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Jelen írás célja energiatakarékos családi házak tervezési tapasztalatainak 
ismertetése, megépült, illetve épülő példák bemutatása a szerző tervezői 
gyakorlatából. A bemutatott épületek tervezése a „fenntartható építés” és az 
energiahatékonyság koncepcióján alapult, ami számos kompromisszumot követel a 
tervezőtől. A példák bemutatását megelőzi néhány gondolat a fenntarthatóság és az 
energiahatékonyság összefüggéseiről és ellentmondásairól.  
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1. Bevezetés 

Az energiahatékony épületek tervezésénél a cél az energiafelhasználás (input) 
redukálása egy adott szolgáltatás szintjének megtartása mellett (vagy: adott 
mennyiségű energiafelhasználás mellett a szolgáltatások szintjének emelése). Az 
energiahatékonyság a fenntartható fejlődés alapvető kritériuma.  
 
A fenntartható fejlődés (Sustainable Development) alapkritériuma, hogy úgy kell 
gazdálkodnunk, hogy a jövő generációk számára is legalább olyan feltételek 
legyenek, mint amilyenek most vannak. A fenntartható építés (Sustainable 
Construction) témakörben rendezett nemzetközi konferenciákat a fenntartható 
fejlődés témakörének leágazásaként rendezik meg. (Fenntartható építés: 
„egészséges épített környezet létesítése és felelős fenntartása az erőforrások 
hatékony kihasználásával, ökológiai elvek alapján” /C. Kibert, CIB szimpózium, 
Tampa, Florida, 1994.) Fontos tényező, hogy az építési szektorban az épített 
környezet nagy tehetetlensége és az építésben érintett, illetve érdekelt nagyszámú 
résztvevő miatt a változások lassan következnek be, és nehezen terjednek el. A 
„fenntartható építés” elve viszont nem csak a környezet minőségét célozza, a 
„fenntartható épület” komplexebb értelmezése különös tekintettel van az elérhető 
költségekre. A beruházás megtérülése finanszírozási oldalról is fenntartható 
épületek építését teszi szükségessé, ahol lényeges az anyagi és emberi erőforrások 
megtakarítása, a minőségen aluli tényezők csökkentése, illetve kiküszöbölése. 
Valószínűleg a jövőben is nagyon erős törekvés lesz a költségek csökkentésére, ún. 
„elérhető lakások” építésére („affordable housing”). Az építés költségei, a 
fizetésképtelen kereslet, a többletköltségek évek óta problémát jelentenek. A 
használó, mint legérdekeltebb szereplő kizárása az építési folyamatból lehet a 
többletköltségek egyik oka. Felmerül a kérdés, hogy a nagy előregyártó cégek 
hogyan használhatnak fel a lakók által felajánlott munkaerőt. Ugyanakkor a 
„fenntartható” és energiatakarékos épületek építése többlet költségeket is jelenthet. 
Az épület szerkezeti elemeinek gyártása figyelembe kell, hogy vegye a termék 
potenciális hatását a környezetre és az egészségre. Lényeges továbbá az 
építőanyagok környezetbarát felhasználása (könnyen elválasztható anyagok, 
mérgező kisugárzás kiküszöbölése, újrahasznosíthatóság, stb.) Újfajta homlokzati 
elemek, hőszigetelések, nyílászárók alkalmazása, pozitív energiaháztartással, 
szellőzéssel és energiakontrollal, szellőző-berendezések alkalmazása szintén többlet 
költségeket jelenthet.  
 
Az energiatakarékos épületeknél fontos kiemelni a teljes projektben érvényesülő 
energiatudatos tervezés jelentőségét. Az energiatakarékosság szemléletének így a 
telepítéstől kezdve egészen a kulcsátadásig, illetve utána a használat során is 
érvényesülnie kell (különösképpen igaz ez a passzívházak esetén). Már a beépítési 
terv kialakításakor is döntő tényező a lakóhelyiségek jó tájolása, a lehűlő felületek és 
a filtrációs veszteségek minimalizálása. Ilyen értelemben az intenzívebb beépítések, 
a kisebb lehűlő felülettel rendelkező formák energiatakarékosabbak lehetnek. Egy 
másik döntő tényező az építési technológia, a jó hőszigetelő és hőhídmentes 
térhatároló szerkezetek, nyílászárók és anyagok használata és energiatakarékos 
beépítése (megfelelő tömítések, szellőztetés, stb.). 
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2. Energiahatékonyság és fenntarthatóság kérdései 

 

Az energiahatékonyság fogalma az energia (és források) hatékonyabb 
felhasználását jelenti. A koncepció egyfajta megközelítése szigorúan technológiai 
szemléletű (felszereltség alapon). A fenntartható fejlődés általánosan használt 
fogalma („olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, ugyanakkor nem 
veszélyezteti a jövő generációk képességét a saját szükségleteik kielégítésében.” 
Brundtland Commission Report, 1987) nem szól arról, hogy minek a fejlődését, 
milyen áron és hogyan kellene fenntartani, lehet-e egyáltalán fenntartani, illetve mi 
lesz az ebből származó eredmény, változás. Ami egyértelmű, hogy a fenntarthatóság 
elve a (szintén meghatározandó) szükségletek kielégítésén alapszik, vagyis a 
szükségletek feletti mértéktelen emberi fogyasztás felszámolására, önuralom 
gyakorlására szólít fel. A fenntartható fejlődés további meghatározásai a „Föld 
forrásainak tisztességes elosztását” tűzik ki célul. Itt természetesen igen kérdéses, 
hogy mi a tisztességes, és tekintve, hogy a források véges rendszert alkotnak, hány 
generáció között szeretnénk tisztességesen elosztani azokat? Az ember-központú 
megközelítések szerint „a fenntarthatóság az emberi faj korlátlan fennmaradását 
jelenti az alapvető életfontosságú rendszerek fenntartása által (levegő, víz, föld, 
bioszféra) és mindazon infrastruktúrával és intézményekkel, melyek e rendszerek 
részeinek védelmét szolgálják”. A fenntartható fejlődés egy további definíciója már a 
földi életformák összességére vonatkozik: „az a fajta emberi tevékenység, amely 
táplálja és fenntartja (megőrzi) a földi életformák összességét” (Mendocino 
Environmental Center 1999.).  
 
Az energiahatékonyság koncepcióját gyakran emlegetik a fenntartható fejlődés 
koncepciójának részeként. A véges (nem megújuló) források és energia hatékony 
felhasználása viszont nem jelenti a források megőrzését, kiapadásának 
megakadályozását, legfeljebb (és amennyiben a források fogyasztási mértéke a 
hatékony felhasználással egyidejűleg nem növekszik) ennek időbeni eltolódását, 
vagyis a következő generációk számára egyre kevesebb forrás (mint szükséglet) áll 
rendelkezésre akkor is, ha azt „hatékonyabban” fogyasztjuk. A véges források 
fogyasztása logikailag semmiképpen nem lehet fenntartható, a fenntarthatóság 
korlátlan időt, végtelenséget feltételez. Súlyosbító tényező, hogy a statisztikai adatok 
szerint az energiafogyasztás mértékének növekedési üteme a jelenlegi és az elmúlt 
évtizedben jelentősen felülmúlta a fogyasztás hatékonysággal elért csökkenésének 
mértékét. A források és energia hatékonyabb felhasználási lehetősége részben a 
fogyasztás növekedését és nem a mértéktartást ösztönözte. A források kimerülése a 
földi élet szempontjából jelentéktelen, hogy hány generáció múlva következik be, az 
utána következők bizonyosan nem részesülhetnek belőle, vagyis felborul a 
fenntarthatóság elve.  
 
A „fenntarthatóság” (jövőkép) célját szolgáló kérdés tehát nem csak a kisebb 
(szükségletek szintjére redukált) vagy hatékonyabb fogyasztás, hanem az, hogy 
miként lehet fokozatosan áttérni 100%-ban megújuló források és energia 
használatára. További kérdés, hogy miként lehet fokozatosan átállni olyan 
technológiákra, melyekből származó hulladék 100%-ban lebomló vagy 
újrahasznosítható. Az energiahatékonyság, mint cél tehát legfeljebb egy átmeneti 
időszakban elégséges, és ebben lehet jelentős szerepe az energiatakarékos 
épületeknek, passzívházaknak. 
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Gazdaságosság-orientált megközelítésünk pedig ezzel kapcsolatosan a költség-
hatékonyságot vizsgálja. Azt, hogy megéri-e, gazdaságos-e, pénzben kifejezhető 
hasznot hajt-e az ilyen irányú kutatások elindítása, a társadalmi tudat formálása, a 
fogyasztási és termelési gyakorlatunk átformálása. A „mennyi hasznot hoz 
holnapra?” kérdés mellett fel kell tenni a „mennyi hasznot hoz holnap utánra?” 
kérdést is, illetve ami ennél még lényegesebb, hogy mibe kerül, ha mindezzel nem 
foglalkozunk?  
 

 

3. Energiatakarékos és passzív házak példái 

 
A következő példák a szerző energiatakarékos családi házak tervezésével 
kapcsolatos tapasztalatait mutatják be. Konkrét megépült, illetve épülő házak példáin 
keresztül kísérhetjük figyelemmel az energiatakarékos épületektől a passzív házakig 
terjedő tervezési kérdéseket. A példaépületeken különböző szerkezeti rendszereket 
és hőszigetelési technológiákat alkalmaztak (könnyűszerkezetek; tufakő falazat 
cellulóz hőszigeteléssel; Porotherm rendszer extra homlokzati hőszigeteléssel; 
BAUCELL polisztirol alapú építési rendszer). Az építészeti minőség indikátorainak 
segítségével vizsgálható, hogy többek között a forma tárgyilagosságának, a funkció 
hatékonyságának szempontjai mellett miként érvényesíthetők az energiatudatos 
tervezés elvei. A passzívházak számos kérdést vetnek fel az építészeti minőség 
vonatkozásban. 
 
1. Példa: „Bioház”, Dunakeszi  

 

 

 

 

 

 
 

Alapelvek: környezet- és energiatudatos építés, bioház és egészséges épület koncepció 
érvényesítése, újrahasznosítás 
 
Eszközök: természetes, bontott és egészségre ártalmatlan, páraáteresztő anyagok; természetes 
alapanyagú, vastag hőszigetelések (Thermofloc cellulóz hőszigetelés), hőhidak minimalizálása; 
páratechnikában „lélegző” szerkezetek (épületburok) kialakítása; belső térben borovifenyő látszó 
faszerkezetek, fafödém és faborítások, vályogvakolat, látszó bontott tégla falak. 
 
Falszerkezet követelményei: Természetes, egészséges anyagok; páraáteresztés; jelentős hőtároló 
tömeg; kiváló hőszigetelés. Teherhordó szerkezet: 30 cm bontott tufakő és bontott tégla vegyes 
falazat. Belül: 2 rtg nádszöveten vastag vályogvakolat. Kívül: kőfalra szerelt pallóváz, rajta Heraklith 
táblák hálózva, vakolva és öntisztuló homlokzati festéssel ellátva. Hőszigetelés: pallóváz közé befújt 
cellulóz (újrahasznosított papír). 
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2. Példa: Energiatakarékos családi ház, Dunakeszi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Egyszintes, „U” alakú átriumos elrendezés, tágas terek. 
- Nappali tér feletti nagyobb kiemelés (félnyeregtető), 
  máshol 20°-os - a végeken kontyolt - nyeregtető  
- Falszerkezet: 30-as BAUCELL® EPS  
  zsaluelemekből, 14,5cm kibetonozással (U=0,18W/m

2
K) 

- Tető és födémszerkezet: szilárd födém nélkül  
  szeglemezes rácsostartók, alsó öv 15+5 cm cellulóz 
  hőszigeteléssel, nappali felett látszó fa rácsostartók. 
- Hőszivattyú, hővisszanyerős szellőztetőrendszer,  
  napkollektorok, energiatakarékos fogyasztók. 
 

 

3. Példa: Energiatakarékos családi ház, Győr  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Keskeny saroktelken a sarok felé földszint + tetőteres  
  hagyományos nyeregtetős, délen egyszintes, lapostetős,  
  modernebb épületrésszel, magasított télikerttel,  
  acél árnyékolószerkezetekkel. 
- POROTHERM 30 N+F falazat + 10 cm kőzetgyapot hőszig. 
  (U=0,26W/m

2
K); hővisszanyerős szellőztetőrendszer. 
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4. Példa: Energiatakarékos családi ház, Fótliget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lejtős saroktelken részben kétszintes,  
  szinteltolásos épület, 3 csatlakozó tömegforma. 
- Falszerkezet: 30cm-es BAUCELL® (U=0,18W/m

2
K) 

- Köztes födém: Leier vb gerendás mesterfödém  
  BAUCELL EPS béléstestekkel, tető alatt szilárd födém  
  nélkül IGM szeglemezes rácsostartók 20 cm cellulóz 
  hőszigeteléssel, lapostető monolit vb födémmel. 
 
 

5. Példa: Kétlakásos energiatakarékos társasház, Fótliget  

 

 

 

 

 

 
 
- 2 db, eltolással kialakított tömbszerű, félnyeregtetős  
  épületblokk + lapostetős garázs, modern formavilág. 
- fa árnyékolószerkezetekkel kombinált faszerkezetű és  
  burkolatú teraszok és erkélyek a tömbszerű tömegeket  
  könnyed, áttört építészeti elemekkel ellenpontozzák. 
- POROTHERM 30 N+F falazat + 10 cm kőzetgyapot  
  hőszig. (U=0,26W/m

2
K); monolit vb födém;  

  fémlemez fedés. 
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6. Példa: Ultra-alacsony energiafelhasználású családi ház, Pécs  

 

 

 

 

 

 

- Ultra-alacsony energiafelhasználású családi ház 
  szabálytalan, dél felé lejtős telken. 
- 120°-ban a déli kilátás felé nyíló „V” alakú, részben  
  kétszintes épület, délen nagy üvegfelületek és naptér, 
  zárt északi homlokzat, kompakt forma (kis lehűlő felület) 
- Szerkezetek: POROTHERM 30/38 N+F falazat, PTH 
  födém, hagyományos fa fedélszék, műanyag nyílászárók 
  3 rétegű hőszig. üvegezéssel (k = 0,6 W/m

2
K), 

- Hőszigetelések: külső falak és padló: 20 cm folyamatos  
  EPS;  tető: 15 cm cellulóz + 15 cm EPS tetőelemek. 
  Követelmény: légzáróság; hőhídmentesség, fal és tető 
  k = 0,12 W/m

2
K, padló k = 0,15 W/m

2
K . 

- Tervezett fűtési energia igénye kevesebb, mint 15-20 kW/m
2
/év 

- Napkollektorok, Fűtési puffer és HMV tároló; hőszivattyú, hővisszanyerős szellőztetőrendszer. 
 

7. Példa: ~ „Passzívház”, Telki  

 

 

 

 

 

 
 
- Passzívház, földszintes + részben alápincézett, lejtős telken. 
 - 2 csatlakozó téglalap alaprajzú épülettömeg, 30°-os nyeregtetőkkel. 
- Fa szerkezetű naptér, előtte pergola és árnyékolórács 
- Falszerkezet: 40cm-es BAUCELL® EPS  
  zsaluelemekből, 14,5cm kibetonozással (U=0,11W/m

2
K) 

- Tető és födémszerkezet: szilárd födém nélkül IGM szeglemezes  
  rácsostartók, összesen 40 cm cellulóz hőszigeteléssel, pince felett  
  Leier vb gerendás mesterfödém BAUCELL EPS béléstestekkel, 
  Padló 30 cm EPS lépésálló hőszigeteléssel. 
- Nyílászárók 3 rétegű hőszig. üvegezéssel (k = 0,6 W/m

2
K), 

- Hővisszanyerős szellőztetőrendszer, napkollektorok, napelemek.
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8. Példa: ~ „Passzívház”, Fót  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Földszint+ tetőteres passzív családi ház, a pincében nyomda-kötészet-grafika műhellyel 
- Egyszerű, kompakt, négyzetes alaprajzú épülettömeg minimális lehűlő felülettel, déli oldalon nagy 
  üvegfelületekkel, északon zárt falfelülettel. 
- Alapozás: 20 cm vb lemezalap alul 20 cm EPS hőszigeteléssel, széleken átforduló kehelyelemmel.   
- Falszerkezet: 40cm-es BAUCELL® EPS zsaluelemekből, 14,5cm kibetonozással (U=0,11W/m

2
K) 

- Födémszerkezet:  Leier vb gerendás mesterfödém BAUCELL EPS béléstestekkel 
- Tető: hagyományos fa fedélszék  30 cm cellulóz hőszigeteléssel,  
- Nyílászárók 3 rétegű hőszig. üvegezéssel (k = 0,6 W/m

2
K), 

- Hőszivattyú, hővisszanyerős szellőztetőrendszer, napkollektorok, napelemek. 

 

Eredmények és következtetés: 

 
A leírtak rámutattak az energiahatékonyság és a fenntarthatóság összefüggéseire és 
ellentmondásaira: az energiahatékonyság, vagyis a véges források hatékony 
fogyasztása nem elegendő a „fenntarthatóság” eléréséhez. Az energiatakarékos és 
passzív házak építése azonban egy fontos lépés a fejlődésben. Az itt szereplő 
példák az energiatudatos tervezés tekintetében mutatnak be egy fejlődési vonalat az 
épületek tervezésében a „passzív házakig” terjedően. Az energiatakarékosság 
viszont a tervezésnek csak egy – sokszor más fontos szempontok rovására 
érvényesíthető – tényezője, ami gyakran ellentmond a funkcionális igényeknek, a 
tömbszerű tömegek igénye pedig jelentős korlátokat jelenthet az épületek szabad 
formálásában. Az ilyen ellentmondások feloldása - különösképpen a passzív házak 
építészetében - a jövő egyik legfontosabb kihívása. A „fenntarthatóság” tekintetében 
pedig a jövő legfontosabb kihívása a teljes épületállomány energiatakarékossá 
alakítása, továbbá hogy az energiatakarékos épületek várhatóan egyre csökkenő 
energiaigényének fedezésére is miként lehet fokozatosan áttérni 100%-ban megújuló 
források és energia használatára. 
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