 
való hőcsere révén vagy víz alkalmazásával kezelhető. 



146 

A hőterhelés hatásának csillapítása. A belső hőmérséklet ingadozása annál kisebb, minél 
nagyobb a helyiség hőtároló képessége. Ha kisebb a belső hőmérséklet ingadozása, 
kisebb lesz a maximuma is, és alacsonyabbak azok az értékek, amelyek az átlag fölött 
vannak. (Ennek fordítottja is igaz: magasabb lesz a minimum. Vigyázzunk, ha olyan 
helyiségről van szó, ahol a hőterhelések és a foglaltsági időszak nincs szinkronban – 
például egy hálószoba –, a nagy hőtároló képesség nem feltétlenül előnyös!) 
A passzív hűtés minden eszközére kitűnő történelmi példákat találunk (l. 5. fejezet). A 
klasszikus passzív szoláris építészet is tudatosan alkalmazta ezeket az eszközöket (l. 
6.fejezet). Így ebben a fejezetben ezekre a már ismertetett előzményekre utalva csak az 
elvek mai eszközökkel való alkalmazásának bemutatására szorítkozunk. 
 
7.2 A hőterhelés mérséklése 

7.2.1 Árnyékolás 

A sugárzásos hőterhelés túlnyomórészt a transzparens szerkezeteken át jut az épületbe – 
csökkentésének kézenfekvő módja a direkt sugárzás beesésének megakadályozása a 
nyári időszakban saját épülettagozatokkal, fix árnyékvetőkkel. A vízszintes árnyékvetők a 
déli szektorba tájolt homlokzatok esetében hatásosak. A – fősíkjukat tekintve – 
„vízszintes” árnyékvető szerkezetek lehetnek összefüggő felületűek, vagy állhatnak 
elemekből-lamellákból, és kezelő-tisztító járdaként is használhatók. 
 

  
7.1 ábra: Vízszintes árnyékvető – visszavert sugárzás, átöblítés 

 
 

  
7.2 ábra: A kiülés mérsékelhető ferde síkú 

árnyékvetővel, Frejus, iskola (Foster) 
7.3 ábra: Az árnyékvető állhat fotovillamos 

mezőből 
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A felfogó felület döntésével mérsékelhető az ablak irányába visszaverődő sugárzás. Mivel 
az árnyékolók a napsugárzás elnyelt hányadától felmelegednek, a pangó, meleg 
légpárnák kialakulásának megakadályozása végett a gravitációs átöblítés lehetőségét 
biztosítani kell. A napsugárzásnak kitett árnyékolók felmelegedése jelentős lehet. 
Különösen a könnyű lamellákkal kialakított árnyékolók esetében lehet zavaró a dilatáció, 
a lamellák mozgásával járó, pattogó hangjelenség. 
Az árnyékvetők kialakítása során az öntisztulás szempontjait is figyelembe kell venni – ez 
szintén a lamellás változat mellett szól. 
Az egyenletesen kiosztott lamellák között egy, a geometriai arányoktól függő szögnél 
magasabb napállás esetén a direkt sugárzás átjuthat. Ez természetesen a lamellák 
magassági méretének növelésével és/vagy a lamellák sűrítésével megakadályozható, de 
ez az indokoltnál nagyobb anyagfelhasználással járna. Ha az árnyékvető lamelláinak 
osztása a homlokzat felé haladva sűrűsödik vagy dőlésszöge nő, akkor ez a jelenség 
kizárható. A magassági szögek (altitude) alapján így a kritikus időszakokban az ablak 
teljes árnyékolása is biztosítható. 
 

 
7.4 ábra: Változó távolságú lamellákkal a teljes árnyékolás is biztosítható 

 

 
7.5 ábra: Az árnyék a jelölt szög függvénye – akár szintenként egy-egy árnyékvetőről, 

akár néhány centiméteres lamellákról van szó 
 
A vízszintes árnyékvetők csak elegendően nagy kiülés esetén hatékonyak. Ha ez 
szerkezeti vagy esztétikai szempontból gondot okozna, a déli szektorba tájolt felületek 
árnyékolására vízszintes tengelyű lamellák alkalmazhatók. A vízszintes lamellák 
méretének, a homlokzat síkjához és egymáshoz viszonyított távolságának változtatásával 
a kitekintés szemmagasságban biztosítható. Ha a lamellák vízszintes tengelyük körül 
mozgathatók, akkor az árnyékmaszk a dőlésszög függvényében változik. így 
fokozatmentesen lehet igazodni a pillanatnyi időjárási feltételekhez, a hőmérsékleti és 
sugárzási viszonyokhoz, a természetes világítási feltételekhez. A direkt sugárzás teljes 
kizárása is lehetséges. Utóbbi esetben a kitekintés korlátozott voltával természetesen 
számolni kell. 
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7.6 ábra: Függőleges tengelyű lamellák keleti és nyugati tájolás esetére 
 
A délitől eltérő tájolás és/vagy a korlátozott szélességi méretű „vízszintes fősíkú” 
árnyékolók esetén függőleges síkú árnyékvetők alkalmazása (is) szükséges. 
Keleti vagy nyugati tájolás esetén függőleges tagozatot elegendő csak az ablak egyik 
oldalán alkalmazni, aszerint, hogy az ablak keleti vagy nyugati tájolású-e. Ha a kiülés 
mérséklése kívánatos, az ablak elemi sávjai függőleges lamellákkal árnyékolhatók. Az 
elemek elforgatásával aszimmetrikus megoldás is tervezhető. További változat alakítható 
ki konzolok között elhelyezett – esetleg forgatható- függőleges lamellasorral. 
A függélyes tagozatok télen-nyáron egyaránt árnyékolnak. E kedvezőtlen hatás miatt 
alkalmazásuk csak indokolt esetben célszerű, vagy tengelyük körül forgatható elemeket 
kell használni. 
A vízszintes fősíkú árnyékvetők és a lamellák kombinációjával a kiülés mérsékelhető. 
Az árnyékvető kialakítható konzolokra rögzített függőleges síkú lemezként is. Ez a 
megoldás lehetővé teszi az akadálytalan légmozgást, elmarad a hóterhelés. A „lemez” 
anyaga gyakorta hőelnyelő üveg, így a kilátás is biztosítható. Miután a lemez teljes 
felületét éri a sugárzás, nem keletkeznek az egyenlőtlen felmelegedésből származó 
feszültségek. 
Ha egy ablak körül mind vízszintes, mind függőleges tagozatok vannak (ezek lehetnek 
árnyékvetők, de ilyen hatású egy loggia vagy akár csak a káva egy mélyebben behúzott 
ablak esetében), akkor az összhatást a vízszintes és a függőleges tagozatokra 
szerkesztett árnyékmaszkok egyesítése mutatja. 
A Nap járása június 21-ére „szimmetrikus”. Ezt a dátumot az északi féltekén bő két 
hónapnyi meleg időszak követi és csak egyhónapnyi meleg időszak előzi meg. Ezért ha a 
rögzített szerkezetű – fix – árnyékvetők méretei, geometriai arányai hatékony 
árnyékolást biztosítanak júliusban és augusztusban (amikor erre ténylegesen szükség 
van), akkor hatékony az árnyékolás májusban és áprilisban is (amikor erre nincs 
szükség, sőt áprilisban és május első felében kifejezetten jól jönne a napsugárzásból 
származó nyereség). Ez a konfliktus változtatható pozíciójú árnyékvető elemekkel vagy 
kitámasztható-gördülő ponyvákkal oldható fel. A működtetés automatizálásának több 
változata is van, a kézi beavatkozáson kívül programozott időkapcsolót, 
sugárzásérzékelőt, hőmérséklet-érzékelőt vagy ezek kombinációit lehet alkalmazni, a 
szerkezet védelmét szélsebesség érzékelővel lehet megoldani (megadott sebességérték 
túllépése esetén egy csőmotor a ponyvát felgördíti, a kitámasztószerkezetet bevonja). 
A változó igények követésének legkézenfekvőbb és jól bevált módja a mozgatható 
árnyékolószerkezetek alkalmazása. 
A mobil árnyékolószerkezeteknek számos kiviteli formája ismert. Hőtechnikai 
szempontból arra kell emlékezni, hogy az árnyékolószerkezet maga a ráeső napsugárzás 
egy részét elnyeli és ettől felmelegszik. A meleg árnyékolószerkezet konvektív úton 
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melegíti a vele érintkezésben lévő levegőt és hosszúhullámú infravörös hősugárzást 
bocsát ki. Ezért nagyon nem mindegy, hogy az árnyékoló az üvegezéshez viszonyítva hol 
helyezkedik el: ha belül van, az előbb felsorolt hőáramok a helyiséget terhelik, ha kívül 
van, akkor a környezetet. Ugyanaz az árnyékolószerkezet tehát a külső oldalon sokkal 
hatékonyabb, mint a belső oldalon. Hatékony külső árnyékolást és egyszersmind a jó 
szellőztetés lehetőségét biztosítják a hagyományos szerkezetek: tengelyük körül 
elforgatható zsalulevelek, kitámasztható és nyitható táblák. 
 
7.2.2 Az üvegezés 

A transzparens szerkezetek esetében helyiségenként, évszakonként és napszakonként 
változik, hogy a sok, avagy a kevés sugárzási energia áteresztése-e a kedvező 
(természetes világítási biztosítása, káprázás elkerülése, túlzott nyári felmelegedés 
megelőzése, napenergia fűtési célú hasznosítása). A passzív hűtés szempontjából a 
kisebb sugárzás átbocsátás mellett a kis elnyelési tényező is fontos. 
Az áteresztett hányad elvileg kétféle módon csökkenthető: az elnyelt és/vagy a 
visszavert hányad növelésével. Erre nemcsak az árnyékolószerkezetek, hanem a 
különleges üvegezések is lehetőséget adnak. E kategórián belül több elvi változatot 
különböztethetünk meg egyrészt aszerint, hogy az üvegezés tulajdonságai állandóak, 
változóak vagy változtathatók, másrészt abból a szempontból, hogy az áteresztett 
hányad csökkenése a napsugárzás tejes spektrumában arányos-e avagy egyes 
hullámhossztartományokban nagyobb, másokban kisebb. Az utóbbiak a szelektív 
tulajdonságú üvegek. 
Állandó tulajdonságú üvegezések. Az elnyelt hányad növelése az üveg anyagába kevert 
fém-oxidokkal vagy ilyen fóliák utólagos felhordásával lehetséges. Ez az elnyelő 
(abszorbeáló) üvegnek határozott színt kölcsönöz: a nikkel-oxid zöld, a szelén bronz 
árnyalatot. Az elnyelési tényező a sugárzás hullámhosszától függ: a látható fény 
tartományában kisebb, a rövidhullámú infratartományban nagyobb, azaz a természetes 
világítás szintje nem csökken olyan mértékben, mint az átlagos áteresztési tényező. 
Az elnyelt hányad növelése kevésbé előnyös, hiszen az elnyelt energia egy része 
hőátadás és az üvegfelület saját sugárzása miatt a helyiség felé irányul, vagyis a 
hőterhelés nem csökken annyira, amennyire az áteresztett hányad. 
Az elnyelő üvegek dilatációs mozgása különös figyelmet kíván. Hőmérsékletük nyáron a 
60–70 °C-ot is könnyen elérheti. Ez különösen akkor okozhat gondot, ha egy üvegtábla 
felmelegedése nem egyenletes – például azért, mert egy része az ablakkáva miatt vetett 
árnyékban van, más részét viszont direkt napsugárzás éri. 
Az elnyelő üveget normál üvegtáblával párosítva hőszigetelő üvegezésként, önmagában 
fűtetlen terek üvegezéseként, valamint árnyékvetőként alkalmazzák. 
A visszavert hányad növelése többféle módon lehetséges. 
Az ún. fotoszenzitív üvegekben fotokémiai eljárással az üvegtáblán belül – annak 
anyagában – egy mikrolamella-rendszert hoznak létre (a jellemző méretek: 1 mm vastag 
lamellák 3 mm osztásközzel). Az így kialakított struktúra visszaverési tényezője 
szögfüggő, a szög a gyártási folyamat során állítható be. 
A visszaverő (reflexív, esetleg ezen felül szelektív) üvegek a nagyon szabatos, sík 
üvegfelületre felhordott vékony tükröző- (pl. nemesfém, titán-oxid) réteggel vagy ilyen 
réteget tartalmazó fólia utólagos alkalmazásával készülnek. Ily módon az átlagos 
áteresztési tényező akár 0,2-re is csökkenthető. Ebben az esetben az üvegtábla 
felmelegedése nem okoz különösebb gondot. 
Visszaverő bevonat elnyelő üveg felületére is felhordható. 
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Változó tulajdonságú üvegezések. E kategóriába olyan üvegezések tartoznak, amelyek 
áteresztőképessége a környezeti hatásoktól függ. 
Egy ideális ablak más tulajdonságokkal rendelkezik télen és nyáron, nappal és éjszaka, 
derült és borult időben. Az ideális tulajdonságok megközelítését a nem állandó 
tulajdonságú üvegezések teszik lehetővé. 
A kromogenikus anyagok jelentős mértékben változtatják optikai tulajdonságaikat a 
fényintenzitás, a sugárzás spektrális összetétele, hőmérséklet-változás vagy elektromos 
mező hatására. 
Az optikai tulajdonságok változása következtében a kromogenikus anyag nagy 
átbocsátóképességű állapotból elnyelő vagy visszaverő tulajdonságú állapotba megy át a 
sugárzási spektrum teljes tartományában vagy – szelektív módon – annak egy részében. 
Hogy melyik intervallumban milyen átbocsátóképesség lenne előnyös, az a napszak, 
évszak és az épület rendeltetése alapján dönthető el. Télen, napközben a látható és a 
rövidhullámú infrasugárzás tartományában nagy átbocsátóképesség előnyös 
(természetes világítás, sugárzási hőnyereség), a hosszúhullámú infrasugárzás 
tartományában kicsiny átbocsátó (és emissziós) tényező kívánatos a veszteségek 
csökkentése szempontjából. Nyáron a rövidhullámú infrasugárzás tartományában a 
lehető legkisebb átbocsátási tényező az előnyös (hűtési hőterhelés, a helyiség túlzott 
felmelegedése). A látható fény tartományában az átbocsátási tényező csökkentését 
alulról korlátozza a természetes világítás igénye. 
A fototróp üvegek anyagába ezüsthalogenideket kevernek, amelyek intenzívebb sugárzás 
esetén barna vagy szürke árnyalatban elsötétedve az áteresztőképességet csökkentik. A 
jelenség reverzíbilis: kisebb besugárzás esetén az üveg visszanyeri átlátszóságát. Ezek 
tartósan igénybe vehető, hosszú élettartamú üvegek. Hátrányuk az, hogy a rövidhullámú 
infratartományban nem hatásosak: a hőterhelés nagy része ebben az intervallumban 
mint sugárzás bejut a helyiségbe. Az elhomályosodás a sugárzás hatására télen is 
bekövetkezik, amikor erre nem lenne szükség. 
A téli és a nyári igények összebékítése szempontjából jobbak a termotróp üvegezések, 
amelyek áteresztőképessége az üveg hőmérsékletének függvénye. Az áteresztett hányad 
adott, a gyártás során 1–2 °C pontossággal beállított üveghőmérsékletnél a napsugárzás 
teljes spektrumában nagyjából egyforma mértékben, mintegy többször tíz százalékkal 
csökken, így ezek télen, derült időben nem sötétednek el. Ezt a megoldást először a 
transzparens hőszigetelések nyári védelmére fejlesztették ki. 
A megoldás lényege két normál üvegréteg között vékony rétegben elhelyezett gél. E gél 
fagyáspontja –50 °C, normál körülmények között tehát fagyveszélytől nem kell tartani. 
Az áteresztőképesség változása kétféle módon jöhet létre. 
Az egyik esetben a sugárzást átbocsátó gélben a makromolekulák teljesen feloldott 
állapotban vannak a vízben, átmérőjük kisebb, mint a fénysugárzás hullámhossza. A 
hőmérséklet növekedésével molekulaláncok formálódnak, amelyek mérete már 
meghaladja a fény hullámhosszát. Az „elhomályosodási hőmérséklet” +9 ~ +90 °C 
között 1,5 K pontossággal beállítható az adalékanyagok megfelelő arányával. 
A másik homályosodási mechanizmusban a polárisan kötött víz felszabadul és a gélben 
lévő vízcseppek fénytörő oldata alakul ki. 
A gél vegyileg stabil, ellenáll az ultraibolya- és fénysugárzásnak, nem mérgező és 
fiziológiailag semleges. Gombák növekedését lehetővé tévő tápanyagot nem tartalmaz. 
Néhány tized miliméter vastagságú gélréteggel az áteresztőképesség a 
„homályosodásinál” magasabb hőmérséklet mellett hatékonyan csökkenthető, 
ugyanakkor alacsonyabb hőmérsékletek mellett a látható fény és az egészen rövid 
infrasugárzás áteresztése nagyjából megfelel a normálüvegének. 
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10 mm vastagságú gélréteget alkalmazva alacsony hőmérséklet esetén az 
áteresztőképesség a látható fény és az egészen rövid infrasugárzás tartományában 
mintegy 25%-kal kisebb, mint a normálüvegé, „elhomályosodás” esetén viszont egészen 
csekély az áteresztőképesség. 
A természetes világítás szempontjából előnyös, hogy az elhomályosodott termotróp 
üvegezés által áteresztett fény diffúz. 
Változtatható tulajdonságú üvegezések. Az e kategóriába tartozó megoldások az 
elektrokromogenikus üvegezések. Több fajtájuk ismert, valamennyi lényege az, hogy a 
több rétegből egy táblává összeépített „üveg” két szemközti felületére villamos 
törpefeszültség kapcsolható. Az áteresztőképesség a feszültség ki-bekapcsolásával 
változtatható, kézi vagy automatikus úton. 
Bár a hőterhelés csökkentését tekintve kifejezetten passzív stratégiáról van szó, ezt a 
megoldást eddig inkább csak „high-tech” automatikával felszerelt, légkondicionált 
irodaházakban alkalmazták a mesterséges hűtés energiafogyasztásának csökkentésére. 
Az elektrokromogenikus üvegezés működésének lényege az, hogy a katód és az anód 
között létrehozott elektromos mező hatására töltéshordozók, ionok mozdulnak el a 
szerkezet elemi rétegei között. A folyamat megfordítható a feszültségkülönbség 
irányának változtatásával. Egy elektrokromogenikus üvegezés a következő rétegeket 
tartalmazza 
 elektrolit, amelyben az ionok és az elektronok elmozdulhatnak, 
 két elektrokromatikus réteg amelyekből ionok, illetve elektronok távozhatnak és 

amelyekben ezek felhalmozódhatnak, 
 átlátszó – üveg – fedés mindkét oldalon, a belső felületeiken elektromosan vezető 

réteggel. 
Egyes esetekben a feszültségkülönbség és az ionok elmozdulása elszíneződést is 
eredményez. Az áteresztési tényező „átlátszó” állapotban 60~65%, „homályos” 
állapotban 16~20%. 
 
7.2.3 Határolószerkezetek 

Az egységnyi felületű fal- és födémszerkezeteken át az épületbe jutó hőterhelés általában 
egy-két nagyságrenddel kisebb, mint a transzparens szerkezetek esetében, 
mindazonáltal adódhatnak olyan esetek (például lepényépületek lapostetői), amikor ez 
jelentős lehet. A védekezés egyik módja a nagyobb visszaverő képességű, esetleg 
szelektív tulajdonságú külső felületképzés alkalmazása. Utóbbi közvetett hatása is 
előnyös: nagy visszaverési tényezőjű, azaz kevésbé felmelegedő lapostetők elterjedt 
alkalmazása esetében a városi hősziget intenzitása mérséklődik. 
A környezetből a helyiségbe (térbe) bejutó hőáramok csökkentésének hatékony 
módszere, építészeti-épületszerkezeti eszköze a határolószerkezet kéthéjú, kiszellőztetett 
légréses kialakítása. 
Ennek legegyszerűbb esete, ha a határolószerkezet két héja között áramló levegő 
mozgását a sűrűségkülönbségből származó felhajtóerő vagy a szél hatására kialakuló 
nyomáskülönbség idézi elő. A felhajtóerő hatása értelemszerűen a falak és a nagy 
hajlású (meredek) tetők esetén érvényesül, a szél hatása pedig főként a kis hajlású és a 
lapostetők esetében használható ki. Míg a felhajtóerő kialakulása mondhatni 
„automatikus”, addig a szél hatása nagyon is esetleges. Ezért a mesterséges 
kiszellőztetés elsősorban a lapostetők esetében indokolt. 
Lényeges még a légréteget határoló, szembenéző felületek kis emissziós tényezőjű 
felületbevonatolása is a sugárzásos hőcsere csökkentése végett. 
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A lapostetők és más határolószerkezetek vízzel elárasztása, illetve permetezése a 
hőtechnikai viszonyokat alapvetően három módon befolyásolja, éspedig: 
 a víz párolgása jelentős hőmennyiség elvonására képes; 
 a vízréteg – elárasztás esetén – kismértékben megváltoztatja a szerkezet hővezetési 

ellenállását; 
 a víz – elárasztás esetén mint egy újabb nagy hőtehetetlenségű réteg – növeli a tető 

(eredeti) hőtehetetlenségét, javítja csillapítását. 
 
7.2.4 Növényzet 

A hőterhelés csökkentésének másik irányzata a „zöldesítés”. A falak esetében ez 
futónövények alkalmazását jelenti. A növénytakaró szerepe kettős: egyrészt árnyékol, 
mégpedig bizonyos mértékig szabályozottan, télen zárt, nyáron átöblített légréteget 
képezve a fal előtt, másrészt a levélzetről párolgó víz révén hűtőhatást fejt ki. A légréteg 
jellegének változása abból adódik, hogy a levelek a napsugárzásra merőleges helyzetet 
igyekeznek elfoglalni. 
Tetők esetében – lapos- és magastetőknél egyaránt – alkalmazható az ültetett 
„zöldesítés”. A zöldtetők talajrétegének hőszigetelő hatásánál fontosabb a talajréteg 
hőtároló képessége, amihez még a növényzet némi árnyékolóhatása és a párologtatás 
miatti hűtőhatás járul. 
Az épület közvetlen környezetében alkalmazott növényzet árnyékoló- és szélterelő 
hatása, valamint a párologtatással elvont hő révén javítja az (épületléptékben vett) 
mikroklímát, ellentételezi a városi hősziget hatást. 
 

  
7.7 ábra: Zöldtető a machynllethi (Wales) 

demopark épületén 
7.8 ábra: A homlokzati növénytakaró 

zártabb vagy nyitottabb légréteget képez 

  
7.9 ábra: Quai Branly Múzeum Párizsban 

800 m2 „lélegző fal”  
7.10 ábra: A mikrokörnyezet alakítása – 

Max Planck Intézet, München 
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7.3 A hőterhelés eltávolítása 

7.3.1 Természetes szellőztetés 

A hőterhelés eltávolításának legkézenfekvőbb módja a szellőztetés: ha a helyiség 
hőmérséklete magasabb, mint a helyiségbe belépő szellőző levegőé, akkor a szellőző 
levegő, miközben a helyiség levegőjének hőmérsékletére felmelegszik, hőt vesz fel, ami 
a levegővel együtt a környezetbe jut. A hőterhelés eltávolítása szempontjából a nagyobb 
légcsereszám előnyösebb: a nagyobb légtömegáram adott hőterhelés felvétele során 
kevésbé melegszik fel, a helyiség léghőmérséklete alacsonyabb lesz. A légcsereszám 
növelésének azonban egyrészt fizikai, másrészt hőérzeti korlátai vannak. 
A fizikai korlát abból ered, hogy az áramló levegőnek le kell győznie az útjába eső 
áramlási ellenállásokat. Ehhez nyomáskülönbségre van szükség. Természetes 
szellőztetés esetén a nyomáskülönbség a felhajtóerőből és a szél hatásából származik, és 
ezért meglehetősen csekély. De gépi szellőztetés esetén is határt szab a légcsereszám 
növelésének a ventilátorok energiafogyasztása és a légcsatornák helyigénye. 
A hőérzeti korlátot a huzathatás jelenti: a helyiségben magában áramló levegő 
sebessége nem haladhat meg egy bizonyos értéket. Utóbbi magasabb lehet, ha a 
hőmérséklet és/vagy a levegő relatív nedvességtartalma magasabb. A hőérzeti 
szempontok természetesen csak akkor képeznek korlátot, ha a helyiség „foglalt”, abban 
emberek tartózkodnak. A foglaltsági időszakok egyes esetekben (iroda, iskola) elég 
pontosan adottak. 
Napi periódusban változó hőterhelés esetén a helyiség hőmérsékletének napi átlagértéke 
magasabb, mint a külső hőmérséklet napi átlaga. A nap folyamán azonban adódnak 
olyan időszakok is, amikor a külső léghőmérséklet magasabb, mint a belső. 
A passzív hűtés szempontjából a célszerű szellőztetési stratégia a következő: 
 a huzatpanaszok kockázatának határáig maximális intenzitással szellőztetni, ha a 

helyiség foglalt és a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a belső; 
 a fizikailag lehetséges maximális intenzitással szellőztetni, ha a helyiség nem foglalt 

és a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a belső; 
 csak a benntartózkodó emberek száma és a helyiségben folyó tevékenység alapján 

számított kötelező légcsereszámmal szellőztetni, ha a helyiség foglalt és a külső 
hőmérséklet magasabb, mint a belső; 

 nem szellőztetni, ha a helyiség nem foglalt és a külső hőmérséklet magasabb, mint a 
belső. 

A huzathatást illetően említendő, hogy amennyiben a belső hőmérséklet meghaladja a 
28oC értéket – ez az a határ, ahol általában az ember hőegyensúlyának fenntartásához 
az izzadás megkezdődik –, akkor az intenzív légmozgás nem jár huzat panaszokkal, sőt 
kifejezetten kellemes. 
Szokványos épületek esetében nyári feltételek között a természetes szellőzés inkább a 
szél hatására alakul ki, hiszen a belső és a külső hőmérséklet különbsége – jó esetben – 
csekély és előjele is változó. Alapvető fontosságú ezért, hogy legyen lehetőség a 
keresztszellőztetésre! Ez nyilván függ attól is, hogy hány homlokzaton vannak nyílások 
és milyen a szél iránya – az épület tömegének alakításával azonban a keresztszellőzés 
lehetősége elősegíthető (7.11 ábra). 
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7.11 ábra: Ha két szemközti homlokzaton vannak nyílások, és az épület tömege 

téglatest, kedvezőtlen szélirány esetén alig alakul ki keresztszellőzés – mozgalmasabb 
tömegalakítással ekkor is nyomott és szívott felületek alakulnak ki 

 
A szél hatásának fokozása lehetséges annak a törvényszerűségnek az alapján is, amely 
szerint az áramlási sebesség növelése a statikus nyomás csökkenésével, azaz 
szívóhatással (Venturi-hatás) jár együtt. Ez a jelenség tetőszellőzők, felülvilágítók 
megfelelő kialakításával, a szellőzőkürtők kitorkolására szerelt deflektorokkal, különböző 
irányba néző csonkokkal használható ki. 
 

 
7.12 ábra: A Venturi-hatás révén a szellőzés intenzitása fokozható 

 
A szél terelésére szolgáló, a hagyományos mediterrán és arab épületeken alkalmazott 
széltornyok (l. 5. fejezet) ma is alkalmazhatók. A kürtők az épület karakterét 
meghatározó motívumokként is megjeleníthetők. 
Ez a megoldás kombinálható adiabatikus hűtéssel (l. 7.3.2 alfejezet) és (elszívó funkció 
esetében) napkéménnyel is. 
 

 

 
 

7.13 ábra: Az ókori perzsa széltornyok újraéledése egy műszaki főiskola oktatási és 
laboratóriumi épületén: The Queen’s Building of De Montfort University, Leicester  
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A kürtőhatás kialakulásához hőmérséklet-különbség szükséges, a magasabb belső 
hőmérséklet azonban kellemetlen – kivéve, ha olyan helyen alakul ki, ahol nem vagy 
csak rövid ideig tartózkodnak, mint például egy átrium felsőbb szintjein. 
 

 
7.14 ábra:  Az átrium mint szellőzőkürtő. A magasság- és hőmérséklet-különbség  

függvényében kialakuló nyomáskülönbség (Pa) a jobb oldali diagramból olvasható le 
 
A nyáron korlátozott felhajtóerő egy speciális megoldással növelhető. Ez – jobb híján -
”napkéménynek” nevezhető a solar chimney tükörfordítása alapján. A szerkezet egyaránt 
lehet valóban kéményszerű vagy egy vonalszerű felülvilágítóhoz hasonló felépítmény, 
levegőelvezető nyílással. A működés lényege az, hogy a „napkéményben” a levegő a 
napsugárzás hatására jelentősen felmelegedik (ez nem okoz gondot, hiszen a 
felmelegedés már a helyiség légterén kívül történik) – egy légkollektorról van szó, 
amelybe alul a helyiség levegője lép be, és felmelegedve a szabadba távozik. A nagy 
hőmérséklet-különbség nagy felhajtóerővel jár. A felmelegedést a napkémény elnyelő 
felületének sötét színével, szelektív bevonatolásával lehet fokozni. 
Napkémény gyanánt használható egy Trombe-fal is alul a tömegfalon, felül az 
üvegezésen nyitott szellőzőszárnyakkal. 
 

 

Üvegezés

Kollektorfelület

Szigetelés

Napsugárzás

 

7.15 ábra: A napkémény működési elve 
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7.16 ábra: Egy átrium is működhet 

napkémény gyanánt 
7.17 ábra: Kürtőszerű napkémények a BRE 

épületén 
 
Az éjszakai szellőztetés lényegében a stratégiák leírásában bennefoglaltatik, hiszen ez az 
az időszak, amikor a külső léghőmérséklet bizonyosan alacsonyabb, mint a belső, és a 
lehető legintenzívebb légcserére kell törekedni. Ennek azonban számos épületszerkezeti, 
építészeti és üzemeltetési feltétele van, mint például az ablakszárnyak rögzítési 
lehetősége, a csapóeső és a viharos szél elleni védelem, rovarok, állatok bejutásának 
megakadályozása, vagyonvédelem, környezeti zaj elleni védelem. 
 
7.3.2 Adiabatikus hűtés 

Az adiabatikus hűtés egy olyan folyamat, amelynek során a levegő hőmérsékletét anélkül 
csökkentjük, hogy hőtartalmát megváltoztatnánk. Ez úgy lehetséges, hogy a levegőt 
nagy felületen vízzel hozzuk érintkezésbe, ami leginkább a víz porlasztásával vagy nagy 
felületű vízfilm kialakításával lehetséges. Ez a folyamat játszódik le akkor is, amikor a 
növények párologtatnak vizet. A levegő a vizet felmelegíti, ekkor hőt ad le, a víz egy 
része ettől a levegőbe bepárolog és a felvett párolgási hőt a levegőbe visszaviszi. Így a 
levegő hőtartalma nem változik, hőmérséklete csökken, nedvességtartalma nő. A levegő 
állapotváltozása állandó hőtartalom mellett megy végbe. 
A folyamat a h-x diagramban egy, az állandó hőtartalom vonalakkal párhuzamos 
egyenessel ábrázolható. Hogy e vonal mentén milyen relatív nedvességtartalmat érünk 
el, az a porlasztás intenzitásától függ. Miután a magasabb relatív nedvességtartalom 
csökkenti az emberi szervezet párolgás útján történő hőleadását, hőérzeti szempontok 
miatt legfeljebb   = 60–70% értékig célszerű vinni az állapotváltozást. Ebből következik, 
hogy érdemi hőmérséklet-csökkenést csak akkor lehet megvalósítani, ha a külső levegő 
elég száraz. 
Ha a külső levegő nedvességtartalma túl magas, az adiabatikus hűtés indirekt úton, két 
lépcsőben valósítható meg. Az első lépcsőben a levegőt hőérzeti korlátozások nélkül a 
lehető legnagyobb mértékben lehűtjük és ezzel a telítési határt megközelítő szintig 
nedvesítjük is. Ezt a levegőt egy hőcserélőbe vezetjük. A hőcserélő másik oldalán a 
szabadból beszívott külső friss levegőt áramoltatunk át, amelyet ezután a helyiségbe 
juttatunk. A felületi hőcserélőben ez a levegő lehűl, de abszolút nedvességtartalma nem 
változik, relatív nedvességtartalma is csak a lehűlésnek megfelelő mértékben. 
A rendszer klasszikus példái az arab országokban találhatók. A folyamat természetes 
szellőztetéssel is megvalósítható, de a hatásosabb működés fenntartásához külső 
energiaforrást kell igénybe vennünk, ha a víz keringtetésére–porlasztására szivattyút, a 
levegő keringtetésére ventilátort alkalmazunk, vagyis az adiabatikus hűtést egy 
légtechnikai rendszerben valósítjuk meg. 
A természetes szellőztetés és az adiabatikus hűtés egy kombinációja a „felülről lefelé” 
rendszer (7.18 ábra). A levegő belépése a felső szinten történik – itt kevésbé 
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szennyezett a levegő, mint az utca szintjén. A leáramláshoz és az épület átöblítéséhez 
szükséges nyomáskülönbség a szél hatására jön létre, ha azonban a belépőoldalon a 
„hideg aknában” a levegőbe vizet porlasztunk, akkor az lehűl és a sűrűségkülönbségből is 
származik nyomáskülönbség. 
 

 
7.18 ábra: „Felülről lefelé” szellőzés sémája 

 
7.3.3 Légkezelés és talajhő 

Bár a gépi szellőztetés külső energiabevezetést igényel, ha a rendszerben nincs hűtőgép, 
akkor az a passzív vagy hibrid kategóriába sorolható. Ebben az esetben nyáron a levegőt 
vagy kezeletlenül juttatjuk a helyiségbe, vagy csak olyan légkezelést alkalmazunk, amely 
nem igényel mesterséges hűtést. Természetesen ugyanaz a gépi szellőztető rendszer, 
amelynek nyáron az egyik legfontosabb funkciója a hőterhelés eltávolítása, az év további 
folyamán általános szellőztetési, esetleg légfűtési funkciókat is elláthat. 
A talaj hőmérséklete az év folyamán annál stabilabb, minél mélyebben mérjük (l. 
fagyhatár). Ha a szellőző levegőt a talajba elegendően mélyen fektetett légcsatornában 
szállítjuk, az alacsonyabb hőmérsékletű környezetben a levegő lehűl, energiatartalmának 
egy részét a környezetnek átadja. Ettől a légcsatornát körülvevő talaj hőmérséklete 
persze megemelkedik, de miután igen nagy tömegről van szó, ez a hőmérséklet-
emelkedés csekély mértékű és lassú. (Az egyensúly éves szinten helyrebillenthető, ha 
télen – a levegő előmelegítése céljából – ugyanezen a légcsatornán át szívjuk be a 
levegőt). A talaj hőmérséklete függ a felszíntől. Alacsonyabb talajhőmérséklet alakul ki, 
ha a felszín árnyékban van, növényzettel van betelepítve (párologtatásos hűtés) és a 
növényeket rendszeresen locsolják. 
A talajvíz (az építési nehézségektől eltekintve) előnyös: a nedves talajnak nagyobb a 
hővezetési tényezője és a fajhője, ha pedig a talajvíz mozog (filtrálódik) is, akkor az 
energiacserébe bevont tömeg – a konvektív áramok miatt – tetemesen megnő. A 
légcsatorna célszerűen a csatornázási vezetékek céljaira használt műanyag csőből készül, 
átmérője néhányszor tíz cm. 
Túl lassú légáramlás mellett a hőátadás feltételei romlanak, túl nagy légsebesség esetén 
a ventilátor hajtómotorjának energiafogyasztása meredeken nő. Több párhuzamos 
légcsatorna esetén a hőcserébe bevont talaj tömege nagyobb lehet. 
A légcsatornát enyhe lejtéssel kell fektetni, a levegőből esetleg kicsapódó víz 
összegyűjtéséről és eltávolításáról, valamint a légcsatorna elszennyeződésének 
megelőzéséről gondoskodni kell. 



158 

 
7.19 ábra: „Covoli” a Berici hegyekben, villák klímatizálására. Costozza, Vicenza, 

Palladio: Négy Könyv… első kötetében, 1570. 
 
Ez a megoldás sem új, felhagyott kőbányák járatait felhasználva természetes 
légáramlással működő példája majd fél évezredes (7.19 ábra). 
A talajban húzódó légcsatornák tisztántarthatósága kétséges, ezért az ily módon 
előkezelt levegővel történő szellőztetés higiéniai aggályokat vet fel. Utóbbiak közvetett 
hőcsere révén kiküszöbölhetők. Amennyiben az épület hőszivattyús rendszerrel van 
ellátva, nyáron a talajkollektorban vagy a szondában keringtetett közeg lehűl, és felületi 
hőcserélő közbeiktatásával hűtjük a befúvásra szánt levegőt vagy a beágyazott csőkígyók 
révén felülethűtést valósítunk meg. Amíg maga a hőszivattyú (fordított üzemmódban, 
hűtőgépként) nincs bekapcsolva, addig ez a megoldás is passzív hűtésnek tekintendő. 
Ha a hőszivattyú reverzálható, azaz fűtési és hűtési üzemmódban egyaránt használható, 
akkor is az átmeneti hónapok mérsékelt hűtési igényét a rendszer a „passzív” 
üzemmódban ki tudja elégíteni, ami energiamegtakarítással jár, hiszen csak a 
keringtetőszivattyúkat kell meghajtani, a kompresszort nem. Előnyös következménye, 
hogy a nyári hónapokban valamennyi energiát visszatáplálunk a talajba. 
 
7.3.4 Sugárzó hűtés 

Jelen esetben az épületből a környezetbe leadott hőről van szó, nem a felület fűtés/hűtés 
csőkígyóiban keringtetett közeg révén a helyiségből elvont hőről. 
A passzív hűtés egyik lehetőségének alapja a határolószerkezeteknek az égbolt felé 
irányuló sugárzásos hőleadása (l. 3. fejezet). Ez leginkább a külső levegő alacsony 
nedvességtartalma, derült égbolt esetén hatásos. A hőleadó felület az égboltot nagy 
térszögben „látó” tetőfelület (de emlékeztetünk a száraz trópusi zóna népi építészetének 
forgási paraboloidhoz közeli formájú épületeire, l. 5. fejezet). 
A hőleadás intenzívebb, ha a felület alacsony hőmérsékleti abszorpciós-emissziós 
tényezője nagy. A hőleadás intenzitása fokozható, ha megakadályozzuk, hogy a külső 
levegő „visszamelegítse” a felületet, ami a hosszúhullámú infrasugárzást átbocsátó 
fóliafedéssel lehetséges. Mindez azonban érdemben csak a tető alatti szint 
energiamérlegét befolyásolja. 
Többszintes épületek esetében a sugárzó hűtés hibrid rendszerrel valósítható meg. A tető 
felett egy légjáratos, vízszintes sugárzópanel van, amelynek felületi hőmérséklete az 
éjszaka folyamán a hosszúhullámú infrasugárzással leadott energia miatt lecsökken. 
Ezzel a légjáratokban keringtetett levegő is lehűl és – gépi szellőztetőrendszer 
közvetítésével – alacsonyabb hőmérsékleten vezethető be a helyiségekbe. Ily módon – a 
levegő mint közvetítőközeg alkalmazásával – nemcsak a legfelső szinti, hanem más 
helyiségek is hűthetők. 
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7.4 A hőterhelés hatásának mérséklése 

7.4.1 Légmozgás a helyiségben 

Az emberi test konvektív és párologtatásos hőleadása a légmozgás intenzitásának 
függvénye. Különösen fontos ez akkor, ha a levegő hőmérséklete magas, a hőleadásban 
az izzadtság elpárologtatása nagyobb hányadot képvisel. Magasabb léghőmérséklet 
mellett tehát az intenzív légmozgással járó szellőztetés a légmozgást tekintve is előnyös. 
Ha azonban a külső hőmérséklet pillanatnyi értéke magasabb, mint a belső, akkor az 
intenzív szellőztetés nem célszerű; a jóval szerényebb kötelező légcsere viszont nem 
eredményez élénk légmozgást. 
Ennek áthidalására alkalmaznak olyan – rendszerint a mennyezetre függesztett, 
függőleges tengelyű, kisebb méretben hordozható asztali – ventilátorokat, amelyek a 
levegőt nem cserélik, csak keverik a légmozgás élénkítése, a hőérzet javítása céljából. E 
„szellőzési” módot az irodalom néha – félreérthető módon – „komfort szellőztetésnek” is 
nevezi. 
 
7.4.2 A hőtároló képesség szerepe 

A belső hőmérséklet-ingadozás csillapítása a helyiséget burkoló szerkezetek hőtároló 
képességétől függ. Általában a nagy hőtároló képesség az előnyösebb, mert ekkor a 
belső hőmérséklet lengése és maximuma kisebb, de ha a helyiség használata arra az 
időszakra esik, amikor a belső hőmérséklet az átlagérték alatt van, a kis hőtároló 
képesség is lehet előny. Adott esetben egy épületen belül célszerű nagyobb és kisebb 
hőtároló képességű helyiségeket biztosítani – erre a népi építészetben találunk is 
példákat (l. 5. fejezet). 
A hőtároló képesség a rétegrendtől és az alkalmazott anyagoktól függ, és vagy az aktív 
hőtároló tömeggel, vagy a hőstabilitással szokták kifejezni (l. 4.fejezet). 
Hatása leginkább egy „vizes” analógiával mutatható be, ahol a víz térfogata játssza az 
energia, szintjének magassága a hőmérséklet szerepét. 

 
7.20 ábra: A hőtároló képesség szerepének illusztrálása egy „vizes analógiával”. A 
függőleges csövek átmérője a hőtároló képességgel, a vízszinteseké a hővezető 

képességgel, a víz mennyisége a hőmennyiséggel, a vízszint a hőmérséklettel arányos, a 
hőterhelés a tölcséren keresztül „folyik” be a helyiségbe illetve távozik a helyiségből a 

napi ciklusú változások szerint 
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Az ábrán rajzolt közlekedőedény bal oldali első eleme felel meg a helyiségnek, a 
továbbiak az egyes szerkezeti rétegeknek, a helyiség felől a szerkezet belseje felé. Az 
edények átmérője a hőtároló tömeggel, egyenesen az edények közötti összekötő 
csőszakasz átmérője a réteg hővezetési ellenállásával fordítva arányos. A flexibilis csövön 
folyik a „hőterhelés” a helyiségbe. 
Emeljük fel fél periódusidőre a flexibilis csőhöz csatlakozó edényt! A víz a „helyiségbe” 
folyik. Ha a vízszintes csövön könnyen továbbfolyik, a „helyiség” edényben a vízszint 
kevésbé emelkedik meg. Az „első réteg” edényben is alacsonyabb lesz a víz szintje, ha az 
edény és/vagy a következő összekötő cső átmérője nagyobb; ugyanez érvényes a 
további szakaszokra is. 
Miután a víz becsorgatása csak egy adott időtartamban történik, a túlságosan jobbra lévő 
edényekig el sem jut. 
A következő fél periódusidőre süllyesszük le a flexibilis csövön lévő edényt – a víz abba 
visszafolyik. 
Ha a helyiség felőli rétegek hővezetési ellenállása nagy, hőtároló képessége kicsiny (a 
kettő összefügg, a könnyebb anyagok hővezetési tényezője kisebb), akkor az analóg 
modellben vékonyabb csövek jelennek meg, ezek torlasztóhatása miatt a vízszint 
magasabb lesz. 
A hőtároló tömeg a hőterhelés felvétele szempontjából háromféle lehet: az irodalomban 
szokásos megnevezésekkel elsődleges, másodlagos és kihelyezett. 
Elsődleges hőtároló tömegnek tekintendő az a szerkezet, amelyet közvetlenül ér a 
napsugárzás, mint például a padlót vagy annak egy részét. 
A másodlagos hőtároló tömeget közvetlen napsugárzás nem éri. Ezek részben az 
elsődleges hőtároló szerkezetek felületéről kiinduló hosszúhullámú infrasugárzástól, 
részben az ott felmelegedett levegő közvetítésével melegednek fel. 
A lényeges különbség a kettő között az, hogy az elsődleges tárolók közvetlenül veszik fel 
az energiát és a velük érintkező helyiséglevegő csak a felületük hőmérsékletére 
melegszik fel. A másodlagos tároló azonban „közvetítők” révén vesz fel energiát, amihez 
hőmérséklet-különbség kell, vagyis a környezetnek melegebbnek kell lennie, mint a 
felületének. 
A „vizes” analóg modellben ez a különbség úgy fejezhető ki, hogy az elsődleges tároló 
esetében a flexibilis csövön át a „hőterhelést” közvetlenül az „első réteg” edénybe 
„csurgatjuk”. A „helyiség edényben” ekkor legfeljebb csak olyan magas vízszint alakul ki, 
mint az „első réteg” edényben. 
A kihelyezett tárolók (pl. kőágy) és a helyiség között az energia csak konvektív úton, 
légárammal szállítható. Így itt még nagyobb hőmérséklet-különbség alakul ki a levegő és 
a tároló között mind a feltöltés, mind a kisütés során. Ezzel szemben a kihelyezett tároló 
tömegét nem korlátozzák szerkezeti és önsúlyproblémák, a tárolóanyag felület/térfogat 
viszonya igen nagy lehet. 
A hőtároló képesség szerepét nem szabad túlértékelni abban az értelemben, hogy a valós 
helyzet lényegesen rosszabb is lehet, mint amit a számított érték alapján várni lehet. Ez 
akkor következik be, ha a helyiség bútorzata, szőnyegek stb. a direkt napsugárzás útját 
részben blokkolják, a felületeket a helyiség levegőjétől elszigetelik. Így az elsődleges 
tárolók másodlagossá válnak, a szerkezetek és a helyiség közé egy hőszigetelő hatású 
réteg ékelődik. 
A hőtároló képesség fokozásának legegyszerűbb módja a nagy tömegű, nehéz 
szerkezetek alkalmazása. 
Önmagukban a nehéz szerkezetek azonban még nem garantálják a nagy hőtároló 
képességet. Az csak akkor alakul ki, ha ezek a szerkezetek „ hozzáférhetők”, aktívan 
részt vesznek a hő felvételében és leadásában. E szempontból kitüntetett szerepe van a 
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helyiség felőli első réteg(ek)nek. A hőtároló képesség annál nagyobb, minél nagyobb e 
(felületképző, burkoló, ágyazó) rétegek hővezetési tényezője és tömege. Az állítás 
fordított megfogalmazásban is igaz: a legnehezebb teherhordó szerkezetek hőtároló 
képessége sem érvényesülhet, ha azokat a helyiségtől jó hőszigetelő képességű, könnyű 
rétegek (például habalátétes padlószőnyeg, álmennyezet, hangelnyelő burkolat, légréssel 
szerelt burkolólemezek) választják el. 
A hőtároló képesség nagyobb, ha azon belül az elsődleges hőtároló tömeg aránya 
magasabb. Ugyancsak segíti a hőtároló képesség érvényesülését az, ha a belső 
felületeken a hőátadási tényező nagyobb (például az intenzív szellőztetés 
következtében). 
A szerkezetek mélyebben fekvő rétegeinek hőtároló képessége oly módon aktivizálható, 
hogy abban légjáratokat alakítunk ki. A levegő keringtetésének időbeli szabályozásával a 
hőfelvétel és -leadás is bizonyos fokig szabályozható. Erre egyes hibrid rendszereknél 
(Bara–Costantini, 6. fejezet) találunk példát. 
A talajra fektetett padlón át hőveszteség elsősorban az épület kerülete mentén húzódó 
sávban és a lábazaton keresztül lép fel. E veszteség mérséklésére egyaránt alkalmazható 
a padlószerkezetbe vízszintes helyzetben beépített vagy a lábazaton függőlegesen 
elhelyezett – a talajba is benyúló – hőszigetelést. Ez utóbbi megoldással a padló alatti 
talaj hőtároló képessége kihasználható anélkül, hogy a hőveszteség túlzottan nagy lenne. 
Nagy alapterületű, kompaktabb körrajzú épületnél olyan megoldás is lehetséges, hogy a 
vízszintes hőszigetelést csak az épület kerülete menti sávban építik be. A fennmaradó, 
hőszigetelés nélküli középső „folt” hővesztesége csekély, ugyanakkor ott a 
padlószerkezet alatti talaj hőtároló képessége érvényesül. 
Lejtős terep esetén vagy feltöltéssel az épület egy vagy több oldalfal is érintkezhet a 
talajjal. A tetőn a zöldtető talajrétege jelenhet meg. Szélső esetben a földbe süllyesztett 
vagy földbe vájt épület csak egy felületen érintkezik a külső levegővel. 
A talaj szerepének megítélésekor két dolgot egyértelműen szét kell választani: a talaj 
szolgálhat a helyiség belső felületén támadó hőterhelések csillapítására vagy a 
határolószerkezeteken át kívülről támadó hőterhelések csillapítására. Hogy adott esetben 
melyik hatás érvényesül, az attól függ, hogy a szerkezetben van-e hőszigetelő réteg és 
ha igen, akkor hol. 
A talajra fektetett padló (ha nincs benne vízszintes hőszigetelő réteg, vagy csak a kerület 
mentén van, vagy ha a hőszigetelés a lábazaton van) a belső felületen támadó 
hőterheléseket csillapítja. 
A zöldtetők talajrétege a kívülről támadó hőterheléseket csillapítja, hiszen a hőszigetelő 
réteg közte és a helyiség között van. 
Ha egy fal a talajjal érintkezik és nincs hőszigetelve, akkor az a belülről támadó 
hőterheléseket igen jól csillapítja, ugyanakkor télen jelentősebb hőveszteséggel kell 
számolni. Ha a fal hőszigetelt, akkor a belülről támadó hőterhelések csillapításában csak 
a hőszigeteléstől befelé eső rétegek vesznek részt. A talaj minkét esetben csillapítja a 
kívülről érkező hőterheléseket, és a külső levegőnél melegebb környezetet biztosít. 
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8. PASSZÍVHÁZAK 

8.1 A passzívház koncepció lényege 

8.1.1 Hitek és tévhitek 

Az érdekesség kedvéért mielőtt definiálnánk a passzívházakat, arról szólunk, hogy milyen 
tévhitek és félinformációk terjedtek el a köztudatban, ennek tisztázása ugyanis legalább 
olyan fontos, mint a pontos definíció. A „passzívház” napjaink egyik divatos kifejezése, 
amit sok építtető cég a zászlajára tűz anélkül, hogy mélyebb épületenergetikai ismeretei 
lennének. Az interneten is nagyon sok pontatlan információ kering, ami nemcsak a 
fogyasztókat zavarja össze, hanem a szakembereket is. 
 
„A passzívházakban nincs aktív fűtési rendszer” tévhit 

Amit talán ma már mindenki tud, hogy a passzívházak nagyon energiahatékony épületek. 
Ez igaz is, de fordítva nem. Attól még nem passzívház egy épület, ha energiahatékony. 
Az első és leginkább elterjedt tévhit, hogy a passzívházakban nincs aktív fűtési rendszer. 
Ez nem igaz, mert a passzívházak legfeljebb 15 kWh/m2év fűtési igényét aktív fűtési 
rendszerrel, általában légfűtéssel vagy felületfűtéssel látjuk el, de előfordul a radiátoros 
fűtés is. 
 
„A passzívházakban nincs bevezetve a gáz” tévhit 

Egy másik tévhit szerint a passzívházakba nincs bevezetve a gáz, és hőellátásuk 
megújuló energiával, a leginkább elterjedt nézet szerint hőszivattyúval történik. Ez sem 
igaz, hiszen léteznek passzívházak, ahol gázkazán adja a fűtést (ezek általában nagyobb 
társasházak vagy középületek). Az viszont igaz, hogy azokban a kisebb passzívházakban, 
amelyek egyébként a legelterjedtebbek, jóval kisebb a fűtési hőszükséglet, mint a piacon 
található legkisebb kazán, ezért nem éri meg bevezetni a gázt és kazános rendszert 
alkalmazni. Ugyanakkor a kicsi hőszükséglet miatt viszonylag olcsó a kis teljesítményű 
hőszivattyú, ezért ez a legelterjedtebb megoldás ebben a kategóriában. 
 
„A passzívház lényege a vastag hőszigetelés” tévhit 

Az sem igaz, hogy egy épület attól lesz passzívház, ha a határolószerkezetek és a 
gépészet teljesít bizonyos számszerű követelményeket, például legalább 20 cm szigetelés 
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kerül a falakra, háromszoros üvegezésűek a nyílászárók, hőszivattyús a fűtés. Ezek 
inkább jellemzők, melyek a minősített passzívházakban általában igazak (de nem 
feltétlenül), viszont, ha egy épületen jó vastag a hőszigetelés, háromszoros üvegezésűek 
az ablakok és megújulót használ, attól még nem lesz passzívház. 
 
„A passzívházakban megújuló energiákat használnak” tévhit 

Szintén tévhit, hogy egy passzívházban feltétlenül szükséges a megújuló energiák 
alkalmazása. A passzívház koncepció lényege ugyanis az, hogy az energiahatékonysági 
intézkedések sokkal eredményesebbek és sokszor gazdaságosabbak, mint a legtöbb 
megújulós rendszer. Ennek ellenére gyakran találkozunk megújuló energiát használó 
passzívházakkal, aminek oka, hogy a nagyon alacsony hőigények esetén jóval könnyebb 
és gazdaságosabb magas megújulós részarányt elérni, mint nagy hőigények esetén. Úgy 
is mondhatnánk, hogy a megújulók létjogosultsága sokkal nagyobb passzívházak esetén, 
mint hagyományos épületeknél. Ugyanakkor ha gazdaságos beruházást szeretnénk, 
nagyon át kell gondolni hogy alkalmazunk-e, és ha igen, milyen megújulós rendszert 
választunk. 
 
„A passzívházakban nem lehet kinyitni az ablakot” tévhit 

Tévhit továbbá, hogy a passzívházakban nem lehet kinyitni az ablakot. Ez elsősorban a 
lakosság körében terjedt el és sajnálatos módon jelentősen visszaveti az érdeklődést. 
Ami igaz, hogy a passzívházakban télen nem szükséges kinyitni az ablakot, mert a gépi 
szellőzés folyamatosan jó minőségű levegőt biztosít. Ezért megengedhető, hogy olyan 
épületekben (pl. irodaházakban), ahol nyáron is gépi szellőzést alkalmaznak, fix 
ablakokat építsenek be. Lakóházak esetén pedig költségmegtakarítási célból elegendő 
lehet, ha minden helyiségben csak egy ablak nyitható, a többi pedig fix, bár 
megjegyezzük, hogy ez normál házakra is sokszor igaz. Van ennek a tévhitnek egy olyan 
változata is, hogy passzívházakban télen nem szabad ablakot nyitni, mert akkor kihűl. 
Természetesen ez sem igaz, hiszen az épületek időállandója nagy és sokáig tartja a hőt. 
Ráadásul általában nem akkor jut eszünkbe ablakot nyitni, amikor a kinti hőmérséklet a 
méretezési hőmérséklet közelében van, ezért a fűtési rendszer várhatóan gyorsan 
visszafűti az esetleg mégis lehűlt házat. Legfeljebb nagyobb lesz a fogyasztás. 
 
„A passzívházak be vannak csomagolva műanyagba, ezért nem szellőzik a fal és 
bepenészedik” tévhit 

Épületfizikai ismereteink alapján könnyen belátható az állítás abszurditása. Az igazság 
az, hogy nem a falon keresztül kell a párának távoznia, ott még egy hagyományos 
szerkezet esetén is csak néhány gramm vízgőz távozik négyzetméterenként, ami 
töredéke a napi páraterhelésnek. A párát a passzívházakban elszállítja a hővisszanyerős 
szellőzés, ezért állagromlás kockázata fel sem merül. Ráadásul a jó hőszigetelés és a 
hőhídmentesség miatt a szerkezetek belső felületi hőmérséklete egyenletesen magas, 
jóval magasabb, mint a harmatponti vagy a kapillárkondenzációs határhőmérséklet. 
 
„A gépi szellőzés zajos és helyet vesz el” 

Sokan félnek a passzívházakra jellemző gépi szellőzéstől, mert zajos, helyet vesz el a 
lakótérből és nem szép. Ez elsősorban tervezési kérdés, egy jól megtervezett 
szellőzőrendszer esetén a zajszintet csak néma csendben nagy odafigyeléssel lehet 
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észlelni és akkor sem zavaró. Inkább az ellenkezője igaz, vagyis hogy a légtömör burok 
és a kiváló nyílászárók miatt a külső zajok jóval kevésbé észlelhetők, mint szokványos 
házak esetén. Az, hogy helyet vesz el kétségtelen tény, de azért megjegyezzük, hogy a 
passzívházak légcsatornáit tiszta friss levegőre méretezik, aminek köszönhetően 
kialakítható úgy a légtechnika, hogy a lakótérben legfeljebb 8 cm-es átmérőjű 
légcsatornák fussanak. Persze a hangcsillapító elemek nagyobb helyigényűek, illetve 
maga a hővisszanyerő egység nagy helyet foglal el, ezért annak elhelyezése kihívást 
jelenthet. Egy új építésű épületben ez általában nem gond, ha előre gondol rá az építész 
és biztosít egy kb. 2–4 m2-es helyiséget a gépészetnek. Puffertároló esetén nagyobb 
helyiségre is szükség lehet. Ami pedig az esztétikát illeti, a légcsatornákat pedig 
gipszkartonnal elrejtik, így jelenlétük általában észrevétlen marad. 
 
Fogalmi zavarok 

Zavaró lehet még, hogy az előző fejezetekben tárgyalt „passzív szoláris” és a 
„passzívház” kifejezésekben egyaránt szerepel a „passzív” szó, ezért könnyű őket 
keverni, összemosni. Passzív szolár megoldások sikerrel alkalmazhatók ugyan 
passzívházakban, mégis, a gyakorlatban alkalmazásuk sajnos kevésbé elterjedt. 
 
„Aktívházak” 

Külön említést érdemel az „aktívház” kifejezés. Ezen divatos megnevezés alatt általában 
olyan épületeket értenek, melyek fosszilis energiahordozó nélkül több energiát 
termelnek, mint amennyit felhasználnak. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az 
„aktívház” nem több egy hangzatos marketingkifejezésnél, nincs mögötte egyértelmű 
definíció és műszaki kritériumrendszer vagy szabvány. Arról nem is beszélve, hogy a 
pozitív energiamérleg csak az üzemeltetési energiára vonatkozik: teljes életciklusra 
nézve ezen épületek létjogosultsága ma még erősen kérdéses magas beépített 
energiatartalmuk (létesítési energiaigényük) miatt, bár ezzel kapcsolatban nincs 
egységes szakmai álláspont. 
 
8.1.2 A passzívházak definíciója 

A passzívházak definíciója a darmstadt-i Passzívház Intézettől származik, és bő két 
évtizedes múltra tekint vissza. A definíció szerint azokat az épületeket tekintjük 
passzívházaknak, amelyek a következő hármas kritériumrendszert teljesítik: 

1. Az épület fűtési energiafelhasználása ne haladja meg a 15 kWh/m2év-et. 
Ez a követelmény végső energiában értendő, azaz nem számít, hogy ezt a hőt 
földgázzal, távhővel, megújuló energiával, vagy villamos árammal állítjuk elő. 

2. Az épület teljes primer energiafelhasználása (háztartási gépekkel együtt) 
120 kWh/m2év alatt legyen. A kritérium enyhének tűnik, mégsem az, ha 
belegondolunk, hogy egy átlagos háztartás villamosenergia-felhasználása kb. 
50 kWh/m2év, amit ha átszámolunk primer energiára, akkor ez önmagában  
125 kWh/m2év-et jelent. Ráadásul a passzívházaknál gyakori villamos 
hőszivattyúnál a jó teljesítménytényező hatása mellett figyelembe kell venni a 
2,5-es primerenergia-szorzót is. Bele kell számolni még a HMV energiaigényét is, 
ami a magyar szabályozás szerint nettó 30 kWh/m2év plusz a veszteségek, 
hőszivattyú esetén itt is a primer tényező a COP ellen hat. Így már szinte 
lehetetlennek tűnik 120 alatt maradni (legfeljebb megújulókkal). Ezért 
passzívházaknál kizárólag energiahatékony háztartási gépek jöhetnek szóba, 



165 

amelyek esetén jóval alacsonyabb villamos felhasználással kell számolni (a PH-
szabvány szerint 18 kWh/m2év alatt végső energiában és 50 kWh/m2év alatt 
primerben). További magyarázatot l. a „8.3 Eltérések a passzívház szabvány és a 
hazai energetikai szabályozás között” c. fejezetben. 

3. Az épület légtömörségére vonatkozik a harmadik követelmény: az épület 
n50 értéke ne haladja meg a 0,6 h–1-t. Ezt az értéket blower-door méréssel kell 
meghatározni szabványos eljárás szerint1. 

Az első két követelmény a tervezési fázisban dől el, azaz a tervezés során kell a 
számításokat elvégezni a tervek alapján. A harmadik követelmény azonban a kivitelezést 
minősíti, ugyanis a légtömör kivitelezés alapfeltétele annak, hogy a megvalósult épület 
hozza a tervezett értékeket. A légtömörséget méréssel határozzuk meg, míg az első két 
követelményt számítással. 
Továbbá hozzá kell tennünk, hogy hivatalosan az az épület minősül passzívháznak, 
amelyre a fenti három kritérium teljesülését a Passzívház Intézet által arra feljogosított 
szakértő vagy intézmény ellenőrizte, és kiállította a passzívház minősítést. Mivel a 
minősítőeljárás költséges, sokan nem végzik el a minősítést Magyarországon, hiszen 
pillanatnyilag nem jár érte semmilyen állami támogatás, legfeljebb az értékesítési esélyei 
jobbak. Ezért nehéz is követni, hogy Magyarországon mennyi, a passzívház-
követelményeknek megfelelő épület épült, legfeljebb a minősített passzívházakról van 
adat, de az valószínűleg jóval kevesebb, mint a minősítés nélküli épület. 
 
8.1.3 Eltérések a passzívház szabvány és a hazai energetikai 
szabályozás között 

A magyar szabályozás és a passzívház szabvány között vannak elvi különbségek, 
amelyek elsősorban a 120 kWh/m2év-es összes primer energiafelhasználásra vonatkozó 
követelmény teljesítésének megítélésében jelentkeznek. 
Először tekintsük át a számítási módszerben rejlő különbségeket. Az egyik, hogy a 
magyar szabályozás szerint a HMV-igényt nettó 30 kWh/m2év-vel kell számolni, míg 
német passzívház-szabvány jóval kisebb HMV-igénnyel (25 l/nap, ami a magyar 
fogyasztói szokásokra jellemző érték fele) számol. Ez egy háromfős, 137 m2-es épület 
esetén 11,1 kWh/m2év-re adódik, vagyis az eltérés igen jelentős. Ráadásul elvi 
különbség, hogy a hazai szabályozás fogyasztófüggetlen, azaz átlagos alapterületre 
vetített fogyasztói értékkel számol, míg a PH-szabvány konkrét fogyasztókra és 
fogyasztási szokásokra tervez. 
A háztartási gépek primer energiafelhasználásának figyelembevétele szintén jelentős elvi 
különbség. Itt is a fogyasztófüggetlen szemlélet és a konkrét fogyasztókra vonatkozó 
tervezés jelenti az eltérést. A PH-számításban ugyanis konkrétan egyenként számba kell 
venni az épületbe tervezett háztartási gépeket és villamos berendezéseket, azok napi 
villamos fogyasztását és fűtött vagy fűtetlen térben való elhelyezkedését. 
Vannak különbségek a primerenergia-tényezőkben is. A legnagyobb eltérés a biomassza 
megítélésében van, itt a PH-szabvány 0,2-t ír elő, a hazai szabályozás 0,6-ot. Nagyok az 
eltérések a kapcsolt távhő esetén, a hazai értékek lényegesen alacsonyabbak. Továbbá a 
napelemmel termelt áram primerenergia-tényezője a német rendszerben 0,7, a hazai-
ban 0. 

                                          
1 A blower‐door mérésre vonatkozó eljárást az MSZ EN 13829 szabvány szerint kell végezni. MSZ EN 13829 –  
Épületek hőtechnikai viselkedése. Épületek légáteresztő képességének meghatározása. Túlnyomásos eljárás. 
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A felsorolt különbségek egy része (például a primerenergia-tényezők) a passzívház-
szabvány hazai viszonyokra való adaptálással egyszerűen teljesíthető lenne. Ilyen történt 
is, a magyar klímaadatok figyelembe vehetők a számítás során. 
A fogyasztófüggetlen szemlélet és a konkrét fogyasztókra vonatkozó tervezés azonban 
nehezen hozható össze, bár kiegészítő számításokkal ez sem lenne megoldhatatlan. 
Most tekintsük a követelményrendszerben rejlő különbségeket! Az, hogy a számszerű 
követelmények eltérőek, az nyilvánvaló, és nem érdemes elemezni. Amire kitérnénk 
viszont, az a szemléletbeli különbség. A hazai szabályozás háromszintű, ebből a második 
és a harmadik szint függ az épület geometriájától, pontosabban a felület/térfogat 
aránytól. Ha egy épületnek több az egy fűtött köbméterre jutó hűlő felülete, akkor 
nagyobb fajlagos hőveszteségtényezőt, illetve primer energiafelhasználást engedünk 
meg. Ennek következményeképpen hasonló hőszigetelési szintet kell alkalmazni 
különböző geometriai adottságú épületekre. Miért jó ez? A hazai szabályozás általános 
érvénnyel betartandó és kötelező, függetlenül az esetleges telekadottságból, környezeti 
sajátosságokból adódó követelményektől, az épület méretétől. Egyetlen egységes szám 
előírása jóval szigorúbb feltételt jelentene például családi házakra (amelyeknél 
méretükből adódóan a felület/térfogat arány kedvezőtlen), mint nagy épületekre. Tény, 
hogy ez a megközelítés kevésbé motiválja az építészt a kompakt tömegformálásra, de 
úgy is fogalmazhatunk, hogy nem az energetikai szempontoknak rendeli alá a design-t, 
hanem alkalmazkodik az egyéb, nem energetikai jellegű szempontokhoz. 
Szintén indokolja a felület-térfogat arány függvényében változó követelményt, hogy a 
hazai szabályozás alapján történik a meglévő épületek tanúsítása. Fix követelményérték 
esetén az épület mérete szinte erősebben befolyásolná az energetikai besorolást, mint a 
határoló szerkezetek és a gépészet energetikai minősége. Egy új építésű családi ház 
besorolása nagyjából hasonló lenne, mint egy 80-as években épült panelházé. Így 
viszont, a hasonló szerkezetekkel és gépészettel épült épületek hasonló besorolást 
kapnak. 
Ezzel szemben a passzívházak esetén a követelmény konstans, vagyis ugyanaz az 
elvárás függetlenül attól, hogy az épület kicsi vagy nagy, lehet-e délre tájolni az 
ablakokat vagy sem. A passzívház filozófia szerint a design tehát alá van rendelve az 
energiahatékonyságnak. Tekintve, hogy a passzívház-minősítés önkéntes, ez a filozófia el 
is fogadható. Ugyanakkor ennek az a következménye, hogy lényegesen könnyebb 
nagyobb épületek esetén a követelményeket teljesíteni, mint kisebbeknél. Ennek ellenére 
érdekes, hogy a passzívházak zöme családi ház, bár az utóbbi években egyre több 
nagyobb épület is épül Németországban, Ausztriában, Svájcban. 
 
8.1.4 A passzívházak főbb jellemzői 

A hármas definíció mellett érdemes felsorolni a passzívházak ismertetőjegyeit, ezek 
azonban nem követelmények, inkább bevált megoldások, jellemzők. 
A legfontosabb tulajdonsága a passzívházaknak a kompakt forma és az ebből adódó 
alacsony hűlő felület/fűtött térfogat arány. Szinte ugyanilyen fontos a megfelelő tájolás, 
különös tekintettel a nyílászárókra. Az üvegezési arány helyes megválasztása 
tájolásonként szintén alapvető fontosságú. Ehhez kapcsolódik a megfelelő benapozottság 
biztosítása, a környezet és az épülethez kapcsolódó árnyékvető objektumok szakszerű 
figyelembevétele, illetve megtervezése. 
Ezek után következnek csak a megfelelő hőellenállású határolószerkezetek: a falakra 20–
30 cm hőszigetelés, a tetőkre 40 cm feletti hőszigetelés jellemző, a nyílászárók általában 
háromszoros üvegezéssel és kiváló hőszigetelt keretszerkezettel rendelkeznek. 
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A hőhídmentes kialakításra valamennyi csomópontnál nagy figyelmet kell fordítani, ami 
speciális megoldásokat igényel az erkély- és lodzsacsatlakozásoknál, a nyílászárók 
beépítésénél és a talajjal határos szerkezeteknél. Részben emiatt minimalizálni kell a 
külső burkot megszakító gépészeti áttöréseket is. 
A fűtetlen és fűtött terek között kerüljük a nyílászárókat, az átjárást inkább a külső téren 
keresztül célszerű megoldani! 
Ami az épületgépészeti rendszert illeti, a kiegyenlített hővisszanyerős szellőzés a 
passzívházaknál meghatározó elem, ami gyakran kiegészül közvetlen vagy közvetett 
talajhőcserélős levegő-előmelegítéssel. A szellőzőrendszer 10–20-szor annyi energiát 
takarít meg, mint amennyit használ. A szellőzés gyakran egyben fűtés is: az épület 
hőigénye léghevítő beépítésével fedezhető. Tulajdonképpen a passzívházak egyik 
kevésbé ismert tulajdonsága, hogy az alacsony hőigény fedezhető úgy légfűtéssel, hogy 
a légcsatornák méretezése tiszta friss levegőre történik. Vagyis a légfűtés miatt nem 
szükséges nagy légcsatornák alkalmazása: ez pedig egy lényegi különbség a 
hagyományos légfűtéses épületekhez képest. Úgy is mondhatnánk, hogy a fűtési 
energiafelhasználás maximuma azért 15 kWh/m2év, mert ilyen kis hőigényt már 
lehetséges tisztán légfűtésre méretezett légcsatornákkal rendelkező légtechnikával 
fedezni. Ezért a koncepció mögött gazdaságossági megfontolások vannak: ekkora 
hőigény esetén ugyanis már elhagyható a hagyományos fűtés, és kiváltható 
kisteljesítményű légfűtéssel. 
Ennek ellenére vannak passzívházak, ahol felületfűtést alkalmaznak, esetleg radiátoros 
fűtés is előfordul. Ezekben az épületekben a hővisszanyerős szellőzés nem egészül ki 
légfűtéssel, ezért a befúvók elhelyezésénél alapos körültekintéssel kell eljárni, hogy a 
teljes átöblítés és a komfort (huzatmentesség) biztosítva legyen. 
Családi házak esetén a leggyakoribb hőtermelő a hővisszanyerő utáni, elszívott levegő 
hőforrású levegős hőszivattyú. Egy gyakori megoldás a passzívház-kompakt készülék, 
amelyben egybe van építve a hőszivattyú a hővisszanyerővel és a melegvíz-tárolóval, 
illetve napkollektor is csatlakoztatható hozzá (8.1 ábra). A leghidegebb napokon a 
hőszivattyú-teljesítmény nem biztos hogy elegendő, ekkor kiegészítő villamos fűtőelem 
fedezi a csúcsigényt. 

 
8.1 ábra: Viessmann Vitotres 343 passzívház kompakt készülék 
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8.1.5 Passzívházak és a komfort 

Egyesek szerint a passzívházak népszerűsége legalább annyira köszönhető a rájuk 
jellemző magas komfortszintnek, mint az energiahatékonyságnak. Valóban, a 
passzívházak sok szempontból komfortosabbak, mint hagyományos társaik. Az 
alábbiakban áttekintjük a fontosabb komforttani előnyöket, kitérve a problémákra is. 
 
Operatív hőmérséklet 

A határolószerkezetek magas hőellenállásának és a hőhídmentességnek köszönhetően 
azok belső felületének hőmérséklete alig alacsonyabb, mint a belső levegő hőmérséklete. 
Ha a belső levegő hőmérséklete 20 oC, a külső pedig –13 oC, akkor a külső opaque 
szerkezeteknél a belső felületi hőmérséklet minimális értéke kevesebb, mint 1 fokkal lesz 
hidegebb a belső levegőnél, de a nyílászáróknál sem lesz 2–3 foknál nagyobb a 
különbség (8.2 ábra). Rosszul szigetelt szerkezeteknél a különbség akár 10 fokot is 
meghaladhat, nyílászáróknál akár még több is lehet. 
Mivel az operatív (érzékelt) hőmérséklet a levegő hőmérséklete és a falak átlagos 
sugárzási hőmérsékletének az eredője, rosszul szigetelt szerkezeteknél az operatív 
hőmérséklet akár 2–3 fokkal is alacsonyabb, mint a levegő hőmérséklete. Ezzel szemben 
passzívházaknál alig van különbség. 

 

14,4°C 19,1°C

 
8.2 ábra: Egy hagyományos és egy passzívház szinten hőszigetelt panelcsomópont 

hőfokeloszlása, valamint minimális belső felületi hőmérséklete 20 oC-os belső 
és –13 oC-os külső hőmérséklet esetén 

Forrás: [23] 
 
Ennek nemcsak az a következménye, hogy passzívházakban ugyanazon 
léghőmérsékletet melegebbnek érezzük, hanem az is, hogy ugyanazon komfortszintet 
alacsonyabb léghő-mérséklettel lehet biztosítani, ami egy másodlagos 
energiamegtakarítást eredményez. 
A jelenségnek még egy nagyon fontos következménye van. Hagyományos épületeknél a 
nyílászárók belső felületi hőmérséklete lényegesen alacsonyabb, mint a falaké, ezért itt 
az üveggel érintkező lehűlő levegő lesüllyed és nem kívánatos huzatérzetet okoz boka 
magasságban, ezért az ablakok alá radiátorokat kell elhelyezni. Erre passzívházakban 
nincs szükség, a hőleadók akárhova helyezhetők. 
 
Nyári komfort 

Az épületek késleltetéssel és csillapítással reagálnak a külső hőmérséklet változásaira. 
Ennek mértéke az időállandótól függ, ami pedig arányos a hőtároló tömeggel és az 
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épületburok hőellenállásával. Vagyis, ha az épületek kiváló hőszigeteléssel rendelkeznek 
az hasonló következménnyel jár, mint a nagy hőtároló tömeg. A passzívházaknál ezért 
már jóval kevesebb hőtároló tömeggel biztosítható a nagy időállandó: elég néhány nehéz 
szerkezetű belső fal vagy födém. 
A passzívházak nyáron hasonlóan viselkednek tehát, mint a történelmi, vastag falú 
épületek: ha éjjel kereszthuzat segítségével átszellőztetik, nappal pedig hatékonyan 
árnyékolják a csukva tartott nyílászárókat, akkor a belső hőmérséklet sokáig kellemesen 
alacsonyan tartható. A nagy időállandónak az is következménye, hogy a napi hőingás 
minimális, 2–3 fokon belül marad. A 8.3 ábrán egy soklakásos, passzívjellegű 
társasházban végzett mérési eredmény látható. A nagy amplitúdójú görbe a külső 
hőmérséklet, a többi görbe pedig különböző helyiségek hőmérsékletei. Látható, hogy a 
napi hőingás minimális. 
Ezt a jelenséget lehet jól és rosszul kihasználni. Ráadásul passzívházaknál nagy a 
jelentősége a szezonális hőtárolásnak. A 8.3 ábrán bemutatott épületet a lakók 
jelentősen túlfűtötték télen, és a fűtési idény végén 25 oC felett volt az átlaghőmérséklet. 
Az épület innen kezdte a nyári szezont. Ugyanakkor a lakóknak sajnos csak egy része 
használta helyesen lakását, a többiek nappal is szellőztettek nyáron, és nem használták 
következetesen az árnyékolókat. A vastag külső hőszigetelés miatt egy ilyen épületben a 
belső hőáramok jelentősége óriási. Ennek az lett a következménye, hogy a tervezettnél 
3–4 fokkal magasabb hőmérsékletek alakultak ki nyáron, ráadásul a belső hőáramok 
miatt a probléma azokat a lakásokat sem kerülte el, ahol jól használták a lakást. Ezzel 
együtt dinamikus szimuláció segítségével igazolható, hogy az épületben a hőmérséklet 
lényegesen kellemesebb volt mindvégig, mint egy kevésbé szigetelt, hasonló szerkezetű 
háznál lett volna. 
 

 
8.3 ábra: Passzív jellegű társasház helyiség-hőmérsékleteinek alakulása 

két forró nyári napon keresztül 
Forrás: [23] 
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8.4 ábra: Az isaszegi passzívház hőmérsékleteinek alakulása nyáron, a talajhőcserélő 

hatása 
 
A nyári kellemes hőmérséklet tovább javítható passzív talajhőcserélős levegő-
előhűtéssel, persze ehhez szükséges, hogy a hővisszanyerő nyáron is használatban 
legyen. A 8.4 ábrán egy ilyen épületben végzett mérések eredményeit láthatjuk. Az 
épületben közvetett rendszerű talajhőcserélőt alkalmaznak: folyadékot keringtetnek a 
talajkollektorban, ami hőcserélőn keresztül hűti le a szellőző levegőt. A kicsi napi hőingás 
itt is megfigyelhető (az emeleti fürdőszoba kivételével, ahol nyitva volt az ablak 
éjjelenként), valamint az, hogy a levegő hőmérséklete még a legmelegebb időszakban 
sem ment 26 oC fölé. 
 
Páratartalom 

Már érintettük, hogy passzívházakban nem kell kapilláriskondenzációtól, felületi konden-
zációtól, illetve diffúziós állagkárosodástól tartani, mert a belső felületi hőmérsékletek 
jóval a harmatponti hőmérséklet felett vannak, és egyébként is a folyamatos szellőzés 
alacsonyan tartja a páratartalmat. 
Inkább a túl száraz levegő okozhat gondot, de ezt sem szabad túldimenzionálni. A 
hagyományos, rossz légzárású épületeknél ugyanez a helyzet, sőt azokban nagyobb a 
légcsere, ezért szárazabb a levegő. 
A túl száraz levegő elkerülésére regeneratív hőcserélőt célszerű alkalmazni. Ez a hőn 
kívül a párát is visszanyeri. 
 
Huzatmentesség 

A magas légtömörségi szint miatt a filtráció elhanyagolható. Ezért nem kell tartani a 
hagyományos, rossz légzárású épületeknél előforduló kellemetlen huzatérzettől, ami 
elsősorban a könnyűszerkezetes épületekre és a tetőtéri helyiségekre jellemző. Ezekben 
az infiltrációtól terhelt terekben ugyanis a jelenség gyakran előfordul. Passzívházakban 
legfeljebb rosszul megtervezett szellőzőrendszereknél lehet huzatérzet, ha a légbefúvó 
elhelyezése, a befúvási sebesség és a befúvási hőmérséklet nem megfelelő. Jól 
megtervezett rendszereknél ilyesmitől nem kell tartani. 
 
Akusztikai komfort 

A magas légtömörségi szintnek, a kiváló nyílászáróknak és annak köszönhetően, hogy az 
ablakokat a fűtési idényben nem kell kinyitni, a külső zajok lényegesen kevésbé 
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észlelhetők, mint hagyományos esetben. A légtechnika zajszintje egy jól megtervezett és 
kivitelezett rendszer esetében alig észlelhető. 
 
Belső levegőminőség 

A fűtési idényben a magas légtömörségi szint miatt a teljes légcsere a szellőzőrendszeren 
keresztül zajlik (ha az ablakokat zárva tartják). A bevezetett levegőt a légtechnika 
megszűri, a szűrő minősége akár a pollenszűrőig terjedhet, vagyis az allergén külső 
hatások a lakótérből kizárhatók. Ez főleg szennyezett belvárosi területeken lehet 
különösen előnyös. 
 
8.2 Passzívházak tervezése 

 
8.5 ábra: A PHPP szoftver egyik ablaka 

 
A megszokott tervezési lépések passzívházaknál kiegészülnek speciális energetikai 
számítással. Egyszerűbb esetekben (lakóházak, 40% üvegezési arány alatti irodaházak) 
az erre a célra kifejlesztett, magyar nyelven is rendelkezésre álló PHPP (Passivhaus 
Projektierungspaket) programmal kell számolni, ami egyszerűsített statikus modellen 
alapul és használata viszonylag könnyen elsajátítható. Bonyolultabb épületek esetében 
dinamikus termikus szimulációs szoftverek alkalmazása javasolt, amelyek magyar 
nyelven nem állnak rendelkezésre és használatuk komoly szakértelmet igényel. Ezek a 
modellek rendkívül pontosak, de az eredmény érzékeny a bemenőadatok pontosságára. 
A hőhídveszteségek minimalizálása érdekében szükség lehet hőhídmodell alkalmazására 
is. Szokványos megoldások esetén ez elhagyható, mert a PHPP tartalmaz egyszerűsített 
hőhídszámítást. 
 
8.3 Geometria és tájolás 

Már említettük, hogy a passzívházaknál a legfontosabb a kompakt forma és a minimális 
felület/térfogat arány. Másik alapvető szempont a szoláris nyereségek maximalizálása a 
déli oldalon. Ez leggazdaságosabban úgy valósítható meg, ha a legnagyobb homlokzat 
déli tájolású, itt vannak a nagyobb ablakok, a többi homlokzaton pedig alig van 
nyílászáró (de azért legyen, hogy tudjunk nyáron kereszthuzatot megvalósítani). A tető 
alacsony hajlásszögű és a déli oldalról lejt észak felé. Jó példa erre a klasszikus 
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kialakításra az első minősített passzívház (8.6 és 8.7. ábra), amely Darmstadt 
Kranichsteinban található. 
Ez a kialakítás sokszor nem valósítható meg a telekadottságok, a környezet 
beépítettsége vagy esztétikai prioritások miatt. Ez nem baj, az ideálistól eltérő geometria 
esetén is teljesíteni lehet a passzívház követelményrendszert, természetesen egy 
bizonyos határig. Ez azonban mindig többletköltséget okoz, az elveszített szoláris 
nyereséget jobb hőszigeteléssel kell kompenzálni. A 8.9 ábra egy ilyen épületre mutat 
példát, ahol a keleti és nyugati homlokzatok a legnagyobbak, sok lakásnak nincs déli 
homlokzata, mégis, minősített passzívházról van szó. Természetesen, ha a geometriai 
alapelveket nem tartjuk szem előtt, akkor a passzívház-szint elérése ellehetetlenül vagy 
rendkívül drágává válhat. Magyarországon egyes passzívházak magas ára ilyen okokkal 
magyarázható. 
 

  
8.6 és 8.7 ábra: Az első minősített passzívház, 1991. Kranichstein, Darmstadt 

 

 

 

 
8.8 ábra: Egyszerű kompakt geometria 

egy göteborgi passzívház példáján 
8.9 ábra: Egy nem ideális telekadottságú 

kasseli passzív társasház nyugati 
homlokzata 

 
Fontos megemlíteni, hogy a nagy déli üvegezési arány télen előnyös, mert megfelelő 
minőségű nyílászárók esetén pozitív energiamérleg érhető el, viszont nyáron hátrány, 
mert jelentős túlmelegedést okoz. Ezért alapvető fontosságú az árnyékolás, amely 
megoldható árnyékvetőkkel vagy mobil árnyékolókkal. A darmstadti passzívházban sínen 
csúsztatható, tömör, hőszigetelt árnyékolólemezeket alkalmaztak, amelyeket téli 
éjszakákon a hőszigetelés fokozására is alkalmazni lehet. 
Fix árnyékvetők alkalmazása teljesen kézenfekvő déli tájolású nyílászárók esetén, hiszen 
ennél a tájolásnál megvalósítható az az elv, hogy nyáron teljes árnyék, télen pedig teljes 
benapozás valósuljon meg (8.10 ábra). Ennek megvalósulásához azonban előfeltétel a 
benapozásvizsgálat. 
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8.10 ábra: A benapozás tervezésének jelentősége 
(bal oldal: téli állapot, jobb oldal: nyári állapot) 

Forrás: [22] 
 

8.4 Az épületburok 

8.4.1 Opaque szerkezetek 

A homlokzati falak hőátbocsátási tényezőjét célszerű 0,15 W/m2K alá tervezni. Ez 
szokásos hőszigetelő anyagok esetén legalább 20 cm szigetelést jelent. Ez a vastagság 
már oly mértékű, hogy az épület építészeti megjelenését befolyásolja, amit szem előtt 
kell tartani. 
A hőszigetelés anyaga lehet ásványgyapot vagy polisztirolhab, utóbbi esetén a 
tűzvédelmi előírások korlátot jelenthetnek. A nyílászárókat célszerű a teherhordó réteg 
külső síkjába elhelyezni, hogy a hőszigetelés rátakarjon. Így csökkennek a 
hőhídveszteségek, és a külső kávamélység is csökken. 
 

 

 

8.11 és 8.12 ábra: A nyílászárókat célszerű a teherhordó réteg külső síkjába elhelyezni, 
hogy a hőszigetelés rátakarjon 

 
Előfordulnak speciális hőszigetelő anyagok, mint például grafitadalékos polisztirol 
(Neopor, Styropor), amelynek hővezetési tényezője 20%-kal alacsonyabb, mint a normál 
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polisztirolé. Alkalmaznak ökologikus szigetelőanyagokat is, amelyek előállítási energia-
igénye jóval alacsonyabb, mint a szintetikus anyagoké. Ilyenek a cellulózpehely-, a 
szalmabála-, a kender-, a gyapjú- vagy a farostalapú hőszigetelések. Ezek hazai 
alkalmazása nehézkes az előírt minősítés hiánya miatt. 
Egy igen költséghatékony építési rendszert mutat a 8.13 ábra. A Neopor-elemekből álló 
elemcsalád lényege, hogy rendkívül gyorsan felépíthető egy szint, ezért a munkaerő 
költsége minimális. A Neopor falazóelemekben egy hézag található, amelyet utólag 
kiöntenek betonnal. Egy szint felépítése így 2–3 napig tart. A rendszerhez tartoznak 
alapba építhető hőszigetelő elemek is, valamint födémelemek, amelyekbe behelyezhetők 
a légcsatornák. A rendszer nagy előnye, hogy szinte hőhídmentes a megvalósuló 
szerkezet, és gyorsan, viszonylag olcsón felépíthető. Hátránya, hogy a hőtároló tömeget 
bezárjuk a hőszigetelésbe, bár a komfortmérések nem igazoltak ebből adódó problé-
mákat. 
A tetőfödémek hőátbocsátási tényezőjét 0,1 W/m2K alatti értékre érdemes tervezni, ami 
már 40 cm hőszigetelést jelenthet. 
 

8.13 ábra: Neopor, grafitadalékos, EPS hőszigetelésre épülő elemes építési rendszer, 
Bauland 

 
8.4.2 Hőhídmentes csomópontok 

Nagyon fontos, hogy valamennyi csomópont hőhídmentes legyen. Ha ez nem teljesül, 
pusztán a hőhidakon elszökhet a 15 kWh/m2év energia többszöröse. Kritikusak az 
erkélyek és a lábazatok. 
Hagyományos konzolos erkélyeknél ugyanis csak az erkélylemez körbeszigetelésével 
lehetne elfogadható értéket elérni, ami nyilván nem járható út, mert ez elfogadhatatlan 
lemezvastagságot eredményezne. Megoldás lehet a vákuumszigetelés, amelynek 
szükséges vastagsága tizede a polisztirolénak, viszont ez rendkívül drága, ezért csak 
speciális esetekben (pl. fűtött terek feletti teraszokon alkalmazzák). Reális alternatíva 
viszont az épülettől független, állványszerű erkélyrendszer, amelyet csak dőlés ellen kell 
az épülethez pontszerűen (üvegszállal, acélsodronnyal) rögzíteni (8.18–8.20 ábra). 
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8.14 ábra: Hőhídmentes attikaszigetelés 
egy felújítás során 

Forrás: [23]  

8.15 ábra: A vastag hőszigetelés 
következménye a mély ablakkáva 

 

 

 

8.16 ábra: A talaj felé menő hőáramok 
csökkentése 
Forrás: [24] 

8.17 ábra: Foamglas, nagy teherbírású 
hőszigetelés 

 
 

  
8.18 ábra: Egy kasseli 

passzív lakóház 
erkélykialakítása 

8.19 és 8.20. ábra: Egy hamburgi passzív lakóépület 
erkélykialakítása két különböző homlokzaton, valamint 45o-ban 
lecsapott hőszigetelés az ablakkáváknál a szoláris nyereségek 

növelésére 
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Másik kritikus pont a lábazat, illetve a talaj felé menő hőáramok kérdése. A hőszigetelés 
megszakítása itt nehezen kerülhető el, mert a tartófalakat hagyományos 
szigetelőanyagok nem bírják el. Erre megoldást jelenthet a nagy nyomószilárdságú 
üveghab (8.16 és 8.17 ábra), de kompromisszumként egy sor Ytong elem is elfogadható 
lehet. 
 
8.4.3 Nyílászárók 

A nyílászárók jellemzően háromszoros üvegezésű, hőszigetelt nyílászárók alacsony 
emissziós bevonattal, nemesgáz töltettelt, hőszigetelt kerettel. A nyílászárók eredő 
hőátbocsátási tényezője (Uw) célszerűen 0,8 W/m2K alatti, de ez sem mindig szükséges, 
érdemes mérlegelni az éves energiamérleget. Ez a PHPP szoftverrel vagy szimulációval 
tehető meg. 
A nyílászárók között jelentős minőségi különbségek vannak, nemcsak az üveg és a keret, 
hanem az üvegezések közötti távtartó is számít, valamint az sem mindegy, milyen 
technológiával biztosítják a nemesgáz töltetet, ugyanis annak tartóssága alapvető 
fontosságú. A Passzívház Intézet ezért bevezette a passzívház minősített nyílászáró 
védjegyet, amely garantálja a minőséget. Hasonló védjegyet alkalmaznak egyébként 
hővisszanyerő szellőzőegységekre is. 
Sokat számít a nyílászárók helyes beépítése is, ugyanis komoly beépítési hőhidak 
keletkezhetnek. A külső tokot és a hőszigetelést mindenképpen fedésbe kell hozni, de a 
legjobb, ha a tok a tartófal külső síkjába kerül (8.24 ábra). 
A nyílászárók kapcsán gondolni kell az árnyékolásra is. Az árnyékvetőket benapozásra 
ellenőrizni kell, az árnyékolóknál pedig mérlegelni kell a hőhidas szerelés problémáját, a 
külső hatásoknak való ellenállást, az esztétikai megjelenésre gyakorolt hatást, valamint a 
tisztíthatóságot is. Mint tudjuk, a külső árnyékolók hatékonyabbak, de számos hátrányuk 
van. Egy jó kompromisszumos, a hátrányokat kiküszöbölő megoldást mutat a 8.26 ábra, 
ahol a két külső üvegréteg közé mobil árnyékolót helyeztek el. 
 

   
8.21–8.23 ábra: Passzívház-minősített nyílászárók, illetve a jobb oldali kép egy 

hőhídmentes ablakbeépítési megoldás 
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8.24 ábra: Nyílászáró helyes 
beépítése: a teherhordó réteg 
síkjából 2 cm-rel kiemelkedik 

8.25 ábra: Bukóablak 
helyett nyílóablakot fixáló 

elem, a hatékonyabb 
átszellőzésért 

8.26 ábra: Internorm 
passzívház, nyílászáró 
üvegezésbe integrált 

árnyékolóval 
 

Relatív időigény , mely a 
teljes légcseréhez 
szükséges

Kereszthuzat 
Szemközti ablakok, 
ajtó teljesen nyitva

Szellőztetés
Ablakok teljesen 
nyitva, ajtó zárva

Ablakok félig 
nyitva, ajtó zárva

Cross ventilation
Ablakok bukóra 
állítva, ajtó teljesen 
nyitva

Ablakok bukóra 
állítva, ajtó zárva

 
8.27 ábra: Természetes szellőzési stratégiák hatékonysága 

Forrás: [25] 
 
A nyílászárók kapcsán a nyári szellőztetés kérdéséről is szólnunk kell. Mint már 
tárgyaltuk, passzívházak esetén akkor tudjuk nyáron a megfelelő komfortot biztosítani, 
ha éjjel jól átszellőztetjük a teret, nappal pedig csukott nyílászárók mellett árnyékolunk. 
A 8.27 ábra illusztrálja, hogy nem mindegy, hogyan szellőztetünk. Bukóra állított 
nyílászárókkal nem lehet hatékonyan szellőztetni, ezért nyíló szárnyú nyílászárókban 
érdemes gondolkodni. Nyíló állapotban való rögzítésre mutat megoldást a 8.25 ábra. 
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8.4.4 Légtömörség 

Amint a Bevezetőben tárgyaltuk, a passzívházak hármas követelményrendszeréből az 
egyik a légtömörségre vonatkozik. A tervezés és kivitelezés során ezért alapelv, hogy az 
épület bármely metszetében folytonos légzárást kell a fűtött tér körül biztosítani (8.28 
ábra). 
Ez nehézszerkezetes épületek esetén könnyebben, könnyűszerkezetes épületeknél és 
tetőtereknél nehezebben biztosítható. A vakolt falazat önmagában légtömör, 
könnyűszerkezetes épületeknél azonban légzáró fóliát kell alkalmazni az opaque 
határolószerkezeteknél. 
Ezenkívül speciális megoldásokat kell alkalmazni gépészeti áttöréseknél és 
villanyvezetékeknél (8.29 ábra), valamint nyílászáró beépítéseknél (8.30 ábra). 
 

 
8.28 ábra: Az épület bármely metszetében folytonos légzárást kell biztosítani 

a fűtött tér körül 
Forrás: [24] 

 

  
8.29–8.30 ábra: A légtömör burok kialakításának elemei: légzáró fólia (Airstop), 
tömítőelemek gépészeti áttörésekhez, légzáró szalag (Illbruck) és tömítőpaszta 

nyílászárókhoz 
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8.31–8.32 ábra: Blower-door mérés 
[fotó: Feiler József] 

 
A légtömörség mérése blower-door készülékkel történik az MSZ EN 13829 szabvány 
szerint. A mérés módszerét az Épületgépészeti rendszerek diagnosztikája c. jegyzet 
részletesen ismerteti. A mérés lényege, hogy zárt külső és nyitott belső nyílászárók 
esetén egy, a bejárati ajtóra szerelt keretbe foglalt fordulatszám-szabályozású 
ventillátorral 50 Pa túlnyomást (vagy depressziót) hozunk létre, és megmérjük az ekkor 
kialakuló térfogatáramot. Ezen térfogatáram és a fűtött térfogat hányadosa lesz az n50 
érték, amire a követelmény is vonatkozik. Ha az n50 < 0,6 h–1, akkor a spontán légcsere 
ennél lényegesen kisebb lesz, vagyis az n és az n50 nem keverendő össze. 
Passzívházak minősítéséhez a blower-door mérést a műszaki átadáskor kell elvégezni, de 
szoktak egy közbenső mérést is csinálni, amikor az épület szerkezetkész, mert ekkor 
még könnyű a hibákat megtalálni. A hibakeresés történhet anemométerrel, 
füstgenerátorral, télen termokamerával, de első körben akár kézzel is. 
 
8.5 Épületgépészet 

8.5.1 Hővisszanyerős szellőzés 

A hővisszanyerős szellőzés lényegében kiegyenlített szellőzés, ahol az elszívott, 
elhasznált meleg levegő hőjével előmelegítjük az érkező friss levegőt (8.34 és 8.35 
ábra). A légtechnika passzívházakban tiszta friss levegős és a légcsatornákat is tiszta 
friss levegőre méretezzük, ami viszonylag kis légcsatorna-átmérőket eredményez (8.36 
és 8.38 ábra). A nagy légtömörség miatt a teljes légcsere a légtechnikán keresztül zajlik, 
amelynek eredményeképpen a tényleges hővisszanyerési hatásfok alig rosszabb a 
hővisszanyerő laboratóriumi hatásfokánál. A korszerű passzívház minősített 
hővisszanyerőinek valós hatásfoka minimum 80%, de akár 90% feletti is lehet. Egy 98%-
os laboratóriumi hatásfokú hőcserélőt mutat a 8.37 ábra. A magas hatásfok magyarázata 
a műanyag lemezes hőcserélő, amely jóval vékonyabb lemezekből áll, mint a 
hagyományos fém hőcserélők. 
A hőcsere mellett igény lehet páravisszanyerésre is, mert így elkerülhető a túl száraz 
levegő. Ez a látens hő visszanyerését is eredményezi, ami további hatásfokjavulást is 
eredményez regeneratív hővisszanyerők esetén. 
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A hővisszanyerők lakóépületekben való alkalmazása hazánkban ma még ritka, mert a 
lakók számára ismeretlen, és sokan félnek tőle. Pedig a hővisszanyerős szellőzés jóval 
hamarabb megtérül, mint a hasonló árkategóriát képező napkollektoros rendszerek (kb. 
harmadannyi idő alatt). Egyetlen igazi hátrányuk, hogy helyet vesznek el a lakásból, de 
ez körültekintő tervezéssel orvosolható. 
 

Elszívó rendszer 
hővisszanyerő nélkül

Kiegyenlített 
szellőzőrendszer 
hővisszanyerővel

Elszívó anemosztátok a konyhában és a fürdőben

Frisslevegő befúvók szűrőkkel a nappaliban 
és a hálókban

Frisslevegő  bevezető nyílások a 
nappaliban  és a  hálókban

Ventillátor

Hővisszanyerő

 
8.33 ábra: Hagyományos depressziós és kiegyenlített hővisszanyerős szellőzés 

koncepciója 
Forrás: [25] 

 

Elhasznált levegő

Frisslevegő

Kondenzvezeték

ventillátorhőcserélő

szűrők

 
8.34 és 8.35 ábra: Lemezes hővisszanyerő működési elve és elemei 

 
A hővisszanyerőkben a lehűlő, párás, elszívott levegő lekondenzálódhat, ezért gondos-
kodni kell a kondenzátum elvezetéséről. Hideg időben akár fagypont alá is csökkenhet az 
elszívott ágban a hőmérséklet, ami tönkretenné a hőcserélőt, ezért a fagyvédelemre 
külön gondot kell fordítani! A fagyvédelem történhet villamos előfűtéssel, de az rontja az 
energiamérleget. A legjobb megoldás a talajhőcserélő alkalmazása, amely lehet 
közvetlen vagy közvetett. A közvetlen rendszernél a friss levegőt bevezetjük a föld alá, 
ahol kb. 2 m mélyen, családi házak esetén egy kb. 40 m-es szakaszon előmelegszik 
(vagy nyáron lehűl – ezt passzív hűtésnek nevezzük), és még leghidegebb időben is 
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fagypont feletti hőmérsékleten lép be a hővisszanyerőbe. A talajhőcserélő télen és 
nyáron előnyös, de átmeneti időszakban feleslegesen lehűtheti a házat, ezért ilyenkor ki 
kell iktatni (8.39 ábra). Az indirekt rendszernél folyadékot keringtetünk egy 
talajkollektorban, ami egy víz-levegő hőcserélő segítségével fűti/hűti elő a friss levegőt. 
Átmeneti időszakban a keringtetőszivattyú kikapcsolásával könnyen kiiktatható. A 
talajhőcserélős rendszerek hátránya, hogy elhelyezésük jelentős földmunkával jár, és 
sűrű beépítés esetén nem alkalmazhatók. 
A 8.40 és 8.41 ábra különböző fektetési módokat mutatnak be. 

 
8.36 ábra: Légcsatornák 

hangcsillapítóval 

F ü rdő  

K o n yh a  

E ls z ív á s  

T á v o zó  
le v e g ő  

F r is s
le v e g ő

K ü lső  
le v e g ő  

E lo s z tó d o b o z  

L é g á tv e ze tő  
n y ílá s  

 

 
8.37 ábra: Műanyag lemezes 

PAUL hőcserélő 98%-os 
hatásfokkal 

8.38 ábra: Elosztódobozos megoldás 8 cm átmérőjű 
légcsatornákkal 

Forrás: [26] 

Hővisszanyerő

Légbevezető szűrő

Frisslevegő a 
talajhőcserélőn 
keresztül

Direkt friss 
levegő

Elhasznált 
levegő

Bypass szelep

Friss 
levegő

Elhaszná
lt levegő

 
8.39 ábra: Direkt talajkollektoros levegő-előmelegítés vázlata 

Forrás: [25] 
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8.5.2 Fűtés és melegvíz-termelés 

Az épületgépészet meghatározó eleme a hővisszanyerős szellőzés, ami gyakran egészül 
ki léghevítővel, de nem feltétlenül. Vagyis gyakori a légfűtés, de egyéb fűtési módok is 
előfordulnak. Légfűtés esetén kis teljesítményű utófűtőt szoktak alkalmazni. 
A hőtermelő sokféle lehet, de leggyakrabban visszatérő levegővel működő elektromos 
hőszivattyút alkalmaznak. Nagyobb épületeknél előfordul gázkazán vagy távhő. 
Szóba jöhetnek egyéb megújulós hőtermelők is, például talajszondás vagy 
talajkollektoros, esetleg talajvizes vagy vizes hőszivattyú, faelgázosító vagy pellet 
kandalló és kazán. Kiegészítő hőtermelőként napkollektor is előfordul. A napkollektor a 
nyári szezonban egyedüli hőtermelőként működhet, ezért jó kiegészítője lehet például 
egy pellet kandallónak. Egy napkollektort, pellet kazánt és villamos előfűtést kombináló 
rendszert mutat a 8.46 ábra. 
Nem ritka többféle, kis teljesítményű hőtermelő együttes alkalmazása, ezek között 
előfordulhat direkt elektromos fűtés, de csakis kiegészítő jelleggel. 
A klasszikus passzívház technikát a 8.45 ábrán mutatjuk be. A feltüntetett hőmérsékletek 
a leghidegebb időre vonatkoznak, ami csak ritkán fordul elő, ennél csak kedvezőbb 
értékek fordulnak elő más napokon. A friss levegő egy szűrőn keresztül lép be a 
talajhőcserélőbe. Ha a külső levegő –15 oC-os, akkor is fel tud melegedni a levegő 
fagypont fölé, itt +5 oC-ra. Ezután egy finomszűrőn keresztül lép be a hővisszanyerőbe, 
ahol a távozó levegő 18 oC-ig melegíti. Ezt a távozó levegő hőjét hasznosító hőszivattyú 
melegíti 45 oC-ig. Ha ez nem elegendő, akkor villamos utófűtés alkalmazható a 
leghidegebb napokon. 50 oC fölé a porbeégés miatt nem fűtjük a levegőt, de ez általában 
elég is. 
Nézzük meg, mi történik a visszatérő ágban! A 20 oC-os helyiséglevegő szűrés után belép 
a hővisszanyerőbe és ott + 4 oC-ig lehűl. Ezután a hőszivattyú tovább hűti –3 oC-ra, és 
ezt engedjük végül ki a kültérbe. A melegvíztároló fűtését is a hőszivattyú biztosítja. 
A leggyakoribb passzívház-fűtési és HMV-készítési megoldás a kompakt fűtőkészülék (8.1 
ábra), amelyben egybe van építve a hőszivattyú a hővisszanyerővel és a melegvíz-
tárolóval, illetve napkollektor is csatlakoztatható hozzá. A passzívház-kompakt készülék 
is az előbb vázolt elven működik, csak ott a felsorolt berendezések mind egy készülékbe 
vannak beépítve. 
Fűtési és HMV rendszereknél nagyon fontos a szabályozatlan hőáramok minimalizálása, 
vagyis a csővezetékek hőszigetelése még a belső térben is (8.44 ábra), mert azok 
hiányában jelentős túlfűtés alakulhat ki. 
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8.40 ábra: Talajkollektorok fektetési 
lehetőségei: Tichelmann és lineáris 

fektetés 
Forrás: [25] 

8.41 ábra: Talajkollektorok fektetése a 
gyakorlatban 
Forrás: [25] 

 

8.42 és 8.43 ábra: Egy hamburgi passzív-társasház és a 
fűtési hőt biztosító központi kazán 

8.44 ábra: Hőszigetelt 
csővezetékek (a fűtött 
térben is szükséges) 
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8.45 ábra: A klasszikus passzívház-hőellátó rendszer kapcsolási vázlata 

Forrás: [27] 
 

 
8.46 ábra: Napkollektorra és biomasszára épülő passzívház-hőellátó rendszer 

kapcsolási vázlata 
Forrás: [27] 
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9. A „NULLA” ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLET FELÉ 

9.1 Bevezetés 

A fosszilis energia véges mennyisége, a globális felmelegedés és a környezetszennyezés 
gondjai természetes módon eredményezték a minél alacsonyabb energiaigényű épületek 
létrehozására irányuló törekvést. 
Ez a kijelentés egyszerűnek tűnik, értelmezése annál bonyolultabb. Az első kérdés az, 
hogy az energiamérleg mely összetevőiről van szó. 
A legegyszerűbb megközelítésben az épület üzemeltetéséhez, azaz használatához kötődő 
energiaigények közül csak azokat vesszük figyelembe, amelyek közvetlenül függenek az 
építészeti és épületszerkezeti jellemzőktől. Ebben a felfogásban el lehet jutni a nulla 
fűtési igényű épülethez. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az épületnek nincs 
hővesztesége, hanem azt, hogy a hőveszteség olyan alacsony, hogy azt a szoláris 
nyereségek és a belső hőforrások fedezik, az épületben fűtési rendszer nincs. Az 
épületnek természetesen egyéb energiafogyasztó berendezései (melegvízellátás, 
világítás) vannak. 
Jóval összetettebb a kép, ha a használati energiaigények körét bővítjük olyan 
összetevőkkel, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban az építészeti és 
épületszerkezeti jellemzőkkel, hanem elsősorban a fogyasztói magatartástól függenek. 
Első közelítésben ide tartozik a használati melegvízellátás és a világítás – a nemzeti 
szabályozások többségében ez az értelmezés jelenik meg. Ugyanakkor az előző 
fejezetben láttuk, hogy a „passzívház” követelményrendszerben a kör bővebb: a 
felsoroltakon túl a háztartási igények: főzés, mosás, szórakoztató elektronika stb. avagy 
az irodagépek fogyasztása is megjelenik. Innen egy további lépés a felvonók, 
mozgólépcsők energiaigénye, a következő lépés pedig már a hibrid vagy elektromos 
hajtású gépkocsik akkumulátorainak otthoni töltése (azzal, hogy adott esetben az éppen 
otthon parkoló autó feltöltött akkumulátorairól a csúcsigényeket fedezendő 
visszatáplálnak az épület hálózatára). Hívei szerint az ilyen széles körű értelmezés ideje 
az „okos mérés” (smart metering) és a hibrid, illetve elektromos járművek elterjedésével 
együtt 2030 körül jön el. 
Minden olyan értékelési vagy követelményrendszer, amely a használat, az üzemeltetés 
egyre tágabb körére terjed ki, azzal a problémával terhes, hogy a fogyasztói magatartás 
rendkívül sokféle lehet. Szemléletformálással és pénzügyi eszközökkel (energiaárak) 
ugyan befolyásolhatók, de a számítások és minősítési szempontok céljára meg kell 
határozni (jó esetben statisztikai elemzés alapján) egy „átlagos fogyasztót”. 
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Az alacsony vagy nulla üzemeltetési energiaigényt önmagában is kétféle változatban 
lehet elérni. 
Az egyik változat az, hogy a kiváló építészeti, épületszerkezeti és épületgépészeti 
megoldások mellett is elkerülhetetlen energiaigényt a rendszerhatáron belül – tehát a 
házban, a házon és a telken – létesített, megújuló forrásokat hasznosító rendszerekkel 
elégítjük ki. Ha ezt teljes egészében, az év teljes tartamára sikerül megvalósítani, akkor 
az autonóm, azaz a külvilágtól (a külvilág a rendszer határán, a telken kívüli világ) 
teljesen független, önellátó épülethez jutunk. Tekintettel arra, hogy a szóba jöhető 
megújuló források legfontosabbika, a szoláris energia a mérsékelt égövben nagy évsza-
kos ingadozásokat mutat, az tárolás módjának megoldására és nagy tárolókapacitásra 
van szükség. 
A második változat nem zárja ki a fosszilis energia felhasználását, de azt ellentételezni 
kell a rendszerhatáron belül megújuló forrásból származó energiával. Utóbbi egy részét 
az aktuális igények kielégítésére hasznosítjuk vagy helyben tároljuk, a felesleget pedig 
külső hálózatnak adjuk át. A megítélés alapja az éves mérleg: a felhasznált energia és a 
külső hálózatnak átadott energia (primer energiában kifejezett) különbsége. A „nulla” 
vagy a „közel nulla” célt tehát az épületbe importált és az épületből exportált primer 
energia különbségére kell érteni 
Ami a mérleg időbeli kiterjedését illeti – noha lehetne beszélni napi, havi, szezonális 
mérlegről – az EU tagországok körében általánosan elfogadott az éves időtartamra 
vonatkozó mérleg. 
Ebben a felfogásban nem kizárt a ténylegesen nulla igényű, sőt az energiát exportáló 
(plus-energy, energy active) épületek létesítése sem (létező példák vannak). Ismételten 
hangsúlyozandó, hogy primer energiában kifejezett éves mérlegről: az „importált” primer 
energia és az „exportált” primer energia különbségéről van minden esetben szó. 
 

 
9.1 ábra: A (közel) nulla-elv egyik szokásos grafikai ábrázolása 

 
Az elvet szokás a 9.1 ábra szerint értelmezni. Itt a vízszintes tengelyen az épület 
energiaigénye, a függőlegesen az épületen és annak telkén megújuló forrásokból 
megtermelt energia van feltüntetve. A nulla energiaigény azt jelenti, hogy az épület 
megújuló forrásokból helyben megtermelt energiával pontosan ellentételezi az épület 
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energiaigényét Ez részben (és éves mérlegben) azt jelenti, hogy az épület a helyben 
megtermelt energiából az igények egy részét fedezi (saját fogyasztás), a fennmaradó 
részt pedig exportálja. Az exporttal ellentételezi az importált energiát. A „nulla” elérése 
műszaki és gazdaságossági szempontból nem feltétlenül ésszerű cél, a „közel” nulla 
mértéke megállapodás kérdése. Az ábrából az is nyilvánvaló, hogy ha az igények 
kisebbek, akkor a nulla megközelítése könnyebb – nyilván nem az a cél, hogy egy nagy 
energiaigényű épület esetében a (közel) nulla eredményt – némi túlzással – „erőművi 
szintű” helybeni megújuló rendszerekkel érjük el: erre egyébként műszaki lehetőség 
(például elegendő felület kollektorok és fotovillamos mezők elhelyezésére) se nagyon 
lenne. 
A mérlegben az igazi „üzlet” lehetősége a primerenergia-váltószámokban van: a helyben 
fotovillamos rendszerrel megtermelt villamos áram primer energiatartalma 0, az országos 
hálózatról vételezetté 2,5, vagyis 1 kWh villamos energia exportja 2,5 kWh primer 
energiatartalmú villamos energia importját teszi feleslegessé. Hasonló a helyzet a 
kollektorokból származó hőenergia esetében, bár itt a mérleg másik oldala nem 
egyértelmű: attól függ, hogy minek (gáz, távhő stb.) az importját lehet megtakarítani, és 
persze kérdés az is, hogy ki vagy mi lenne az exportált melegvíz felhasználója. 
Megjegyzendő, hogy az egyszerűbbnek tűnő, fotovillamos rendszerekből származó 
elektromos áram exportálása sem egyszerű. Az exportra szánt áramnak frekvenciában, 
fázisban megfelelőnek kell lennie, és persze alapfeltétel, hogy a befogadó országos 
hálózaton legyen igény a felkínált áram átvételére, ezért az exportálható energia 
mennyisége is sok esetben jogszabályok által korlátozott: egyes EU-s tagországokban 
például úgy, hogy a helybeni fotovillamos rendszertől csak annyi áramot lehet lehet az 
országos hálózatnak átadni, amennyit az épületbe később (az épület saját fogyasztását 
fedezendő) visszavásárolnak. Ilyen esetekben hiába borítanánk be nemcsak az épületet, 
de még a telket is fotovillamos cellákkal, energiapozitív (egyes honi nyelvművelők szerint 
„aktív” – ?) házakat nem igazán lehetne létesíteni. 
Amíg csak az üzemeltetés, a használat energiaigényét vesszük figyelembe, a cél 
elérésének eszközei kézenfekvőek: energetikai szempontból is jó építészeti koncepció, jó 
hőszigetelésű és légzárású épületköpeny, a szoláris energia hasznosítása passzív és aktív 
rendszerekkel, jó épületgépészeti rendszerek, beleértve más megújuló energiák 
haszosítását (geotermális, biomassza). Itt lehet szó „hagyományos” megoldásokról, a 
klasszikus szoláris építészet hagyományos elveinek feltámasztásáról és újbóli 
alkalmazásáról (l. a korszerű példákat a 6. és 7. fejezetben), vagy a passzívház 
koncepcióról. Különösen érdekes az épületszerkezetek és az energetikai rendszerek 
szerkezeti és funkcionális integrálása, mint például a kéthéjú homlokzatok, a 
„fotovillamos tetőcserép” és árnyékvető esete. 
Bonyolultabb a helyzet, ha az életciklusra vetített energiamérleget vizsgáljuk. A mérleg 
összetevőiben nemcsak az üzemeltetés, a használat energiaigénye szerepel, hanem 
létesítéshez, a fenntartáshoz és a bontáshoz-ártalmatlanításhoz szükséges energia is 
megjelenik. 
Általánosságban megállapítható, hogy minél kisebb a használat, az üzemeltetés 
energiaigénye, annál nagyobb – mind relatíve, mind abszolút értelemben – a létesítés 
során az épületbe (és annak gépészeti rendszereibe) beépített energia. Ez utóbbinak az 
épület fizikai élettartamára vetített egy évi hányada már az üzemeltetési energiaigény 
nagyságrendjébe kerülhet. 
A fenntartás kisebb tételei (például festés-mázolás) mellett ciklikusan nagy és 
energiaigényes beavatkozásokra is szükség van: az épületgépészeti és -villamossági 
rendszerek fizikai élettartama általában harmada-negyede az épületének, azaz ezeket 
kétszer-háromszor fel kell újítani, ami ismét tetemes beépített energia felhasználásával 
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jár. Ezeknek és az épületnek a bontása szintén igényel energiát aszerint, hogy a bontott 
anyagokat ártalmatlanítani kell (például bitumenes lemez, elektronikai hulladék), 
újrahasználható (bontott tégla), újrahasznosítható (tégla- és betonőrlemény, fém), 
tüzelőanyagként hasznosítható (fa) vagy visszahelyezhető a természetbe (vályog). 
Az életciklus energiaigényének elemzése alapján kell keresni azt az optimumot, amely 
akár energiában, akár pénzben kifejezve az autonóm vagy ténylegesen nulla 
energiaigényű épületekre való törekvés ésszerű határát jelenti. Ezen az alapon a 
korábban már felsorolt elvi megoldások mellett a „konzervatív ökoépületek” (l. 5. fejezet) 
is versenyképesek lehetnek. 
Az életciklusra vetített energiamérleg esetében alapkérdés az, hogy az épület mely 
elemeinek és rendszereinek beépített energiatartalmát vegyük figyelembe. Nyilvánvaló, 
hogy ha minden elemet figyelembe veszünk, akkor ezek között lesznek olyanok, 
amelyeknek aligha van közvetlen közük az üzemeltetési energiafogyasztáshoz – 
általában ilyen az alapozás, a pincefal, a belső válaszfalak, közbenső födémek, lépcsők. 
(Ez nem jelenti egy ilyen értékelés célszerűtlenségét, de ez már inkább egy ökológiai 
minősítést szolgál, amire vannak is példák – l. 4. fejezet.) 
Energetikai szempontúnak tekinthető az életciklus-elemzés, ha az épület azon elemeinek 
és rendszereinek beépített energiatartalmát vesszük csak figyelembe, amelyek közvetlen 
összefüggésben vannak az üzemeltetési energiaigénnyel: ilyenek a külső határoló- és 
nyílászáró szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek. 
 
9.2 Kéthéjú homlokzatok 

Az energiatakarékosságot célzó megoldások között kiemelt fontosságúak azok, amelyek 
az épületszerkezetek és az épületgépészeti rendszerek szerkezeti és funkcionális 
integrálásán alapulnak. Ezek közül egyeseket, mint például a fotovillamos tetőcserepet, a 
fotovillamos elemekből készült szerelt homlokzatburkolatokat, a tetőhéjalással integrált 
kollektorokat a sorozat más jegyzetei taglalják. Mi most a kéthéjú homlokzatokat ismer-
tetjük. 
Valódi kéthéjú homlokzatokról akkor beszélhetünk, ha a homlokzat két héja közötti 
légréteg az épület légtechnikai rendszerének vagy természetes szellőzési áramútjainak 
szerves része. Ez többféle célt is szolgálhat, a jellemző célok a következők: 
 a hőveszteség csökkentése a távozó levegő hőtartalmának hasznosítása révén; 
 a hőterhelés csökkentése nyáron; 
 a mögöttes helyiségek szellőzésének serkentése nyáron; 
 a mögöttes helyiségek szellőzési hőveszteségének mérséklése a friss levegő 

előmelegítésével. 
A levegő áramlása vagy a légtechnikai rendszer által létrehozott nyomáskülönbség, vagy 
a felhajtóerő következtében jön létre. 
Szerkezeti szempontból a szellőztetett ablaktól a homlokzat egészét betakaró rendsze-
rekig számos változat létezik. 
Az egyes áramút-változatok energetikai szempontból a következők szerint jellemezhetők: 
A levegő a felhajtóerő következtében áramlik. Nyári időszakban a be- és kivezetőnyílások 
nyitva vannak, az árnyékolószerkezet által elnyelt hőtől a légrésben a levegő 
felmelegedik és a felhajtóerő következtében távozik, a helyiség hőterhelése csökken. Az 
árnyékolószerkezetre külső levegő jut, a felmelegedett levegő kifelé távozik, az árnyékoló 
hatásossága olyan, mint a külső oldalon lévőké, ugyanakkor az árnyékoló az időjárási 
hatások (szél, csapadék) ellen védett helyen van, tehát szerkezete olyan egyszerű lehet, 
mint a belső oldalon lévőké. Karbantartás, javítás céljából a helyiség felől is vagy a két 
héj közti térből is hozzáférhető lehet. 
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9.2 ábra: Szerkezeti szempontból (mekkora egységekre tagolódik a kéthéjú homlokzat) 

az ablakmérettől a „szobaméreten át a teljes homlokzatig terjed a választék 
Forrás: [28] 

 
9.3 ábra: A légvezetés szempontjából lehetséges változatok 

1. külső légfüggöny (nyári hőterhelés csökkentése, gyakori megoldás) 
2. belső légfüggöny (hőveszteség mérséklése) 

3. kívülről befelé (friss levegő előmelegítése, ritka megoldás) 
4. belülről kifelé (hőveszteség mérséklése) 

5. zárt (üzemszüneti állapot, semleges egyensúlyi helyzet) 
6. nyitott (nem irányítható természetes szellőzés) 

 

 
9.4 ábra: Külső légfüggöny energiamérlegének sémája  
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A belülről kifelé való áramút a téli időszakban a transzmissziós hőveszteség mérséklését 
célozza. Ebben a változatban az áramlás stabilitását a helyiségben a légtechnikai 
rendszer által biztosított enyhe túlnyomás garantálja. A folyamat lényege a következő: a 
légrésen át az elhasznált, szennyezett szellőző levegő távozik (szellőzési hőveszteség). 
Ez a levegő helyiség-hőmérsékleten lép be a légrésbe, és a két üvegezés között a 
kilépőnyílásig haladva lehűl – hogy mennyire, az egyebek között attól függ, hogy 
mekkora légtömegáram halad át a két üvegezés között. A légrésben kialakul egy közepes 
hőmérséklet (amit egyébként logaritmikus középhőmérsékletként kell számítani). Az 
egyszerűség kedvéért példa gyanánt vegyünk fel becsült, de reális értékeket (9.5 ábra). 
 

 
9.5 ábra: Példa belülről kifelé és belső légfüggöny áramutak energiamérlegéhez 

 
Ezek után tegyük fel azt a kérdést, hogy mekkora hőáram távozik a helyiségből az 
üvegezés egységnyi felületén? Figyelem: a szóhasználat lényeges! 
A válasz: q = Ub × (20 – 17)! – ennyi távozik: a légrésbe, ami a homlokzat előtt egy 
mesterséges burkot képez, az épület mintegy a saját kidobott szellőző levegőjében 
fürdik, ami jóval melegebb, mint a külső levegő. 
Természetesen a légrés és a külső tér között is van hőáram, amely a külső üvegezés Uk 
hőátbocsátási tényezőjével és a példa szerinti esetben a (17–0) hőmérséklet-
különbséggel arányos – de ezt már (a veszteséglistán egyszer már leírt) távozó levegő 
hőtartalma fedezi. 
A példabeli esetben a levegő 15 °C hőmérsékleten távozik. Ennek még jelentős 
hőtartalma van, amit például hővisszanyerőben lehet hasznosítani. Méginkább ez a 
helyzet, ha a két üvegezés között (a káprázás megelőzése végett) leeresztett 
árnyékolószerkezet van, amelynek a sugárzásból elnyelt hőjét a légáram mintegy 
lemossa. Belső légfüggöny áramútra áttérve a levegő a légrésből a légtechnikai 
rendszerbe visszavezethető és a maradék hőtartalom hasznosítható (9.6 ábra). 
A kívülről befelé áramút régebbi középületek ablaka esetében fordult elő. Ez télen a friss 
levegő előmelegítésére szolgált. Az előmelegítés forrásai: a belső üvegezésen át érkező 
hőáram (ami a transzmissziós hőveszteséget növeli, de a szellőzési hőveszteséget 
csökkenti), az üvegtáblák, valamint a tok- és szárnyszerkezet, továbbá az esetlegesen 
leeresztett árnyékolószerkezet által elnyelt sugárzásból származó csekély üvegházhatás. 
A zárt állapot elsősorban az üzemszünetekre jellemző és előfordul „semleges” 
helyzetekben: nyilvánvaló, hogy például egy irodaházban a légtechnikai rendszer heti 50-
60 órán át üzemel, amikor az épületet nem használják, szellőztetésre nincs szükség, a 
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nyílások bezárhatók és bezárandók. A nyitott állapot esetén spontán természetes 
szellőzés alakul ki. 
 

  
9.6 ábra: Szerelés közben készült felvétel: a télen belső légfüggöny áramúttal működő 
kéthéjú homlokzat légréséből a légtechnikai rendszerbe jut vissza – az ehhez szükséges 

csonkok, csatlakozóágak láthatók 
Forrás: [33] 

 

  
9.7 ábra: Szellőztetett ablak sémája 

Forrás: [28] 
9.8 ábra: Szellőztetett ablak (Tartományi 

Képviselet épülete, Berlin) 
Forrás: [28] 

 
A dobozosnak (angol irodalomban juxtaposed) nevezett rendszerben egy egység 
szintmagasságú, szélességi mérete megegyezik a mögöttes helyiségével – ez az áthallás 
és a szennyezőanyag-terjedés szempontjából előnyös (9.9 és 9.10 ábra). A szélek 
határolása üveg, azért, hogy a belső homlokzatból mintegy pofafalként kiálló elválasz-
tások árnyékolóhatását elkerüljék, és belülről kitekintve a vizuális kapcsolatot kevésbé 
korlátozzák. A rendszer bármilyen légvezetési módban használható. 

 
9.9 ábra: A dobozos kéthéjú homlokzat sémája 
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9.10 ábra: Dobozos, kéthéjú homlokzat (Park Kollonaden, Berlin) 

Forrás: [28] 
 
A dobozos homlokzat esetén a légréteg mérete sokszor csak 15 cm. Az üvegtáblák 
tisztítása és az árnyékolószerkezet karbantartása miatt a helyiségből való megközelítés 
lehetőségét biztosítani kell (9.11 ábra). 
 

 

 

9.11 ábra: Tisztítás és karbantartás céljából a hozzáférés lehetőségét biztosítani kell 

 
A dobozos rendszer egy változata a kürtős, kéthéjú homlokzat (9.12 ábra). Ebben a 
kialakításban az egyes szobányi egységekbe a padlószint magasságában lép be a külső 
levegő és az épület párkánya fölé nyúló kürtőkön keresztül távozik – ezek „fala” is üveg. 
Nyilvánvaló, hogy a magasságkülönbség okán jelentősebb felhajtóerő alakul ki – a 
rendszer külső légfüggöny áramútra alkalmas, és természetesen lehet zárt vagy nyitott 
állapotban is. 
A belső héjat billenőtáblákkal kialakítva a helyiségek szellőztetésére is van mód (9.13 
ábra). 
A dobozos, kéthéjú homlokzatok (amennyiben az alaprajzot nem tagolják hosszanti 
válaszfalak) alkalmasak a helyiségek szellőztetésének serkentésére – a kilépőoldali 
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homlokzat ilyenkor napkéményként működik. Természetesen a belépőoldalhoz közelebb 
tartózkodók vannak előnyösebb helyzetben (9.15 ábra). 
 

 
9.12 ábra: A kürtős, kéthéjú homlokzat sémája  

 
9.13 ábra: A kürtős rendszerrel a helyiségek szellőztetésére is van lehetőség 

 

  
9.14 ábra: Kürtős, kéthéjú homlokzat és részlete (ARAG székház, Düsseldorf) 

Forrás: [28] 
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9.15 ábra: A szellőztetés serkentése az ellentétes, kéthéjú homlokzatokkal 

Forrás: [28] 
 
Az egyes dobozok közti elválasztást eltávolítva szintmagasságú, összefüggő folyosószerű, 
kéthéjú egységekhez jutunk, a szintek közti elválasztást is eltávolítva pedig a teljes 
homlokzatot betakaró rendszerhez. Ezekben bármelyik áramút lehetséges. 
A légrés tisztítás és karbantartás céljából járható, a teljes homlokzatot betakaró rendszer 
esetén a kezelőjárdák perforációja teszi lehetővé a levegő áramlását (9.17 ábra). 
 

 
9.16 ábra: Folyosós rendszer sémája 

Forrás: [28] 
 

 
9.17 ábra: Folyosós, kéthéjú homlokzat (Stadttor, Düsseldorf) 

Forrás: [28] 
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9.18 ábra: Járható légrés, perforált kezelőjárdával 

 
A pikkelyes rendszer külső légfüggönyös légvezetésre alkalmas, lehet nyitott állapotban 
és „majdnem” zárt állapotban. A „majdnem” magyarázata az, hogy a nagyszámú lamella 
csukott állapotban nem biztosít jó légzárást (9.21 ábra). Ugyanakkor a kisméretű 
lamellák lehetővé teszik bonyolultabb formák követését (9.22 ábra) 
 

 
9.19 ábra: Pikkelyes rendszer sémája 

Forrás: [28] 
 

  
9.20 ábra: Pikkelyes homlokzat, a lamellák 

egy része nyitva van 
9.21 ábra: A csukott lamellák nem 

biztosítanak jó légzárást 
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9.22 ábra: Pikkelyes, kéthéjú homlokzat és részletei, Barcelona 

 
9.3 Csúcstechnológia? 

Az energiatakarékosság jegyében születtek szokatlan, érdekes megoldású épületek is – 
ennek egyik példája a forma és az energiafogyasztás összefüggésének elemzése során 
már egyszer említett „heliotrop” épület (Rolf Disch) – ebből néhány épült lakóépületként, 
demonstrációs és fogászati laboratóriumi céllal, tervezés alatt van egy hasonló, de 
nagyobb méretű, amely szálloda lesz. 
Ha tekintetbe vesszük a szoláris energia hasznosítását célzó napkövető fotovillamos 
mezőt, a vákumcsöves kollektorokat és azt a tényt, hogy az épület forgatható, akkor a 
csúcstechnológiáról beszélhetünk, ugyanakkor az épület szerkezetében az Északi tenger 
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partvidéke közelében található régi szélmalmok konstrukciójának kései leszármazottja – 
csak a forgatás már villamos motorral végezhető. 
Az épület vasbeton lábon álló, tetszőleges irányba forgatható henger. Tetején két, 
összesen 56 m2 felületű fotovillamos mező található, amely napkövető rendszerrel a 
henger helyzetétől függetlenül forgatható és dönthető úgy, hogy a direkt sugárzás 
beesési szöge mindig a legkedvezőbb legyen (9.23 ábra). 
 

  
9.23 ábra: A heliotrop napkövető fotovillamos mezője 

 
A henger faszerkezetű (9.24 ábra), tengelyében egy kisebb átmérőjű hengerben 
elhelyezett csigalépcsővel, ami mintegy merevítőmagot képez és befogadja a függőleges 
vezetékeket és kábeleket (9.25 ábra). Közlekedés céljára nem feltétlenül kell használni, 
ugyanis alaprajzilag a kör három szegmensre tagolt és ezek csigavonalban emelkednek – 
kettő-kettő között egyharmad szintmagasságnyi szintkülönbség van, így a helyiségek 
között spirálisan felfelé haladva is el lehet jutni a legalsó szintről a legfelsőre. Ez 
szokatlan, de érdekes belső tereket eredményez (9.26 ábra). 
 

  
9.24 ábra: A heliotrop tartószerkezetének sémája 
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9.25 ábra: A heliotrop lépcsőháza 

 
Említést érdemelnek az erkélykorlátok elemei, amelyek vákumcsöves kollektorok (9.27 
ábra). 
Az épületet az alépítményben található fogaskoszorú és a forgórészhez tartozó villamos 
motor és fogaskerék forgatja (9.28 ábra). 
 

  
9.26 ábra: Beltéri részlet 9.27 ábra: Korlát vákumcsöves 

kollektorokból  
 

  
9.28 ábra: Az alépítmény és a forgatóberendezés 

 
A jó hőszigetelésnek, a fotovillamos mezőnek, a kollektoroknak és az alépítményben 
található, mikrokapcsolt energiatermelő berendezésnek, valamint talajhőcserélőnek 
köszönhetően az épület több energiát „termel”, mint amennyit használ, azaz „energia-
pozitív”. A környezetbarátságot növeli az esővíz és a szürke szennyvíz hasznosítása. 
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Több mint valószínű, hogy magának a forgatható épületnek a koncepciója nem számíthat 
széles körű elterjedésre, mindazonáltal jó példa arra, hogy a szokásostól eltérő 
megoldásokat is lehet keresni és eredményesen alkalmazni. 
 
9.4 Autonóm ház? 

A nulla energiaigényű épület első változatban egy autonóm épületet feltételez, amely 
nem kapcsolódik semmiféle energiát szállító hálózathoz (elektromos áram, távhő, gáz), 
és amelybe semmilyen tüzelőanyagot sem szállítanak: egész évi energiafogyasztását az 
épületben, az épületen és a telken elhelyezett rendszerekkel, nulla primer 
energiatartalmú megújuló energiaforrásokból (szoláris és szél) fedezi. 
Ilyen épületek létesíthetők és demonstrációs – kutatási céllal létesültek is, ennek egy 
közismert példája a Fraunhofer Intézet autonóm épülete Freiburgban, amelyet a forma és 
az energia összefüggéseinek elemzése során már említettünk. 

 
9.29 ábra: A Fraunhofer Intézet autonóm épülete Freiburgban 

 
Az épület vetületi alapterülete 111 m2, összes alapterülete 332 m2, ennek harmada a 
pince, mintegy 60 m2 egy bemutatóterem a földszinten, a fennmaradó 160 m2 
közlekedőtér és lakás a földszint másik felén és az emeleten, a felület/térfogat arány 
0,76, az átlagos hőátbocsátási tényező (nyílászárókkal együtt) 0,25 W/m2K. 
Az épület északi fala téglából, 24 cm vastag, újrahasznosított újságpapírból származó, 
cellulóz alapú hőszigeteléssel, légréteggel és faburkolattal épült, a minimális felületű 
északi ablakok háromrétegű üvegezéssel, két kis emissziós felületbevonattal és 
kriptontöltéssel bírnak. A déli – íves – homlokzaton a falak transzparens hőszigetelést 
kaptak, az üvegezés 2 x 2 rétegű, ugyancsak kis emissziós bevonattal és kriptontöltéssel. 
A pincetömböt (padlót és pincefalat) egy 26 cm vastag habüveg „szigetelőpohár” veszi 
körül. Mindez az épület transzmissziós veszteségáramait csökkenti minimálisra, hiszen a 
déli homlokzat energiagyűjtő szerepet is játszik. 
A szellőzési veszteségek mérséklését a talajban 4 m mélyen vezetett légcsatornákban 
lejátszódó előmelegedés–előhűtés szolgálja. 
A tetőn 40°-os dőlésszögben elhelyezett 84 monokristályos fotovillamos modul évi 4500 
kWh villamos energiát termel. Hosszabb távra ilyen mennyiségű villamos energia 
akkumulátorokban aligha lenne tárolható – a pillanatnyi igényeket meghaladó villamos 
áramot vízbontásra használják, az így keletkezett hidrogént egy 15 m3–es tartályban 
tárolják, amely a telken a szabadban található – a hidrogén „elégetésével” működik a 
tűzhely és fedezhetők a csúcsigények. A használati melegvíz-ellátásra 14 m2, hengeres 
reflektálótükörben elhelyezett síkkollektor szolgál, az 1000 l-es tárolótartály a pincében 
van. 
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A rendszert esővízgyűjtő ciszterna egészíti ki. 
Amint a bemutatott példából látható, az autonómiának ára van – nemcsak pénzügyi 
értelemben, hanem az épület és a rendszer létrehozásához szükséges, azokba beépülő 
energia tekintetében is. Szezonális hőtárolásra és egyéb, nem szokványos megoldásokra 
(vízbontás, tüzelőanyag-cella) van szükség, több olyan elemre és rendszerre, amelyek 
élettartama rövidebb, mint az épületé. A kísérletek hasznosságát nem vitatva 
megállapítható, hogy az autonóm ház várhatóan nem a következő néhány évtized 
általános gyakorlata lesz, mindazonáltal az egyes rendszerekkel szerzett tapasztalatok 
lehetővé teszik, hogy a kísérleti épület egyes részmegoldásai már a közeljövőben 
elterjedjenek. 
 
9.5 A „közel nulla” energiaigényű épület 

9.5.1 Az energiamérleg mely összetevőiről van szó? 

A „közel nulla” energiaigényű épületek létesítésére vonatkozó kötelezettséget az Európai 
Unió Épületenergetikai Irányelve (2010) fogalmazza meg – az abban közölt definícióból 
egyértelmű, hogy kizárólag az épület üzemeltetéséhez, használatához szükséges 
energiafogyasztásról van szó. 
Mi tartozik ebbe a körbe? 
Az az energiafogyasztás, amely a rendeltetésszerű használatnak megfelelő belső 
hőmérséklet és levegőminőség fenntartásához szükséges: fűtés, hűtés, szellőzés, 
klimati-zálás. 
Az az energiafogyasztás, amely a rendeltetésszerű használatnak megfelelő melegvíz-
ellátáshoz szükséges. 
A fentieknek megfelelő épületgépészeti rendszerek általában az épületbe beépített, azok 
tartozékainak, szerves részének tekinthető készülékek és hálózatok. Ezt a megjegyzést a 
következő értelmezés indokolja: 
A rendeltetésszerű használathoz tartozik a világítás is. 2005-ben megállapodás született 
arról, hogy a lakóépületek energiamérlegében a világítást nem vesszük figyelembe, azzal 
csak a „nem lakó” rendeltetésű épületek esetében számolunk, miután utóbbiakra 
jellemző, hogy nagy teljesítményű beépített (azaz az épület tartozékának tekinthető) 
világítási rendszerekkel van dolgunk. 
Bár ez az indoklás nem teljesen meggyőző, a tagországok többsége így jár el, és ha 
helyesnek is tartanók, hogy lakóépületek esetében a nemzeti szabályozás terjedjen ki a 
világítás energiaigényére, ebből eredően enyhébb követelményértékeket kellene előírni 
(hogy a világítás is „beleférjen”), ami más nemzeti szabályozásokkal történő felületes 
összevetés esetén kedvezőtlen képet mutatna. 
Hasonló a helyzet a háztartási eszközök, irodai berendezések energiafogyasztásával is. 
Nem vitás, hogy a főzés, a hűtő- és fagyasztókészülékek, a mosás, mosogatás 
energiaigénye jelentős tétel (utóbbiak esetében a meleg víz előállítása is a készülékekben 
történhet). Bár egyes szakértők szerint helyes lenne a szabályozást e tételekre is 
kiterjeszteni (és ilyen a „passzívház-minősítés” is), a tagországok többsége ezt nem 
támogatja. 
Még furcsább a helyzet az épület egészének rendeltetésszerű használatához szükséges és 
az épületbe ténylegesen beépített fogyasztókkal: a felvonókkal, mozgólépcsőkkel – a 
felmérések szerint azonban a tagországok többsége ezek energiaigényének 
figyelembevételét sem támogatja. 
Egyes szakértők a kört még az elektromos vagy hibrid meghajtású gépkocsik 
akkumulátorainak otthoni feltöltéséhez szükséges energiával is számolnának, megemlítve 
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azt is, hogy utóbbiak a csúcsidőszakokban pufferként szolgálva az épület fogyasztóira is 
visszatáplálhatnának energiát (ha a feltöltött jármű éppen otthon – telekhatáson belül – 
parkol). 
Az Irányelv szerint csak az üzemeltetési energiafogyasztást kell vizsgálni. Ennek 
mérséklése azonban olyan épületgépészeti és épületszerkezeti megoldásokat tesz 
szükségessé, amelyek előállításához többletenergiát kell felhasználni. A beépített energia 
mellett említendő a karbantartás, a csere, a bontás és ártalmatlanítás energiaigénye. A 
valóban nullaenergiás épületek esetében életciklus-elemzés alapján ezeket is figyelembe 
kellene venni, az Irányelv azonban ezekre nem terjed ki. 
Valamelyest enyhít a helyzeten, hogy ugyancsak az Irányelvnek megfelelően a 
követelményértékek megállapítása során – előírt módszer szerint elvégzett – 
költségoptimálás eredményeit is figyelembe kell venni. Amennyiben az üzemeltetési 
energiaigényt közvetlenül befolyásoló épületszerkezeti elemek és épületgépészeti 
berendezések ára arányos ezek beépített energiatartalmával, úgy jó esetben ilyen 
közvetett módon az életciklusra vetített energiaigény szerepe is valamelyest érvényesül. 
A beépített energia szerepét és a költségeket szem előtt tartva mértéktartóan kell 
válogatnunk azon épületszerkezeti és épületgépészeti megoldások közül, amelyeknek 
figyelembevételével a nulla–közel nulla üzemeltetési energiafogyasztású épületek 
műszakilag lehetséges változatait, a „közel nulla” mértékét vizsgáljuk. (Műszakilag 
semmi akadálya nincs autonóm vagy energiapozitív házat építeni, de az életciklusra 
vetített energiamérleg és a költségek szempontjából ez még nem a közeljövő útja). 
Az életciklusra vetített energiamérleg és a költségek szempontjából elkerülhetetlenül 
felmerül a „konzervatív ökoépületek” problémája, ami alatt a hagyományos anyagokkal 
létesített épületek értendők (vályog, szalma, fa, nád). Az ilyenek csak ritka esetben 
felelnek meg az üzemeltetési energiafogyasztásra vonatkozó, vagy egyes elemszintű 
követelményeknek, ugyanakkor több esetben bizonyítható lenne, hogy életciklusra 
vetített energiamérlegük nem rosszabb, sőt akár jobb is, mint egy korszerű eszközökkel 
épített épületé. 
E probléma formális „megoldása”: nevezetesen a tiltás egyszerűnek tűnhet, de gátja 
lenne hasznos megoldások alkalmazásának és esetleges innovációs folyamatoknak. A 
probléma valós megoldása az, ha néhány korszerű referenciaépületre elvégzett 
életciklus-elemzés alapján fogalmazunk meg olyan életciklusra vonatkozó 
követelményértékeket, amelyekkel a „konzervatív ökoépület” életciklusra vetített 
energetikai jellemzőjét lehet összevetni, és kedvező eredmény esetén a tervezett 
megoldást elfogadni. 
(Ezzel a megjegyzéssel nem zárjuk ki azt, hogy egy hagyományos anyagokkal épített 
„konzervatív ökoépület” ne tudná teljesíteni az összes követelményt, hiszen egy vályog- 
és szalma- vagy faszerkezet is rendelkezhet kiváló hőszigetelő képességgel, a nyílászárók 
és az épületgépészeti rendszerek is lehetnek korszerűek, megújuló energiát hasznosítók). 
Az Irányelv szerint csak az üzemeltetési energiaigényre szorítkozva leszögezhető, hogy 
természetesen minden használatban lévő épületnek van energiafogyasztása. A „nulla” 
kétféleképpen értelmezhető: 
 valamennyi igényt nulla primer energiatartalmú (szoláris, szél) energiával elégítünk ki 

(beleértve a rendszerek veszteségeit és segédenergia-igényét); 
 az energiaigény egy részét fosszilis forrásból elégítjük ki, de ezzel azonos mennyiségű 

primer energiát adunk át országos hálózatnak (villamos áram) vagy közműhálózatnak 
(termikus energia). 
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9.5.2 Az Irányelvben megfogalmazott követelmény 

Az Irányelvben eredeti megfogalmazása szerint a közel nulla energiaigényű épület: 
 energetikai teljesítménye magas – a honi terminológia szerint ez azt jelenti, hogy az 

épület veszteségei kicsik, az épület a nyereségáramokat jól hasznosítja, az épület a 
túlzott nyári felmelegedés ellen jól védett; ideérthető még az, hogy az 
épületgépészeti rendszerek jó hatásfokúak, segédenergia-igényük csekély; 

 az energiaigény közel nulla vagy nagyon alacsony – ez részben következik az előző 
pontból, de az előző pont helyett e pont alatt (is) lehet gondolni az épületgépészeti 
rendszerekre, ugyanakkor a mondat értelme vitatható, mert bár a fűtés, hűtés 
energiaigénye az észszerűség határáig (sőt azon túl is) csökkenthető, a melegvíz-
ellátás nettó energiaigénye nem korlátozható: valamennyi térfogatú és valamilyen 
hőmérsékletű meleg vízre szükség van; 

 az energiaigényt (amely az előzőek szerint alacsony, de a melegvíz-ellátás miatt 
egyáltalán nem lehet közel nulla) nagyon jelentős mértékben megújuló 
energiaforrásokból kell fedezni (beleértve a megújuló forrásokból helyben vagy 
közelben kinyert energiát) – azaz bárminemű megújuló energiát, hiszen amibe 
beleértendő a „helyben” vagy „közelben”, az legalább olyan tág köre a megújuló 
forrásoknak, mint a közelben. 

Az Irányelvből idézett meghatározás első pontja szerint nagyon jó „energetikai 
teljesítményű” épületeket kell létesíteni. Ezalatt igen kis veszteségáramokat, a 
nyereségáramok hasznosítását és hatékony épületgépészeti rendszereket kell érteni. 
Nyilvánvaló, hogy mielőtt az energiaforrásokról, a megújuló energiáról kezdünk beszélni, 
az első és legfontosabb kérdés az, hogy lehetőleg alacsony energiaigényt kelljen 
kielégíteni – csak ezután következik az a kérdés, hogy milyen forrásból. 
Az idézett definíció második pontja egyrészt az első pontot ismétli, másrészt értelmezése 
kérdéses. 
Egyrészt ugyanis értelmezhető úgy, hogy az első pont csak az épületre magára 
vonatkozik, és a második pont szól az épületgépészeti rendszerekről, azok hatásfokáról, 
veszteségeiről, segédenergia-igényéről. 
Másrészt a fűtés, hűtés, szellőzés tekintetében (és itt az igényről van szó, nem a 
forrásról!) az energiaigény ugyan lehet közel nulla (ezek az igények az észszerűség 
határáig, sőt azon túl is csökkenthetők), de nem igaz ez a használati meleg víz 
energiaigényére! 
Mindazonáltal e két pontból egyenesen következik, hogy a szabályozás három szintjén a 
„közel nulla” fajlagos évi primer energiában kifejezett követelménye (kWh/m2a) mellett 
az épület egészének hőtechnikai minőségére vonatkozó fajlagos hőveszteségtényező-
korlátot (W/m3K) és az egyes elemekre vonatkozó követelményeket is figyelembe kell 
venni. 
Ennek elsődleges indoka, hogy a definíció első és második pontjában megfogalmazott 
igénynek csak így lehet eleget tenni. 
Az elemi szintű követelmények egyrészt a határoló- és nyílászáró szerkezetek 
hőátbocsátási tényezőivel adhatók meg (amelyekbe a hőhidak hatása is beleértendő). 
Ugyancsak hőszigetelésre vonatkozó követelményeket kell megadni a cső- és 
légcsatorna-hálózatokra, melegvíz-tárolókra, hőcserélőkre. Az elemi szintű 
követelmények körébe tartoznak a hőtermelő berendezések, hőcserélők és a 
ventilátorok, szivattyúk hatásfokai. 
Az elemi szintű követelmények az Irányelv definíciójának első és második pontjában 
megfogalmazott elvárást elégíti ki. Fontos megemlíteni, hogy amennyiben a 
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szabályozásnak ez a szintje általános érvényű, akkor kisebb felújítások esetében is ezek 
érvényesíthetők. 
A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelmény három szempontból fontos: 
 a fajlagos hőveszteség-tényező kifejezi az épület hasznosított „passzív” szoláris 

nyereségáramait is (közvetve tehát a tájolás, benapozás, hőtároló képesség hatását); 
 a fajlagos hőveszteség-tényező korlátozza a túlzott üvegezési arányt vagy nagy 

üvegezési arány esetén kompenzáló megoldást kényszerít ki (ha a nyílászárók 
hőátbocsátási tényezője a megengedett legnagyobb érték és az üvegezési arány 
nagy, akkor az épület hővesztesége is nagy lenne – ha a nagy üvegezési arányhoz 
ragaszkodunk, akkor a fajlagos hőveszteségtényező-korlát miatt alacsonyabb 
hőátbocsátási tényezőjű nyílászárókat kell alkalmazni; 

 továbbra is lesznek olyan összetett használatú épületek (kórház, wellness-szálló, 
repülőtéri terminál stb.), amelyekre nem lehet „előregyártott” fajlagos primerenergia-
követelményeket (kWh/m2a) megfogalmazni – ezekben az esetekben a 
referenciaérték számításának kiindulóadata a fajlagos hőveszteség-tényező. 

 
9.5.3 Az épület „magas energetikai teljesítménye” 

Az Irányelv definíciójának első és második pontját összevonva ezt a kérdést az épületre 
magára és az épületgépészeti rendszerekre összevontan értelmezzük. (Az eredeti 
definícióban ez nem szerepel egyértelműen, de nyilvánvaló, hogy a közel nulla vagy 
alacsony energiaigény az épületgépészeti rendszerektől függetlenül nem értelmezhető. 
Az is nyilvánvaló, hogy itt a nettó- és a bruttóigényekre egyaránt ki kell térni.) 
A „magas energetikai teljesítmény” mértékét a szabályozás első és második szintjén 
megfogalmazott követelmények szabják meg. 
Az elemek szintjén ez a következő formákban jelenik meg: 
 Az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek megengedett legnagyobb hőátbocsátási 

tényezője. E tekintetben a jelenlegi „passzívház”-gyakorlatot lehet megcélozni. 
Túlhajtott, szélsőségesen szigorú követelményeket nem célszerű előírni, mérlegelve 
egyrészt az életciklusra vonatkozó energiamérleget, másrészt a költségoptimálás 
eredményeit. Szükség van továbbá bizonyos tartalékra is olyan épületekre számítva, 
amelyek kedvezőtlen adottságaik okán csak a követelményértéknél jobb 
hőátbocsátási tényezővel tudnak megfelelni az éves fajlagos primer energiaigény 
formájában megfogalmazott követelménynek. 

 A nyári túlzott felmelegedés elleni védelem tekintetében csak részbeni megoldást 
jelenthetnek egyes egzakt előírások, amelyek a következőkre terjedhetnek ki: 
 a transzparens határolások a kritikus hónapok kritikus óraközeiben ne legyenek 

benapozottak, vagy 
 az üvegezés összsugárzás-átbocsátási tényezője ne haladjon meg egy előírt 

értéket (esetleg nyáron társított szerkezettel együtt értelmezve), 
 amennyiben a funkció és a környezet az éjszakai szellőzést lehetővé teszi, a 

nyílászárók mérete, pozíciója és működési módja feleljen meg néhány 
ökölszabálynak. 

Ezek a szabályok az épület rendeltetése, hőtároló tömege és a nyílászárók tájolása 
függvényében differenciáltan adhatók meg, de csak részleges – inkább csak 
figyelemfelhívó – megoldást jelentenének. 
 Hőtermelő berendezések (kazán, kályha) hatásfokának (vagy teljesítmény-

tényezőjének, ami az előző reciproka) előírása a tüzelőanyag függvényében. 
 Cső- és légcsatorna-hálózatok, tárolótartályok és készülékek hőszigetelésére 

vonatkozó követelmények. 
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 Hőcserélők, ventilátorok, szivattyúk, vezérlések és szabályozások minőségi 
követelményei. 

A hőátbocsátási tényezők tekintetében a 9.1. táblázatban szereplő követelményértékek 
reálisak. Ezek megfelelnek a passzívházak gyakorlatának, és a költségek szempontjából 
is optimálisnak ígérkeznek. 
 

9.1 táblázat: A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezői 

 
 
Az épület szintjén a fajlagos hőveszteség-tényező (W/m3K) értékét a felület/térfogat 
arány függvényében kell előírni. Ebben az eddigiek szerint csak olyan tényezők 
szerepelnek, amelyek az épülettől magától függenek, és minden olyan tényező szerepel, 
amely az épület hőtechnikai minőségét jellemzi. 
A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértéknek az épület geometriája 
(felület/térfogat arány) függvényében történő megadása azért szükséges, hogy ne 
támasszunk abszurd követelményeket a kedvezőtlen geometriájú (kis abszolút méretű 
vagy mozgalmas tömegű) épületekkel szemben. El kell utasítani azokat a szakszerűtlen 
(de előforduló) vélekedéseket, miszerint új épületek esetében kedvező geometriájúakat 
kell tervezni és egyetlen általános érvényű számmal kell kifejezni a követelményértéket. 
Nem is szólván az abszolút méret igen jelentős szerepéről, a tömegalakítást számos 
tényező befolyásolja: a telek mérete, a beépítési előírások, a tájolás, az utcák 
vonalvezetése, funkcionális adottságok (bejárat, gépkocsi-behajtás), tájolás, benapozás, 
környezeti terhelések (zaj, légszennyezés), kilátás stb. a tömegformálásról csak 
mindezek (és az energetikai szempontok) együttes mérlegelésével lehet dönteni. 
A kézirat leadásakor a javasolt követelmény a 9.30 ábra szerint alakult. 

Épülethatároló szerkezetek 
Um 

W/m2K
Homlokzati fal 0,20 
Lapostető 0,14 
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,14 
Padlás és búvótér alatti födém 0,14 
Árkád és áthajtó feletti födém 0,14 
Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,22 
Üvegezés 0,80 
Különleges üvegezés 1,00 
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,00 
Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,30 
Homlokzati üvegfal, függönyfal 1,30 
Üvegtető 1,30 
Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola 1,40 
Tetősíkablak 1,10 
Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására) 2,00 
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,30 
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu 1,60 
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,22 
Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal 1,50 
Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig  0,25 
Talajon fekvő padló (új épületeknél)  0,25 
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9.30 ábra: A fajlagos hőveszteség-tényező javasolt megengedett legnagyobb értéke a 

felület/térfogat arány függvényében 
 
Felmerül a kérdés, hogy az épület egészére vonatkozó követelményértéket ki lehet-e 
egészíteni a légtömörségre vonatkozó követelménnyel? Ez elvileg indokolt lehet, azonban 
figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a légtömörség érdekében ugyan a tervezés és 
kivitelezés során sokat lehet tenni, de számszerű értékének meghatározására a tervezés 
során nincsen módszer. Az elkészült épületek légtömörségének méréssel történő 
ellenőrzésére ugyan elvileg van eljárás (blower-door), de a mérés elvégzésének vannak 
időjárási feltételei (hőmérséklet-különbség, szél) és technikai korlátai (egy több tízezer 
köbméter térfogatú épületben nem könnyű létrehozni 50 Pa túlnyomást). Ezért nem 
valószínű, hogy a blower-doorral történő mérést minden esetben el lehet és kell végezni, 
legfeljebb a kiemelkedő (a követelményt meghaladó) minősítést lehet egyes esetekben 
ilyen ellenőrzéshez kötni. Célértéket új épületekre természetesen elő lehet írni, akár a 
passzívházak gyakorlata alapján. 
Az épületszintű követelmény az Irányelv definíciója első pontjában megfogalmazott 
elvárást elégíti ki. Az elemi és az épületszintű követelmények együttesen az Irányelv 
szerinti definíció első és második pontjában megfogalmazott elvárásokat elégítik ki, 
nemcsak abban a tekintetben, hogy az épületre és az épületszerkezetekre vonatkozó 
követelmények alacsony nettóigényekhez vezetnek, hanem abban az értelmezésben is, 
hogy az épületgépészetre vonatkozó követelmények betartása alacsony bruttóigényeket 
is eredményez. 
Egy fontos kérdés különelemzést igényel, ez pedig a légtechnikai rendszerbe beépített 
hővisszanyerő ügye. Magától értetődőnek tekintendő, hogy amennyiben az épületben 
egyébként is van gépi befúvó és elszívó szellőzés, akkor abban a hővisszanyerő 
alkalmazása mintegy kötelező jellegű. Nem kizárható azonban, hogy a gazdaságossági 
szempontok szerint ezt a megoldást kisebb vagy lakóépületek esetében nem minden 
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esetben célszerű alkalmazni. A „van hővisszanyerős gépi szellőztetés” vagy nincs 
változatok között egyébként köztes esetek is léteznek: természetes szellőztetés 
falkollektoron vagy csatlakozó üvegházon át (l. 6. fejezet). 
 
9.5.4 A megújuló energiaforrásokból fedezett energiaigény 

Hol van a megújuló energia forrása? Az Irányelv definíciójának harmadik pontja szerint 
bárhol, hiszen azon megújuló források köre, amibe a „helyben” és a „közelben” 
beleértendők legalább annyira tág, hogy abba mind a „helyben”, mind a „közelben” 
belefér. 

 
9.31 ábra: Hol történik a megújuló energiaforrás hasznosítása? 

 
Mi van „helyben”? A lehetséges válaszok: azok a megújuló energiát gyűjtő–átalakító 
rendszerek, amelyek az épületen, az épületben vagy a telekhatáron belül helyezkednek 
el – vagyis a rendszer térbeli határa a telekhatár. A telekhatáron belül a megújuló 
források hasznosításának következő módjai lehetségesek: 
 Aktív szoláris termikus rendszer, amelynek kollektorai ugyan jellemzően az épület 

tetején, esetleg homlokzatán helyezkednek el, de nem kizárt (példák is vannak rá), 
hogy kedvező terepadottságok esetén a lábazat előtt és alatt, vagy például 
gépkocsibeállók védőtetőjén helyezik el azokat. A rendszer tartozéka a tároló, 
amelyet, ha hosszabb időtartamra méreteznek (például családi ház esetében akár 
többször tíz m3 feletti térfogattal), akkor azt az épületen kívül, de a telekhatáron belül 
(talajba süllyesztve) helyezik el (erre számos példa van). A rendszer működéséhez 
szükséges segédenergia (elektromos áram) érkezhet kívülről is. 

 Fotovillamos rendszer, amelynek napelemeit ugyan jellemzően az épület tetején, 
esetleg homlokzatán helyezik el, de az előzőek szerint a telekhatáron belül máshol is 
elhelyezhetők. 

 Talajhőt (ideértve a termálvizet és az ásott kutakban lévő vizet is) hasznosító 
rendszerek (hőszivattyúval fűtésre, hűtésre, melegvíz-ellátásra, csak 
keringtetőszivattyúval vagy ventilátorral „passzív” hűtésre, a szellőző levegő 
temperálására). Az e rendszerek részét képező szondák, talajkollektorok, föld alatti 
légcsatornák elhelyezésére elsősorban az épület vetületi alapterületén kívül, de a 
telekhatáron belül van mód. A rendszer működéséhez szükséges segédenergia 
(elektromos áram) érkezhet kívülről is. 

 A külső levegő hőtartalmát hasznosító hőszivattyús rendszerek, amelyek 
elpárologtatói az épületen magán és a telekhatáron belül egyaránt elhelyezhetők. A 
rendszer működéséhez szükséges segédenergia (elektromos áram) érkezhet kívülről 
is. 
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 A biomassza eltüzelésével működő rendszerek. A tüzelőanyagot nem kell telekhatáron 
belül megtermelni, az „kívülről” érkezik, ugyancsak érkezhet kívülről a rendszer 
működéséhez szükséges segédenergia (elektromos áram) is. 

 Biogázzal vagy folyékony bioüzemanyaggal működő tüzelőberendezés vagy kapcsolt 
energiatermelés. 

 Az épületen vagy a telken elhelyezett szélturbina. 
 A fentiek célszerű kombinációi, például szoláris rendszer használati melegvíz-

ellátásra, biomassza tüzelésű kiegészítő-rendszerrel és fotovillamos áramtermelés, 
amely fedezi e rendszerek villamos segédenergia-igényét. 

(Megjegyzendő, hogy a rendszerhatár ilyetén értelmezésének két oldala van: 
nevezetesen az épületen kívül, de a telekhatáron belüli energiafogyasztást is figyelembe 
kell venni. Ilyen lehet például a telken belüli parkolók, teraszok, kertek világítása, a 
díszkivilágítás, a szabadtéri vendéglátóhely világítása és sugárzó fűtése, szabadtéri 
zuhanyozók és medencék melegvíz-igénye. Mindezek azonban olyan tételek, amelyekre 
az épület rendeltetése függvényében előírt „előregyártott” követelmények közvetlenül 
nem vonatkoztathatók, csak a vegyes rendeltetésű létesítmények miatt általában is 
szükséges speciális szabályok szerint kezelhetők.) 
Mi van a „közelben”? Erre a kérdésre bárminemű olyan válasz, amely a „közel” mértékét 
távolságban, területben, az épületek számában vagy alapterületében próbálná meg 
meghatározni, csak értelmezési zavarokhoz vezetne, ezért erre kár kísérletet tenni. 
A „közel” fogalma értelmezhető az elszámolás szempontjából, és értelmezhető a rendszer 
földrajzi kiterjedtsége szempontjából. 
Az elszámolás szempontjából a „közel” meghatározható oly módon, hogy „közeli” 
megújuló energiaforrásból vételezett energiát hasznosít egy épület, ha a telekhatárhoz 
zárt hálózaton érkező energia megújuló forrásból származik. A zárt hálózat egy 
épületcsoportot lát el (az épületek darabszáma, hasznos alapterülete nem korlátozott), a 
„zárt” minősítés arra vonatkozik, hogy az épületcsoport és a hálózat kiépítése után a 
hálózatra további épületek (kapacitáshiány és/vagy térbeli kialakítás okán) nem 
csatlakozhatnak. A továbbiakban a félreértések megelőzése végett az elszámolás 
szempontjából „közeli” kategóriát „zárt” közeli rendszernek nevezzük. 
A „zárt közeli rendszerben” a megújuló források hasznosításának következő módjai 
lehetségesek: 
 Olyan fűtőmű, amely biomassza tüzelőanyaggal (beleértve a biogázt és a hulladékot 

is) üzemel és/vagy a hőtermelés egy részét vagy egészét szoláris energiával vagy 
talajhővel fedezi. 

 Olyan kapcsolt energiatermelés, amely termikus teljesítményét a zárt rendszer 
hasznosítja. 

 Közös fotovoltaikus mező. 
 Közös kollektormező közös használati melegvíz-tárolással. 
 Közös szélturbina. 
Látható, hogy a „zárt közeli rendszer” meghatározása funkcionálisan sem egyértelmű. 
Értelmezése jogszabályi tekintetben fontos. A tagországok egy részében az egy azonos 
„közeli” megújuló forrásból ellátott épületcsoport fogalmát olyan értelmezésben 
javasolják „hasznosítani” (és egyes esetekben ez már meg is történt), hogy az 
energetikai követelményeket az épületcsoport egészére kell értelmezni, vagyis a 
csoporton belül lehetnek olyan épületek, amelyek önmagukban nem felelnek meg a 
követelménynek, de ezt a tényt a jobb épületek ellentételezik. (Kizárólag a fajlagos 
primer energiafogyasztásról – kWh/m2a – van szó). Ilyen eset adódik például akkor, ha 
az épületcsoport kedvező benapozottságú épületein helyezik el az épületcsoport összes 
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fotovillamos vagy aktív termikus energiagyűjtő felületét, vagy az épületcsoporthoz egy 
szélturbina tartozik. 
Az utóbbi esetben a kulcskérdés lényegében a tulajdonjog. Ha tulajdonjogi szempontból 
egyértelműen rögzíthető, hogy a közös rendszer és az abból származó energia kié (az 
egyes épületek között az utóbbi hogyan számolható el), akkor lehet a „zárt rendszert 
ellátó közeli megújuló forrás” kérdését kezelni. Ha ezen túlmenően élni kívánunk azzal a 
lehetőséggel, hogy az egy azonos „közeli” forrásról ellátott épületcsoport esetén a 
fajlagos évi primer energiafogyasztásra – kWh/m2a – vonatkozó követelmény teljesülését 
az épületcsoport egészére követeljük meg (de az egyes épületekre nem), akkor érdemes 
a „közeli megújuló energiaforrás” kérdésével foglalkozni. 
Ha az előző két feltétel (lehet és érdemes) egyidejűleg nem áll fent, akkor a kérdés 
irreleváns: elegendő a telekhatáron belüli és az azon kívüli megújuló energiaforrásokkal 
foglalkozni. 
„Külső” forrásból származó megújuló energia. „Külsőnek” tekintendő minden olyan 
megújuló energiaforrás, amely a telekhatáron kívül van és nem az előző értelmezés 
szerinti, az elszámolás tekintetében „zárt közeli” rendszerben hasznosul. 
Miután a „közel nulla” tárgya az épület által importált és exportált primer energia 
különbsége, természetesen alapvető kérdés, hogy a külső forrásból vételezett importnak 
mennyi a primer energiatartalma. Igen kedvező esetben előfordulhat, hogy a külső 
forrásból vételezett szolgáltatásnak olyan alacsony a primer energiatartalma, hogy 
önmagában ezzel az épület a rá vonatkozó energetikai követelményt (kWh/m2a) helyi 
megújuló forrást hasznosító rendszer nélkül is teljesíti. Ilyen eset lehet például a kapcsolt 
energiatermelésből származó távhő, ha a hőtermelés megújuló forrásokra alapozott 
(geotermikus, szoláris, biogáz, ipari hulladékhős tb.) vagy azzal támogatott, a hálózat 
hőszigetelése jó, és a rendszer kiterjedtsége nem igényel túlzottan nagy szivattyúzási 
munkát. 

 
9.32 ábra: Friedrichshafeni távhőrendszer – a jól benapozott tetőkön 5600 m2 kollektor, 

12 000 m3 térfogatú szezonális tároló tartály 
 

Kevésbé kedvező esetben is a külső forrásból vételezett szolgáltatás alacsonyabb primer 
energiatartalma megkönnyítheti az épületre vonatkozó követelmény teljesítését. A külső 
forrásból vételezett szolgáltatás alacsony primer energiatartalma ugyanis egyebek 
mellett annak is betudható, hogy a szolgáltatás részben vagy egészben megújuló 
forrásokat hasznosít. Az egyedi épület tervezőjének mindezek hátterét nem kell kutatnia, 
számára egy hiteles adatot kell biztosítani arról, hogy az adott helyen adott hálózatról 
vételezett szolgáltatásnak mennyi a primer energiatartalma. Vagyis az épület 
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szempontjából nem kell vizsgálni, hogy milyen a hálózatról vételezett termikus energia 
forrása: a telekhatáron átvett „hideg” vagy „meleg” energia primer energiatartalma a 
„megújuló hányadot” önmagában kifejezi. 
Alapvetően kétféle szolgáltatásról lehet szó: termikus energiáról és elektromos 
energiáról. 
Termikus energiát szolgáltató hálózat esetében a primer energiatartalom elsősorban a 
következő tényezők függvénye: 
 a termikus energia teljes egészében vagy részben kapcsolt energiatermelésből 

származik-e, 
 a tüzelőanyag fajtája, a tüzelőberendezés teljesítménytényezője, 
 megújuló energia hasznosítása, ennek részaránya a szolgáltatásban (például 

termálvíz vagy geotermikus energia hasznosítása, központi szoláris rendszer – 
kollektor, tároló, szorpciós hűtőgép -, biomassza, biogáz, hulladékégetés, hulladékhő 
technológiai folyamatból), 

 a rendszer kiterjedése, a forrás és az épület távolsága (a hálózat hővesztesége, 
szivattyúzási munka). 

A hálózat hővesztesége és a szivattyúzási munka tekintetében természetesen nem 
közömbös, hogy földrajzi – geometriai értelemben a forrás közelebb vagy távolabb van 
az épülettől. Lehet tehát földrajzi értelemben közeli rendszert emlegetni, lehet a 
kiterjedés szempontjából kicsi vagy nagy, közeli vagy városi hálózatról beszélni. Ezek 
relatív jelzők: a kicsi vagy nagy, a közeli vagy városi nyilván mást jelent egy kétmilliós 
városban és mást egy tízezres lélekszámú településen. A lényeget illetően azonban ezek 
között nincs különbség: a kérdés az, hogy az épület milyen primer energiatartalmú 
szolgáltatáshoz juthat. E tekintetben a földrajzi értelemben közeli, kis kiterjedésű 
rendszer előnye nyilván a kisebb hálózati hőveszteség és szivattyúzási munka lehet. 
A földrajzi értelemben „közeli” rendszerek kézenfekvő és reális változata egy megújuló 
forrást (biomassza, talajhő, szolár) (is) hasznosító tömbfűtőmű, esetleg kapcsolt 
energiatermeléssel. Ilyen esetben a (földrajzi értelemben vett) közelség mérsékeltebb 
szivattyúzási energiaigénnyel és hálózati hőveszteséggel jár (egy kiterjedtebb hálózattal 
összehasonlítva), a tüzelőanyag tárolása, a rendszer kiszolgálása és az égéstermék-
elvezetés kevesebb gondot okoz (mint okozna az egyes épületekben szétszórtan 
telepített rendszerek esetében). Tovább javíthatja a helyzetet, ha kapcsolt 
energiatermelésből villamos áram kerül átadásra az országos hálózatnak. Az épületek 
ezért alacsonyabb primer energiatartalmú ellátást tudnak egy ilyen hálózatról vételezni, 
ami megkönnyíti a fajlagos primer energiafogyasztásra (kWh/m2a) vonatkozó 
követelmények teljesítését – minden egyes épület esetében külön-külön. 
Villamos áram vételezése esetén az elszámolás értelmében „zárt közeli rendszer” saját 
közös fotovillamos mezőből, kapcsolt energiatermelésből vagy szélturbinából származó 
villamos energiából mint megújuló forrásból származik, az országos hálózatnak átadott 
(azáltal befogadott) többlet az országos hálózatra érvényes primer energiatartalommal 
vehető figyelembe. 
Az országos hálózatról érkező villamos energia többféle forrásból származó „keverék”, de 
a szolgáltatási szerződés és a tarifa alapján formálisan elkülöníthető a „zöldenergia”, 
amelyet az általánostól eltérő primer energiatartalommal lehet elszámolni. Ez azonban 
kockázatosnak mutatkozik, ugyanis nehezen garantálható, hogy az épület fennállása 
során nem módosítják-e a szolgáltatási szerződést. 
Ugyancsak kedvezőbb primer energiatartalommal lehet számításba venni a csúcson kívül 
vételezett illamos áramot – ennek a szolgáltató szempontjából nem annyira műszaki 
alapjai vannak, inkább egy olyan ösztönző hatású megállapodásról van szó, amely az 
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országos hálózat egyenletesebb terhelését, a kiemelkedő csúcsterhelések megelőzését 
szolgálja. 
Általánosságban alacsonyabb primer energiatartalommal akkor javasoljuk figyelembe 
venni az országos hálózatról vételezett villamos energiát, ha a szolgáltatás – amint 
általában lenni szokott – valamilyen (például időbeli) korlátozással jár, és az épület 
rendszerei e korlátozás mellett alkalmasak a kifogástalan működésre. 
Ezzel összefüggésben felvetődhet az a kérdés is, hogy miután a „helyben” termelt és az 
országos hálózatnak átadott villamos energia mennyisége szezonális, napi és 
véletlenszerű ingadozásokat mutat (azaz nem feltétlenül akkor táplálunk az országos 
hálózatra, amikor arra leginkább igény lenne), ezért ez az áram kisebb primer 
energiatartalommal számolandó el, mint a bármikor rendelkezésre álló villamos energia. 
Ilyen felvetés az országos hálózaton szolgáltatók részéről elképzelhető. Ugyancsak 
elzárkózhat az országos hálózat bizonyos mennyiséget meghaladó energia átvétele elől – 
ennek részben műszaki, részben jogi szabályozási indokai lehetnek. 
 
9.5.5 Mekkora a megújuló energia részesedése? 

Mindenekelőtt leszögezhetjük, hogy konkrétumok híján a tagországokra van bízva, vajon 
25 vagy 75%-ot tekintenek-e az Irányelv megfogalmazása szerinti „nagyon jelentős 
mértéknek”. Ugyancsak eldöntetlen az a még alapvetőbb kérdés is, hogy minek a 
százalékáról van szó! 
Le kell szögeznünk továbbá, hogy az Irányelv definíciójának harmadik pontja helyes 
értelmezése a következő: 
Az épület „importált” primer energiában kifejezett fogyasztása és az épület „helyi” 
(telekhatáron belüli) megújuló forrás(ok)ból származó, külső hálózatnak átadott primer 
energia „exportja” közötti különbség közel nulla legyen. 
Vagyis lehetséges, hogy például a fűtés és a használati melegvíz-ellátás kizárólag 
földgáztüzeléssel (azaz fosszilis energiával) történjen, ami valamennyi „importált” primer 
energiafogyasztást jelent. Helyben nincs semmi olyan rendszer, amely megújuló 
forrásból termikus energiát szolgáltatna. Az épületen azonban van egy fotovillamos 
rendszer, amely a külső hálózatnak annyi villamos energiát ad át, amennyinek a primer 
energiatartalma közel megegyezik a felhasznált földgáz primer energiatartalmával (ez az 
villamos áram magas primer energiatartalma okán adott esetben kedvezőbb megoldás 
lehet, mint a rendelkezésre álló benapozott felületen vagy annak egy részén kollektorok 
elhelyezése, tekintettel az így kiváltott földgáz alacsonyabb primer energiatartalmára). A 
„helyi” megújuló forrásból tehát nemcsak „fedezzük”, hanem ellentételezzük (is) a saját 
fogyasztást! (L. még a 9.1 ábrához fűzött értelmezést.) Erre már csak azért is szükség 
van, mert a megújuló forrásból származó energia sokszor nem akkor áll rendelkezésre, 
amikor arra igény van. 
A követelmény teljesítésének szélsőséges változata az, hogy már az importált energiának 
is oly alacsony a primer energiatartalma, hogy exportra (azaz helyi megújuló forrás 
hasznosítására) nincs is szükség. Erre egy nem nagy kiterjedésű, kapcsolt 
energiatermeléssel és megújuló forrásra alapozott vagy azzal támogatott hálózat 
esetében van esély. 
A megújuló energiának az igényekhez viszonyított hányadát csak közvetett módon 
szabad „előírni”. A leghatározottabban el kell utasítani minden olyan próbálkozást, amely 
közvetlen előírások formájában rögzítené például azt, hogy hány m2 kollektor- vagy 
fotovoltaikus mezőt kell elhelyezni egy adott hasznos alapterületű épületen vagy adott 
méretű telken! Minden ilyen kísérlet eleve kudarcra van ítélve, arról nem is szólván, hogy 
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egy ilyen előírás feleslegessé tenné a külső megújuló forrásból származó energia 
figyelembevételét! 
Ennek igen egyszerű oka van. Megújuló forrás többféle is létezik, nem kevésbé többféle 
feltétele van hasznosításuknak is. Például sűrű városi szövetben egy alacsonyabb épület 
benapozottsága erősen korlátozott, beleértve a tetőt is. Ebben az esetben oda kollektort 
vagy fotovillamos rendszert telepíteni teljesen értelmetlen. A magasabb épületek felső 
szintjei és teteje jó eséllyel benapozottak, oda azonban csak annyi kollektort vagy 
fotovillamos mezőt lehet telepíteni, amennyi elfér – ez alatt azonban sok szint nagy 
alapterületének nagy energiaigénye jelentkezik. Légszennyezésre és szmogveszélyre való 
tekintettel sűrű városi szövetben enyhén szólva célszerűtlen az épületekben biomassza-
tüzelésű kazánokat, kályhákat alkalmazni (ami nem zárja ki, hogy ilyeneket a topográfia 
és az uralkodó széljárás figyelembevételével telepített és kellően magas kéményekkel 
ellátott fűtőművekben alkalmazzunk). A talajhő hasznosítási lehetősége a geológiai 
adottságokon túl a telekméret és a közművek szempontjából korlátozott. Nem nehéz 
kitalálni egy szélturbina alkalmazásának számos korlátozó tényezőjét. 
A követelményérték a fajlagos éves primer energiaigény formájában szerepel. Ha ezt úgy 
írjuk elő, hogy teljesítése az elemi szintű követelményeknek megfelelő épület (U értékek, 
kondenzációs kazán, hővisszanyerő) esetében is csak akkor lehetséges, ha megújuló 
energiát is használunk, akkor a megújuló energia hasznosítása gyakorlatilag 
elkerülhetetlen. 
Egy egyszerű példával szemléltetve: ha az elemi szintű követelményeknek megfelelő 
épület fajlagos éves primer energiaigénye kondenzációs kazánnal, hővisszanyerős 
szellőztetéssel 100, de a követelmény 75, akkor utóbbi csak abban az esetben 
teljesíthető, ha megújuló energiát is hasznosítunk. Azt már a tervezőnek kell az összes 
körülmény mérlegelésével eldöntenie, hogy a fajlagos éves primer energiaigényben 
kifejezett követelményérték betartása végett milyen eszközökkel él, a megújuló 
energiaforrások hasznosításának milyen módját vagy módjait alkalmazza. Csak így 
kerülhetők el az értelmetlen vagy betarthatatlan közvetlen előírásokból származó 
problémák, egyedi elbírálást igénylő felmentési kérelmek. (Nem lenne célszerű alsófokú 
szakhatóságokra bízni egyes tetőidomok benapozás-számításának elvégzését, vitát nyitni 
arról, hogy ha az épület tetején helikopterleszálló hely van, akkor hová tegyék a 
kollektorokat, szabad-e egy magastetőn számos „kutyaólablakot” nyitni, elvéve a helyet 
a kollektoroktól vagy a napelemektől – nemcsak a felépítmény, hanem annak az árnyéka 
is felületveszteséggel jár). 
Egy épület esetében reálisan egyféle megújuló forráson alapuló rendszer alkalmazása 
várható el, a követelményérték megállapítása során tehát az utóbbiak közül a 
kedvezőtlenebbekből kell kiindulni. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy többféle 
helybeni megújuló energiaforrást is alkalmazzanak egy épületen vagyis a 
követelményeknél jobb épületet létesítsenek. 
 
9.5.6 Esettanulmányok, javasolt követelmények 

A fajlagos primer energiafogyasztásként (kWh/m2a) megfogalmazott követelményeket 
illetően azt tartjuk megfelelőnek, ha azok kellően szigorúak, de az estek túlnyomó 
többségében betarthatók. A „túlnyomó többséget” 95%-ban célszerű rögzíteni. 
Feltételként rögzítjük, hogy ezek az épületek (vagyis a 95%-ot kitevő túlnyomó többség) 
a 2020-as standardnak megfelelő elvárható szintű megoldásokkal, az akkorra előírt 
elemszintű követelmények betartásával létesülnek, a megújuló forrásokat jellemzően 
vagy a városi szövetben elhelyezkedő épületek aktív szoláris rendszerei (kollektor, 
fotovillamos), vagy biomassza-tüzelés, vagy hőszivattyú képviselik. A „városi szövet” 
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említésének értelme az, hogy ilyen esetben a homlokzatok benapozottsága korlátozott. A 
hőszivattyúk hajtására és esetlegesen más, villamos árammal működő hőfejlesztő 
készülékek üzemeltetésére csúcson kívüli villamos áram („geotarifa”) is figyelembe 
vehető, ha a rendszer kiépítése műszaki garancia arra, hogy tárolós üzemmódban 
működőképes. A mondatban szereplő „vagy” szavak kizárólagos „vagy”-ként 
értelmezendők, azaz egy épület esetében a lehetséges megoldások közül egynek az 
alkalmazását várhatjuk el. 
Szerencsés esetben e mellett (vagy ritkábban e helyett) a hálózatról alacsony primer 
energiatartalmú szolgáltatás vehető igénybe. A primer energiatartalom önmagában 
kifejezi azt, hogy a hálózatba betáplált energia egy része vagy egésze milyen arányban 
származik megújuló forrásból (és kifejezi a hálózaton való szállítás veszteségeit, 
energiaigényét is). Ez azonban olyan körülmény, amire általános esetben nem lehet 
számítani – más kérdés, hogy az ilyen szolgáltatások fejlesztésére törekedni célszerű. 
Az épületek fennmaradó 5%-a esetében az előbb felsorolt módon a fajlagos primer 
energiában megfogalmazott követelményérték (kWh/m2a) nem teljesül. Ebben az 
esetben a lehetőségek határain belül több megújuló forrás kombinált hasznosítására 
és/vagy az elemi szintű követelményeknél jobb elemek alkalmazására – tehát „extra” 
megoldásokra – van szükség. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a közel nulla követelményszint nem az elérhető legjobb szint! 
A „közel nullaként” olyan követelményszintet kell meghatározni, amelyet a 2020-ban 
érvényes elemi szintű követelmények betartásával és egyféle, megújuló energiát helyben 
hasznosító rendszerrel a leendő épületek 95%-a teljesít. Az, hogy a hálózatról vételezett 
szolgáltatás primer energiatartalma lehet olyan alacsony, hogy amellett már nincs 
szükség helyi megújuló energiaforrás hasznosítására, lehet bizonyos esetekben egy 
kedvező adottság, de erre nem lehet általában számítani: olyan követelményeket kell 
megfogalmazni, amely az egyedi épület által reálisan teljesíthető akkor is, ha nem áll 
rendelkezésre alacsony primer energiatartalmú vagy akármilyen távhőszolgáltatás. A 
kedvezőbb adottságú és/vagy igényesebb épületek minősítésére a közel nulla 
követelményszint felett két további kategória határozható meg – ezek küszöbszámai és 
megnevezése megállapodás kérdése. 
A fentieknek megfelelő követelmény statisztikai alapon történő előállításához 
kategóriánként több száz, akár ezer referenciaépületre van szükség. Nem kell azonban, 
sőt felesleges is lenne kategóriánként több száz ténylegesen meglévő épület adatait 
összegyűjteni, a referenciaépületek egy alapadatbázisból véletlenszerűen generálhatók 
Szalay, 2009]. Az eljárás lényege a következő. 
Egy adott épületkategóriára rögzítjük bizonyos geometriai adatok műszakilag lehetséges 
alsó és felső értékeit: hasznos alapterület, szintszám, kerület/terület arány, 
felület/térfogatarány, homlokzati üvegezési arány, belmagasság stb. – ezek között 
független és összefüggő adatok egyaránt vannak. Megadjuk az „alsó” és „felső” elem 
lehetséges változatait (fűtetlen pince, talajon fekvő padló, lapostető, magastető stb.), a 
hőtároló képességre jellemző szerkezeti adatot (könnyű, nehéz), a homlokzati üvegezési 
arányt, a homlokzatok tájolását, az elemeknek a leendő szabályozás szerint reális U és g 
értékeinek alsó és felső határait, benapozott vagy árnyékolt állapotát. 
Az épületeket a következő paraméterek írják le: az épület fűtött hasznos alapterülete 
(egy szint területe), a szintek száma és belmagassága, az „egyenértékű téglalap” 
rövidebbik oldalhossza, az ablakok aránya, valamint a keretarány. 
Az egyenértékű téglalap egy, az épülettel azonos kerületű és területű téglalap, ezzel 
jellemezhető az alaprajz tagoltsága. Ha az épület kompakt, nincsenek kiugró tagozatai, 
az egyenértékű téglalap rövidebbik oldala az alapterület négyzetgyökéhez közelít. 
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Nyújtottabb, tagoltabb alaprajzok esetén a rövidebbik oldal minimális értékét a 
funkcionális kötöttségek korlátozzák. 
Az ablakok területe az alapterület százalékában van megadva. Az üvegezés területe nem 
egyezik meg a nyílászáró területével, a kettő közötti viszonyt fejezi ki a keretarány, azaz 
a keret által takart terület és a nyílászáró névleges méretének hányadosa. 
A technikailag lehetséges épületet leíró paraméterek a megadott tartományokban 
véletlenszerűen oszlanak el. A paraméterek alapján az épület felület/térfogat arányát 
(A/V) és az épülethatároló szerkezetek területét meg lehet határozni. 
A felsorolt adathalmazból véletlenszerűen választunk adategyütteseket (természetesen 
az összeférhetőség vagy kölcsönös összefüggések figyelembevételével, mint például 
alapterület-belmagasság-kubatúra), amelyek így egy-egy technikailag lehetséges 
épületet jellemeznek. Ezekre meghatározzuk a nettó energiaigényeket, majd ezt a leendő 
szabályozás épületgépészetre vonatkozó elemi szintű követelményeinek megfelelő 
épületgépészeti rendszereket figyelembe véve „bruttósítjuk”. 
Így olyan épületek fajlagos bruttó primerenergiaigény-adatait kapjuk meg, amelyek 
megfelelnek az Irányelv szerinti definíció első és második pontjában megfogalmazott 
elvárásoknak: az épület energetikai teljesítménye magas, az igények (mind nettó-, mind 
bruttóértelemben) alacsonyak. 
Ugyanezeket a számításokat elvégezzük korszerű biomassza-tüzelő berendezések 
feltételezésével is, ami közvetlenül mutatja az ezzel a megújuló energiával elérhető reális 
eredményeket. 
Ezt követően az épület tetején (lapostető esetén a felépítmények miatt kieső helyet és a 
mezők kölcsönös árnyékolóhatását is figyelembe véve) a meleg víz energiaigényének 
megfelelő felületű kollektormezőt és a fennmaradó helyen fotovillamos mezőt, illetve 
nem lakóépületek esetében csak fotovillamos mezőt helyezünk el és számítjuk az ezekből 
nyerhető megújuló energia értékét. Ily módon meghatározzuk az összes bruttó 
energiaigényből a szoláris rendszerekkel fedezhető részarányt. 
Ezt az eljárást épületkategóriánként több százszor megismételve olyan nagyszámú, 
technikailag lehetséges épületet és épületgépészeti rendszert állítottunk elő 
véletlenszerűen, amelyek sokasága minden bizonnyal lefedi azokat a változatokat, 
amelyeket tíz vagy tizenöt év múlva fognak tervezni különféle telekadottságok és 
benapozási feltételek mellett. 
 

 
9.33 ábra: A statisztikai eljárás illusztrációja 

95%-os felső 

Átlag 
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A végeredmények átlagértéke olyan szám, amelynél a sokaság egyik fele jobb, másik fele 
rosszabb eredménnyel jellemezhető. A végeredmények szórásának ismeretében 
meghatározzuk azt a határértéket, amelyet a sokaság 95%-a teljesít. Ez a „technikai 
alapon megállapított követelményérték”. 
Az eljárással kapott eredményeket a lakóépületek példáján mutatjuk be 30]. A 
számítások során a geometriailag racionális határok közé eső „technikailag lehetséges” 
épületeket vizsgáltuk reprezentatív mintán keresztül. A kategórián belül hat épülettípust 
vettünk figyelembe: 
 egyszintes családi házak, 
 kétszintes családi házak, 
 háromszintes, alacsony társasházak (egy lépcsőházi traktus), 
 négyszintes, alacsony társasházak (egy lépcsőházi traktus), 
 hatszintes, középmagas társasházak (egy lépcsőházi traktus), 
 tízszintes, középmagas társasházak (egy lépcsőházi traktus). 
A minta összesen 6000 épületből áll, típusonként 1000 épülettel.  Ezek fajlagos éves 
primer energiaigényeit többféle változatra határoztuk meg 
 kondenzációs kazán, légtechnika nincs, 
 kondenzációs kazán, hővisszanyerős gépi szellőzés, 
 kondenzációs kazán, légtechnika nincs, napkollektor HMV rásegítésre, fennmaradó 

tetőfelületen napelem, 
 kondenzációs kazán, hővisszanyerős gépi szellőzés, napkollektor HMV rásegítésre, 

fennmaradó tetőfelületen napelem, 
 pelletkazán, hővisszanyerős gépi szellőzés. 
A további változatok (hőszivattyú, kondenzációs kazán, napkollektor HMV rásegítésre, 
fennmaradó tetőfelületen napelem, hővisszanyerővel és a nélkül) a fentiekből 
eredeztethetők. 
A 9.34 ábrán az összehasonlíthatóság végett mutatjuk be az összesített energetikai 
jellemző alakulását a 2020-ra várható elemi szintű követelményeknek mindenben 
megfelelő lakóépületek esetére, korszerű kondenzációs gázkazánt feltételezve. Amint az 
természetes, az összesített energetikai jellemző a felület/térfogat arány függvényében 
változik, hiszen az épület fajlagos hőveszteség-tényezője is ugyanilyen függvényként van 
előírva. Természetesen a felület/térfogat arány összefügg a szintek számával is: nem 
törvényszerűen ugyan, de általában a nagyobb szintszámokhoz nagyobb abszolút 
méretek és kompaktabb forma tartozik. 
Radikálisan (17–27%-kal) csökken az összesített energetikai jellemző hővisszanyerős 
gépi szellőzés alkalmazása esetén (9.35 ábra). A csökkenés a kedvezőbb felület/térfogat 
arányú épületek esetében, nagyobb, hiszen ezek veszteségeinek nagyobb hányadát teszi 
ki a szellőzési veszteség. 
Megjegyzendő, hogy a csökkenés azért nem nagyobb mérvű, mert mindkét esetben az 
adatok tartalmazzák a használati melegvíz-ellátás energiaigényét is, amely az év minden 
napján jelentkezik, és független a felület/térfogat aránytól. A hővisszanyerős változatban 
a meghatározó tétel már a használati melegvíz-fogyasztás bruttó energiaigénye. 
A továbbiakban e két esethez viszonyítva vizsgáljuk, milyen eredmények érhetők el 
helybeni megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerekkel. 
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9.34 ábra: Kondenzációs kazán, légtechnika nincs 
Forrás: [31] 
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9.35 ábra: Kondenzációs kazán, hővisszanyerős gépi szellőzés 

Forrás: [31] 
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9.36 ábra: Kondenzációs kazán, légtechnika nincs, napkollektor HMV rásegítésre, 

fennmaradó tetőfelületen napelem 
Forrás: [31] 
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9.37 ábra: Kondenzációs kazán, hővisszanyerős gépi szellőzés, napkollektor HMV-

rásegítésre, fennmaradó tetőfelületen napelem 
Forrás: [31] 
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A 9.36 és 9.37 ábra szerinti változatokban a felület/térfogat arány romlásával egyre jobb 
eredmények mutatkoznak – a tetőn elhelyezhető energiagyűjtő felületek és az összes 
fűtött alapterület aránya ugyanis a kisebb szintszámú épületek esetében kedvezőbb. Ez 
egy új és fontos geometriai jellemző. A szellőzési veszteség és a nettó használati 
melegvíz-igény az alapterülettel arányosak, természetesen kedvezőtlenebb a helyzet, ha 
egységnyi alapterületre kevesebb energiagyűjtő felület jut. 
Kisebb szintszámok esetében igen jelentős a szerepe a fotovillamos elemekkel 
megtermelt villamos áramnak, amely magas primer energiatartalmú hálózati áramot vált 
ki. Négyszintes épületeknél azonban elérünk egy olyan határhoz, hogy a melegvíz-
termeléshez ésszerű felületű kollektormező elhelyezését követően már fotovillamos mező 
számára nem marad hely a tetőn. 
Elvileg persze lehetne akár fotovillamos mezőket, akár kollektorokat a homlokzaton is 
elhelyezni, esetleg árnyékvetők, előtetők formájában is. Itt azonban a benapozás 
(különösen városias beépítés esetében) már kérdéses, az energiagyűjtő felületek 
tájolása, dőlése sem mindig ideális, tehát ezzel a változattal általános esetben nem 
célszerű foglalkozni. 
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9.38 ábra: Pelletkazán, hővisszanyerős gépi szellőzés 

Forrás: [31] 
 

Korszerű biomassza-tüzelés esetén az összesített energetikai jellemző a felület/térfogat 
viszonnyal arányosan nő. Hasonló a helyzet hőszivattyús rendszer alkalmazása esetén is. 
Amint az eddigiekből látható, a hasznosított megújuló forrástól függően az összesített 
energetikai jellemző eltérő jelleggel változik a felület/térfogat arány függvényében. A 
drasztikusan lecsökkentett transzmissziós és szellőzési veszteségek miatt domináns 
szerepet játszik a használati meleg víz energiaigénye, és fontos tényezőként jelenik meg 
az energiagyűjtő felület és a hasznos fűtött alapterület aránya. Az utóbbi elsősorban a 
szintek számától függ, ezért egy áttekintő ábrát ennek függvényében célszerű elemezni. 
Több okból is előfordulhat olyan épület, amelyekben a szintek alapterülete nem 
egyforma, például teraszházak esetében. Ezekben az esetekben az összes hasznos 
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alapterületet osztva az épület vetületi alapterületével tört szintszámot kapunk, a 
követelményt erre a fenti adatokból lineáris interpolációval származtatjuk. 

 

 
9.39 ábra: Az összesített energetikai jellemző különböző helyi megújuló energiaforrások 

mellett lakóépületekre 
Forrás: [31] 

 
I. Kondenzációs kazán, hővisszanyerős gépi szellőzés mint referenciaérték 
II. Pellet- vagy faelgázosító kazán, hővisszanyerős gépi szellőzés 
III. Kondenzációs kazán, hővisszanyerős gépi szellőzés, kollektor és a mellette 
 fennmaradó tetőfelületen napelem 
IV. Kondenzációs kazán, kollektor és a mellette fennmaradó tetőfelületen napelem 
V. Kondenzációs kazán, hővisszanyerős gépi szellőzés, kollektor 
VI. Hőszivattyú, hővisszanyerős gépi szellőzés 

 
Egy és két szint esetén a javasolt követelménynél lényegesen alacsonyabb érték 
gáztüzelés mellett is elérhető, ténylegesen nulla vagy „energiapozitív” épület is 
létesíthető, ha a használati melegvíz-termeléshez szükséges kollektorfelület mellett 
fotovillamos mezőt is telepítünk a tetőre. Ebben az esetben a követelmény 
hővisszanyerős gépi szellőzés nélkül is teljesíthető. 
Három és négy szint esetén a javasolt követelménynél alacsonyabb érték gáztüzelés 
mellett is elérhető, ha a használati melegvíz-termeléshez szükséges kollektorfelület 
mellett fotovillamos mezőt is telepítünk a tetőre. A hővisszanyerős gépi szellőzést illetően 
három szint esetén határeset alakul ki – kompenzáló megoldásokkal (az elemi szintű 
követelményeknél jobb hőszigetelés, jó tájolás és benapozás) a hővisszanyerős gépi 
szellőzés elhagyható. 
Négy és több szint esetén a követelmény betartása csak hővisszanyerős gépi 
szellőztetéssel lehetséges. 
Öt szintig a legkisebb „megújuló részarány” biomassza tüzeléssel érhető el. Ötnél több 
szint esetén a biomassza-tüzeléssel és a szoláris rendszerekkel elérhető „megújuló 
részarány” gyakorlatilag azonos. Utóbbi esetben a szükséges felületű kollektormező 
mellett fotovillamos elemek számára már nem marad hely a tetőn. 
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Teljesíthető, reális követelményértéket úgy írhatunk elő, hogy a 9.39 ábra II–VI. 
görbéire felső burkológörbét fektetünk. A 9.2 táblázat a javasolt követelményértékeket 
tartalmazza, szintek szerint differenciált változatban. 
 

9.2. táblázat: A javasolt követelményértékek 
Szintszám Összesített energetikai jellemző 

[kWh/m2a] 
1 72 
2 60 

3 és 4 53 
5 és több 50 

 
A fenti követelmények szigorúságának megítélése nézőpont kérdése. Tájékozódás végett 
a következőket érdemes megfontolni. A Passivhaus Institut „passzívház” 
követelményrendszerében a megengedhető fajlagos éves primer energiafogyasztás 
120 kWh/m2a, amely tartalmazza a világítás és valamennyi háztartási készülék energia-
fogyasztását is. Ugyancsak a Passivhaus Institut kiadványai tartalmaznak adatot a belső 
hőterhelés tervezési értékére is. A „biztonság javára tévedve” tételezzük fel, hogy az 
összes belső hőterhelés elektromos fogyasztókból származik. Ennek éves egyenértéke 
primer energiában kifejezve 46 kWh/m2a. Ezt a 120-ból levonva az eredmény 
74 kWh/m2a, ami azt jelenti, hogy minden olyan esetben, amikor az általunk javasolt 
követelményérték ennél alacsonyabb, akkor a követelmény szigorúbb, mint a 
„passzívház”-előírás. 
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