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SZAGOK ÉS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
 
Összefoglalás: Az épületgépészetben a szagokat a belső levegőminőség részkérdéseként kezelik és a szellőztetés 
mértékével kívánják rendezni. Az épületek jó hőszigetelésével - még hővisszanyerők alkalmazása esetén is - a 
szellőztetés válik az épületek fő energiavesztesége. Ilyenformán a szagok az épületek energiaigényének fontos 
tényezője. A tanulmány a szaglás széleskörű bemutatására vállalkozik annak érdekében, hogy a szagok 
kezelésének kutatásában ne csak a szellőztetéssel, hanem esetleg más megoldások lehetőségeivel is számoljon az 
energiafelhasználás csökkentése érdekében.       
 
 
Abstract: In the building engineering the odours are considered as part of the indoor air quality and these 
factors are expressed with the measure of the ventilation. With the good thermal insulation the high energy loss 
of the buildings is mainly caused by ventilation. Because of this odours are very important factors in energy 
demand of the buildings. In order to reduce energy consumption the research of the treatment of the odours shall 
focus not only on the ventilation, but on other solutions as well. Therefore the article gives a comprehensive 
overview about the olfaction. 
 
 
 
A szagok szerepe az élővilágban 
 

Az életben maradás feltétele a környezethez való alkalmazkodás. Az alkalmazkodás a környezet érzékelését 
és észlelését és az erre adott jó választ jelenti. Az állatoknál a környezet érzékelés és észlelésében meghatározó 
szerepe van a szagoknak.  A legtöbb állat szaglása igen kifinomult, mert  

• fontos számukra a társas érintkezésben; 
• veszélyjelzésben, védelemben (pl.borz); 
• territórium kijelölésében; 
• táplálék keresésében (pl.keselyű); 
• életkor jelzésénél; 
• azonosításnál; 
• párválasztásnál: speciális mirigyekből érzéki szagokat (ún. feromonokat) bocsát ki, ezt észleli a 

potenciális társat. 
Az ember is gyakran kihasználja ezeket a képességeket pl. nőstény disznókat szarvasgomba keresése, 

nyomozásnál emberi szag azonosítására, tárgyak keresésére, stb. 
Az állatvilágban a szaglás az evolúció során szinte az egyik legfontosabb érzékelő szervükké vált, hiszen 

nagyon sok állat látása gyengének mondható, míg a szaglásuk igen érzékeny. Egyes állatok szaglása, mint 
például a kutyáké sokkal fejlettebb, mint az emberé. A kutyák orra töménytelen információt képes felfogni, 
és körülbelül milliószor érzékenyebb az emberénél. Agyukban rengeteg idegsejt végzi a szaglószervi ingerek 
feldolgozását. A kutyák orrának érzékenysége a szaglóhám megnövekedett felületének, illetve a fejlett agyi 
feldolgozásnak köszönhető. Egy átlagos kutyánál ennek a felületnek a nagysága 130 cm², míg az embereknél 
csak 3 cm². Szaglóhámjuk sűrűn redőzött, fodrai között megrekednek a szaganyagok. A vízi élővilágban is 
számos állat rendelkezik kiváló szaglással, elég csak a cápákra gondolni, akár 4 kilométer távolságból is 
megérzik a vér szagát. Az állatoknak számos olyan szagérzésük van, amelyekről az embernek fogalma sincsen. 

 
 

A szag az ember életében 
 

Az ember környezethez való alkalmazkodása és így életben maradása is a faj fennmaradásának feltétele. 
A környezethez való alkalmazkodás azonban másként jelenik meg, mint az állatvilágban, hiszen az ember 
nemcsak alkalmazkodik, hanem alakítja is a környezetét. Napjaink fő problémája éppen az, hogy a környezet 
érzékelése/észlelése és az alakítása nem biztosítja az alkalmazkodást fenntarthatóan.   



Az emberi szervezet környezet hatásainak érzékelését és észlelését az emberi információs rendszer 
modellje szerint az 1. ábra mutatja. 
Érzékelés és észlelés 

• közvetlen kapcsolatot biztosítanak a külvilág és a személyiség között; 
• az érzéki megismerés részei; 
• a megismerés jelenségi oldalához tartoznak;  
• a megismerés első és legfontosabb lépcsőfokát jelentik; 
• az objektív valóság rajtuk keresztül jut a birtokunkba;  
• egyidőben, egymásra épülten, ugyanannak a folyamatnak a részeként történik mindkettő; 
• az agy különböző területeihez kötődnek. 

 
 

 
 

1. ábra Az emberi szervezet érzékelés és észlelés rendszerének információs rendszer modellje 
 

A környezet hatásaiban az érzékelésnek és az észlelésnek némileg eltérő tulajdonságai vannak. 
Az érzékelés 

• egyszintű folyamat, analizáló jellegű; 
• a környezet fizikai (/kémiai) energiáira adott megkülönböztető idegi válasz, az információ regisztrálása; 
• egyes tulajdonságokat (valóságmozzanatokat) ragadunk meg vele; 
• tárgyiasulatlan benyomásokat szerzünk a segítségével;   
• eredménye az érzéklet – az egyszerű inger tapasztalása (olyan idegi információ, mely az 

érzékszervektől érkezik az agyhoz), 
az észlelés 

• összetett, többszintű, szintetizáló jellegű; 
• egész személyiségünk részt vesz, és benne korábbi tapasztalatainknak is fontos szerep jut benne; 
• a megismerés tárgyának össz- jellegében, vagyis jelentésben való tükröződése; 
• tárgyi egészeket fogunk fel a segítségével;  
• eredménye az észlelet - az egyszerű érzékletek integrációja (agyi kognitív folyamatok határozzák meg, 

melyeket különböző szubjektív faktorok befolyásolnak). 
 

A környezeti információt jelentő érzékszervek részben az evolúció, másrészt az élettér által meghatározottak 
és még egy faj esetén is eltérőek lehetnek. A környezet és a környezeti információra adott válasz folyamata a 2. 
ábrán látható. Az embernél a különböző érzékelések napjainkra a következő megoszlást mutatnak: látás 83%, 
hallás 11% szaglás 3,5%, tapintás 1,5 %, ízlelés 1%.  

Szaglás bemenet 



 
2. ábra Az érzékelés és észlelés szerepe a környezeti kapcsolatban 

 
Az embernél tehát a szaglás a különböző érzékelések sorában csak a harmadik és a szerzett információk 

szempontjából is lényegesen kevesebb, mint a látás és hallás, mégis jelentősége nem hagyható figyelmen kívül. 
 
 

  



 
 

A szagok megítélése 
 

A szagokat általában kellemes, vagy kellemetlen jelzővel illetjük, egyformán kihatnak ránk, emlékeket 
tudunk előidézni egy-egy számunkra ismert illatról, illetve a táplálkozásnál is kiemelkedő szerep jut orrunknak, 
hiszen először minden ételt megszagolunk, és csak azután kóstoljuk meg. A civilizáció fejlődése során a 
szaglásunk is jelentős mértékben változott. Jelentősen csökkent a szagészlelési küszöb, viszont ezzel egy időben 
sokkal érzékenyebbek lettünk a kellemetlen szagokra, bűzökre, hiszen a történelem során voltak olyan idők, 
amikor nem érdekelte az embert az őt körülvevő kellemetlen szag.  

Az emberi fejlődés során a szagok megítélése folyamatosan változott. A gyűjtögető, vadászó, halászó 
életmód során még jelentős szerep jutott a szaglásnak. A népvándorlás, majd a letelepedés során az emberek 
életközösségeket hoztak létre, és kialakultak az első ókori városok. A városok llétrejöttével egyre több hulladék 
jelent meg koncentráltan, illetve a keletkezett szennyvíz is, jelentős problémát okozva a városi lakosoknak.  

Már a középkorban felfigyeltek a szennyvizekkel összefüggésbe hozható számos fertőzésre, illetve a 
betegséget hordozó patkányok megjelenését a nem kezelt hulladékok következményeként jegyezték. Ennek 
következtében kezdték el például a Római Birodalom nagyvárosaiban a csatornázást, sőt számos lelet bizonyítja, 
hogy már az ókorban is létezett környezetvédelmi szabályozás. Vespasianus császár megadóztatta a nyilvános 
vécéket, ami ellen többek, egyebek közöt fia, Titus tiltakozott; erre válaszolva fejtette ki a császár, hogy 
mindegy, miből származik a pénz, mindenképp jól jön. Innen az ismert mondás, miszerint „A pénznek nincs 
szaga”. A szabályozásoknak köszönhetően a városi bűz csillapodni kezdett és élhetőbbé váltak ezáltal a városok 
is. Az ókori Birodalomban a higiéniás szokásokban sem találhatunk kivetnivalót. Míg a rómaiak körében hiúsági 
kérdés volt a fürdés, illetve társadalmi szintérré váltak a fürdők, addig a zsidóság körében a fürdésnek inkább 
vallási okai voltak az ókorban.  

A középkor visszaesést hozott mind a városok környezetvédelme, mind pedig az emberek tisztálkodása 
terén. Egyik elmélet szerint a kereszténység elterjedésével egy időben a higiénia és tisztálkodás teljesen 
ismeretlenné vált. Eltűntek az árnyékszékek és szennyvízcsatornák. A sűrűbben lakott területeken 
elszennyeződtek a felszíni és a felszín alatti vizek, súlyos járványok szedték áldozataikat egész Európában. 
Akkoriban az emberek azt gondolták, hogy a víz terjeszti a ragályt, így aztán a fürdésről áttértek a parfümökre. 
Így a tisztálkodás egészen a 19. századig igencsak háttérbe szorult. Magyarországon is külön rendelet tiltotta a 
közös fürdéseket a fertőző betegségek visszaszorítása érdekében. Ez aztán annyira sikeresnek bizonyult, hogy a 
feljegyzések szerint az 1600-as években élő Bethlen Miklós magyar főúr haját 25 évig nem mosta meg senki, 
arcát mosás helyett kéthetente borotválták, lábát pedig egy-kéthetente tisztíttatta meg. Így hát Európában 
századokon keresztül megszokott volt, hogy az emberek büdösek voltak, a városok bűzlöttek a hulladékoktól és 
az utcán folyó szennyvíztől.  

Egy utazó a tizenhetedik század közepén a franciaországi Narbonne városát "Latrina mundi, cloaca 
Galliae"-nek nevezte el, azaz Franciaország nem más, mint egy nagy WC és szennyvízcsatorna. 1772-ben Pierre 
Patte leírja, hogy Bordeaux, Lyon és Toulouse városaiban mindenféle szemét a nyitott kanálisokban hömpölyög 
a csatornák felé, és a vágóhidakból a vér az utcákon folyik.  

A házakban és az utcákon terjedő bűzt egyre nehezebben tudták az emberek elviselni és 
összefüggéseket véltek felfedezni a rengeteg szemét és a betegségek között. 1849-ben a londoni pestis járvány 
idején jött rá John Snow a szennyezett víz és a fertőzés összefüggésére. Ennek következtében egész Európa 
szerte megkezdődtek a csatornahálózatok építése. Mindenféle rendeletekkel és törvényi szabályozással érték el, 
hogy az utcák ne legyenek mocskosak, a hulladékot a városon kívülre helyezzék el. A városok levegői szépen 
lassan kezdtek megtisztulni, viszont az épületek belső terei levegőjének „megtisztításáról” szó sem esett. A 
házak levegőjének szagterhelése igen jelentős volt, hiszen a tisztálkodás mellőzéséből a fűtésből, illetve a 
főzésből származó kellemetlen szagok, szennyezések folyamatosan terhelték a levegőt annak ellenére, hogy a 
szellőzésre már az ősember is nagy gondot fordított. 

 
 

Zárt tereink szagterhelése a történelem folyamán 
 

Az ember tudatos környezetalakításának középpontjában a családi élettér, a lakás áll. Az ősember 
ágakból, gallyakból épített magának menedéket, később szűk barlangnyílásokban lakott. A hideg telet kezdetben 
állati szőrök segítségével, majd a tűzgyújtás felismerése után már a barlangokban tűzrakással csinált meleget. A 
szellőztetés már ekkor fontos szerepet játszott, hiszen a keletkező füst, korom szállópor kivezetését meg kellett 
oldani. Ez először a barlangok nyílásain át távozott, majd később már a tűzrakó helyet széles vájat alá helyezték, 
amely folyamatosan szűkült, hogy ott távozzon a füst a barlangból. Ezek a nyílások a kémény elődeinek is 
nevezhetőek. Ebben az időben a házakban keletkezett szagokat még nem kellemetlennek fogták fel, hanem a 
bűzt valamilyen az emberre veszélyt jelentő folyamat jelzőjeként fogták fel. 



A lakóterek kialakításának következő fontos momentuma, amikor a letelepedést követően kis 
kunyhókat kezdtek építeni, vályogból, növényi szármaradványokból, napon szárított téglából. Az ókorban épült 
lakóházak anyaga a kisebb településeken a vályog, míg a városokban a kő volt. Ezek a falszerkezetek rendkívül 
vastagak voltak, melyek nyáron kellemes hűvöset biztosítottak, míg télen a meleget nem engedték távozni. A 
városban élő gazdagok úgy építkeztek, hogy csak a ház belső, udvar felöli oldalára tettek nyílászárót, így nyáron 
az udvar felől kellemes hűvösebb levegő jutott a lakóegységekbe. A tető fő szerkezeti elemei a fa és a vastag 
szálas növények voltak. Ezekben házakban különálló helyiségek kerültek kialakításra. Ez legtöbbször két 
helyiségből állt, főző, illetve hálóhelyiségből, amelyeken ajtó, illetve ablakok biztosították a ház szellőzését. A 
keletkezett szagok ebben az időben főként főzésből származott, hiszen az ókori emberek tisztálkodási szokásai 
kifogástalanok voltak.  

A középkor folyamán aztán az orrfacsaró bűz nemcsak az utcákon volt elviselhetetlen, hanem a 
lakásokban is. A középkori városokban a lakóházak általában többszintes, magas, keskeny kialakításúak voltak, 
kicsiny ablakokkal. Az utcák keskeny sikátorok voltak, amelyet szeméttel, szennyvízzel és egyéb szerves 
szennyezőkkel árasztottak el. Ezek mellett a zárt terekben a tisztálkodás és a higiénia teljes hiánya is kellemetlen 
szagokat eredményezett. Szellőztetni nem is igazán lehetett, mert se kint se bent nem volt megfelelő tisztaságú a 
levegő. A keskeny utcák porosak, koszosak voltak, bent pedig a tisztálkodás hiányától, a főzésből és a fűtésből 
származó szagokat különböző parfümökkel, illatosítókkal próbálták elfedni, viszont ettől még a levegő nem lett 
tisztább. Az ablakokat próbálták a belső udvarok felé helyezni.  

Az ablakok használata ekkor még csak a szellőzési funkciót látták el, ezek kis lőrésszerű vájatok voltak. 
A különböző korok folyamán aztán már esztétikai, szigetelő, és biztonsági funkciót is kaptak az ablakok, ajtók, 
de egészen a XIX. század közepéig csak kisméretű nyílászárókat használtak. A 19. század második felétől 
kibontakozó polgárosodás, pallérozódóbb építésmód, a városi polgári és módosabb nemesi lakáskultúra, a 
mezővárosi igényesebb rétegek példája nyomán egyre nagyobb és főként magasabb ablakokat alkalmaztak a 
falusi földművesek otthonaiban. Az ablakokat ablaktokra, az ablaknyílásba beépített fagerenda- vagy vastag 
deszkakeretre szerelték fel. A 19. sz. utolsó harmadáig túlnyomóak voltak a szimpla ablakok. Ezek nagy 
hővesztesége arra kényszerítette a lakások használóit, hogy az ablakokat körültapasszák, besározzák, vagy 
teljesen lezárják, fedjék a hideg évszakban. A későbbiekben általánossá váltak a dupla ablakok. Az 1860-as 
évektől az ablak kissé a paraszti, falusi rang kifejező eszközévé vált. Ennek jeleként elsősorban az utcára néző 
ablakok felújítására, módosítására törekedtek. Az udvari homlokzatokon hagyományosabbak maradtak az 
alkalmazott ablaknyílások.  

 
 
 

Szagok szerepe napjainkban 
 

Az ipari fejlődés és az urbanizáció folyamán az emberek tömegesen vándoroltak a gombaként fejlődő 
városokba a jobb megélhetés és munka reményében. A változással együtt járt, hogy egyre újabb szagterhelések 
is jelentkeztek a munkahelyeken, közintézményekben. Mivel ezekben a nagy épületekben sok különféle ember 
dolgozott együtt, így egyre inkább figyelembe kellett venni egymás szokásait, igényeit. A gyárakban a különféle 
munkafolyamatok során megannyi szaganyag terhelte a belső levegőt: különféle szemcseméretű porok, 
aeroszolok, gázok, gőzök, szerves szennyezők, amelyek gyakran már kis mennyiségben is közvetlen egészség 
károsítóak az emberi szervezetre. Ezért a belső levegő minőségének kérdése, tisztítása elsőként a gyárakban 
vetődött fel.  

A társadalmi munkamegosztás a történelem során a szellemi munka részarányának növekedése, 
valamint az államigazgatás egyre terebélyesedő szabályozási területe következtében a közintézmények, az irodai 
munkák jelentős növekedését eredményezi. Az irodák olyan munkahelyek, ahol sajátos követelmények és sajátos 
szennyezések okozta viszonyokat kell megoldani. Az irodákban dolgozók kényelmének biztosításában fontos 
szerepet kap a levegőben emberi légcsere útján feldúsuló CO2 terhelés kordában tartása. A CO2 mellett még 
számos egyéb anyagok is felhalmozódhat az irodák levegőjében Az irodai helyiségek bútorai, berendezései és 
eszközei a műanyag padlók, padlószőnyegek ragasztói, az oldószeres hibajavítók, pillanatragasztók etanol, 
aceton, benzol, toluol, xilol, ózon légtérbe jutását jelenti. 

A szagok szempontjából sajátos követelményt jelent otthonunk. Az ember természetes törekvése, hogy 
otthonát kényelmessé tegye. Ez folyamatos változást jelent az épületek, a felszerelésük, a használt gépek 
területén, és amelytől az várjuk, hogy kényelmesebben tudjunk élni, környezetünk minőségi tartózkodási tér 
legyen. Ebbe beletartozik, hogy lakásunk tartózkodási tereiben jó hőérzetünk, kellemes közérzetünk legyen. Az 
un. „belső levegő minősége” ma már otthonunk alapvető követelménye és ebben a szagok kezelése fontos 
kérdés. A lakótereink szagterhelése számos tényező függvénye, hiszen a háztartási egységekben keletkezett pára, 
a konyhában folyó tevékenység során a levegőbe kerülő szerves szennyezők, a különféle porok és aeroszolok 
mind-mind befolyásolják a belső levegő minőségét. A levegőbe kerülő anyagok nagy része pontszerű szennyező 
forrásokból származik és némelyek folyamatosan, mások csak időközönként terhelik a levegőt. A padlóból, 



kárpitból, festékekből, lakkokból kipárolgó szagok, illetve az elektronikai eszközök a lakásunkban is szennyező 
forrásnak számítanak ugyanúgy, mint az irodaterekben. Főzés során számos anyag kerül a levegőbe, melyek 
„elnehezítik” a levegőt, elég csak az olajszagra gondolnunk. Az intenzívebb páraterhelés főként a háztartási 
munkavégzés helyiségeiben és a vizes blokkokban jelentkezik, de lakótereink levegője szinte mindig ki van téve 
a párából eredő „szennyezésnek” hiszen a légzésünk, illetve jelenlétünk során mi magunk is terheljük a levegőt.  

 
 

Zárt terek levegőjének szagkezelési módszerei  
 

A belső terek levegőjének minőségének vizsgálatát már több, mint száz éve elkezdődött.  Pettenkofer 
1858-ban egy müncheni orvosi lapban ismertette kutatási eredményeit. A komfortterek levegőjében a széndioxid 
koncentráció növekedésének élettani hatásait vizsgálta. A kutatások főként irodaterek, közintézmények, illetve 
műszaki létesítmények levegőmi-nőségének vizsgálatára terjedtek ki.  

Az újkori mérnöki tervezéshez az épületgépészet Fanger professzor vizsgálatait használja. Fanger 
mérései alapján pl.  irodai munka esetén közel 60 m3/h/fő frisslevegőre van szükség, hogy a levegő minőséggel 
elégedetlenek aránya ne legyen nagyobb 10%-nál. A kutatási eredményeit, valamint az azóta végzett vizsgálatok 
tapasztalatait ma már különböző előírásokként, szabványként a belső levegő minőségének tervezésekor 
figyelembe kell venni. Pl. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről a 3/2002. (II.8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet rendelkezik. A rendelet 1. számú melléklete határozza meg a szükséges légcserét 
tevékenységtől függően. A különböző lakó és nem lakó épületekre a friss levegő számítását és a szükséges 
szellőző levegő mennyiségét az MSZ EN 15251 szabvány határozza (1. táblázat) meg. 

 
 

1. táblázat A szükséges szellőző levegő mennyisége az MSZ EN 15251 szabvány szerint 

Kategória 
Légcsere arány  

Nappali, hálószoba friss levegő 
igény 

Kiáramló levegő l/s 

l/s,m2 l/s, fő  l/s/m2 Konyha Fürdőszoba WC 
I 0,49 10 1,4 28 20 14 
II 0,42 7 1,0 20 15 10 
III 0,35 4 0,6 14 10 7 

 
a: A lakásban élő személyek száma megbecsülhető a hálószobák számából. A feltételezéseket nemzeti szinten 
kell használni, mert a bent tartózkodó személyek befolyásolják az energetikai és beltéri levegő minőségi 
számításokat.   

A példaként említett szabványok szükséges légmennyisége a megjelölt légszennyezés esetében a 
minimális értéket jelentik az elvárt koncentráció biztosításához. Az, hogy ez a levegőmennyiség valójában 
biztosítani tudja az elvárt levegőminőséget, több tényező függvénye. Egyfelől, ha a levegő árama nem öblíti át a 
teljes teret, vagy éppen a tartózkodási zónát, akkor természetesen a szennyező anyagok elszállítása sem történik 
meg a kívánt mértékben. Másfelől pedig a határértékek sok esetben nem is ismertek, pl. lakásokban a főzés során 
keletkező, gyakran agresszív szagokat okozó anyagok esetén.  

A levegőminőség biztosításának, ezen belül a szagok megszüntetésének mai gyakorlata a szellőztetés 
légmennyiségének kellő megválasztásával történik. Ehhez persze feltételezzük, hogy a légcserében résztvevő 
külső levegő jó minőségű és szagmentes. Mint az előzőekben röviden  bemutattuk, hogy a külső és belső 
légminőséggel kapcsolatos körülmények a történelem  során folyamatosan változtak, bizonyos szempontból 
jelentősen javultak. De azt is világosan kell látni, hogy újabb, és kevésbé sem kellemetlen, veszélyes anyagok 
(gépkocsik kipuffogó gázai, azbeszt por, stb.) jelentek meg a külső levegőben, ami a szellőztetés levegőminőség 
javító funkcióját egyre inkább megkérdőjelezik. Ugyan ez vonatkozik a szagokra is: a korábbi humán higieniás 
körülményekből adódó szagok helyett az ember ipari tevékenységéből keletkező szagok jelennek meg.  

A szagok kezelésének szellőztetéssel történő kezelése tehát alkalmanként elvileg is megkérdőjelezhető, 
arról nem is beszélve, hogy a szellőztetés légmennyisége sok szaggal kapcsolatban nem ismert, másrészt ennek 
biztosítása sok szellőztetési móddal nehezen is tartható. 

A hagyományos szellőzés a nyílászárókon keresztüli légcsere: az ablakon- ajtón keresztül távozik az 
elhasználódott levegő és áramlik be a frisslevegő. Ezt a szellőztetési módszert lakásokban természetes 
megoldásnak tekintjük, és bár szubjektív ill. aktív beavatkozást igényel (ki kell nyitni a nyílászárót, és ha úgy 
érezzük, be kell csukni) mégis elfogadott. Ennek oka valószínűleg a személyes szabadság a döntésben (én 
határozom meg mikor szellőztetek és meddig). Nyilván több személy (irodákban, egyéb munkahelyeken) esetén 
már kompromisszum szükséges, és a kívánt megelégedettség gyakran nehezen érhető el, arról nem is beszélve, 
hogy nagymennyiségű légcseréhez nagy nyílások mozgatása volna szükséges, ami adott esetben fizikailag is 
nehezen megoldható.  



A gépi szellőztetés a nyílászárókon keresztül történő légcsere problémáit megoldja, és ha még az egyén 
saját maga is tudja kezelni, hogy mikor kapcsoljon be, milyen intenzitással, akkor a levegő minőséggel való 
elégedettség az egyén számára teljes. Ez persze csak nagyon korlátozottan valósítható meg (pl. 
személygépkocsikban, egyszemélyes irodában, stb.) általában a megelégedettséget nem lehet teljes mértékben 
elérni. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a gépi szellőztetés esetén a levegő előkezelése (szűrése, melegítése, 
párásítása/párátlanítása, stb.) a levegő minőséget jelentős mértékben javítani képes.  

A gépi szellőztetéssel a levegő mennyisége szabályozható, így a szagok eliminálása az előzőekben leírt 
korlátok között tehát elvileg megoldható. A gépi szellőztetéssel a szagok kezelésének tehát csak az a kérdése, 
hogy milyen mértékű légcserével oldható meg a szag eliminálása. A levegőmennyiséget a szag küszöbértéke 
alapján számolni lehet, így a szagkezelés egyik sarkallatos kérdése, hogy olyan szagokra is meghatározzuk a 
küszöbértéket, melyeket eddig nem tartottak fontosnak. A szagok érzékelési küszöbértékét az irodaépületenél 
elég részletesen ismerünk, nem így a lakóépületeknél. Ez utóbbi kidolgozását éppen az előzőekben a 
hagyományos szellőztetésnél leírtak miatt nem tartottak fontosnak. De ha a nyílászárók nyitásával történő 
szellőztetés megfelelő, nagy megelégedettségű levegőminőség érhető el, akkor miért nem tartható ez a módszer, 
miért kell ezzel foglalkozni?         

Ha a belső levegő szagkezelését szellőztetéssel kívánjuk megoldani – legyen az hagyományos, vagy 
gépi szellőztetés – nem tekinthetünk el az energiafelhasználási következményeitől. Itt nem arról van szó, hogy a 
légcseréhez ha ventillátort használunk, akkor ez villamosenergia felhasználással jár, hanem arról, hogy a 
légcserével a belső tér levegőjének hőmérséklete is megváltozik. Így a légcserével télen a frisslevegőt 
melegíteni, nyáron hűteni kell. Ez az energiamennyiség nem elhanyagolható és mértéke a légcsere nagyságával 
függ össze. A szaghatás csökkentése ilyen formán energetikai kérdéssé válik, és az energia folyamatos 
emelkedésével a belső levegő minősége, a szaghatás fontos energetikai tényező.   

A szagok kezelésére a szellőzésen kívül is van lehetőség. A szagok elfedésére különböző illatósítókat 
használnak, ezáltal kellemes illat lesz az adott helyiségben, amely az emberben friss levegő illatát kelti. Ebben az 
esetben nem történik más, mint az illatosítóból a levegőbe jutó vegyület „találkozik” a kellemetlen szagot okozó 
vegyületekkel, funkciócsoportjuk megváltozik, így keltve frissesség érzetet. Ez a megoldás nem egyenértékű a 
szellőzéssel, hiszen a terhelést okozó vegyületek módosulva jelen vannak a tér levegőjében, így egészségre 
káros, irritáló szagok esetén nem is használható. Ezek a szagkezelési megoldások bár folyamatos térnyerésben 
vannak, széleskörű használatuk jelentéktelen a szellőztetés mellett. 

 
 

Az energiafelhasználás és a szag kapcsolata 
 

Az emberiség történetében az energia mindig is meghatározó szerepet játszott, egy-egy újabb 
energiaforrás felfedezése általában ugrásszerű fejlődéssel járt, és addig nem ismert műszaki megoldások és 
gépek megszületését tette lehetővé. A tudományos technikai forradalom ígényelte és egyben lehetővé is tette az 
egyre nagyobb energiasűrűségű energiaforrások kifejlesztését és ezzel a korábban általánosan használt megújuló 
energiaforrások háttérbe szorultak. Az új gépek és eljárások az élet kényelmét, a munka hatékonyság jelentősen 
javították és az élet minden területén jelentős változásokat eredményeztek. Ezt a kényelmet mindenki érezni 
akarta, és ezzel elindult az eszközök birtoklásáért való folyamatos törekvés, ezek működtetéséhez szükséges 
energiahasználat permanens növekedése. Az energiafelhasználás növekedése a lakások esetében is hasonló 
módon végbemegy. Egyre nagyobb méretű lakásokban egyre több helyiséget fűtve, egyre kényelmesebben 
kívánt lakni az ember.    

Az 1970-es évek közepétől azonban egyre markánsabban megfogalmazódik az a törekvés, hogy az 
energiát hatákonyan kell felhasználni, és törekedni kell a megújuló energiaforrások széleskörű használatára. Ez a 
törekvés megjelenik a létesítmények energiafelhasználásában is.  

Az utóbbi években jelentősen megváltoztak az építéssel kapcsolatos követelmények energetikai 
követelményei (3. ábra) és a gyakorlatban is történtek előrelépések a lakóházak energiamegtakarítása területén. 
Például egy régebben épült családi ház évi fűtési hőszükséglete kb. 200 kWh/m2 a, míg egy hasonló, újonnan 
épült házé, amely az energiamegtakarításra vonatkozó előírás szerint épült, már csak 70 kWh/m2 a. 



 
3. ábra A fűtési hőszükséglet alakulása az építési szabvány függvényében, (családi ház, 3-4 személy, 150 m2 

hasznos felület, ΣA/V = 0,84) 
 

A lakóház fűtési hőszükséglete döntően a transzmissziós- és a szellőztetési hőveszteségekből tevődik 
össze. A fűtési hőszükségletet az épület hőszigetelésével lehet csökkenteni és ezzel az épület teljes hőszükségle-
tében a szellőztetési hőigénye egyre nagyobb hányadot jelent. Régebbi épületek esetében a szellőztetési hőigény 
a fűtési hőszükséglet 25%-a, mára már az előírások szerinti hőszigetelés szerint épült épületek esetén 
meghaladhatja akár az 50%-ot is (4. ábra).  

Az ábrák szerint a szellőzési veszteségek jól szigetelt házak esetén jelentősen meghaladhatják a 
transzmissziós veszteségeket.  

A szellőzési veszteségek csökkentésére a jelenlegi tervezői gyakorlat az épületek légtömörségének 
javításában és a hővisszanyerők alkalmazásában látja a megoldást. Az az elképzelés, hogy az ablaknyitás okozta 
szellőzési veszteségek energiahatékony szellőzőrendszerekkel csökkenthetők, melyek biztosítják a biológiailag 
és állagvédelmileg szükséges légcserét, így az ablaknyitás feleslegessé válik. Az állagvédelméhez szükséges 
légcsere a határoló szerkezetek hőszigetelésének javulásával egyre csökken (5. ábra).  

 
 

4. ábra A veszteségek megoszlása egy jól hőszigetelt A -, nagy ΣA/V aránnyal rendelkező épület (pl. családi ház)   
B - kis ΣA/V aránnyal rendelkező épület (pl. soklakásos társasház) esetén 
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A - régebbi meglévő épület  
B - 1984-ben és azután épült ház  
C - 1995-ben és azután épült ház  
D - energiatakarékos ház  
E - passzív ház 

   szellőztetési hőigény  

transzmissziós  hőszükséglet  

Használati melegvízkészítés  

A

B



5. ábra Állagvédelemhez szükséges légcsere a küls
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