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- Kivel terveztessünk?
- Miből építkezzünk?
- Hol találunk megfelelő szakembert?

ázkalauz
…és még sorolhatnánk a házépítés kapcsán állandóan felmerülő kérdéseket. A jövőben havi rendszerességgel megjelenő lapunkat
azért hívtuk életre, hogy az érdeklődő minden kérdésére egy helyen
választ kapjon, és sokszínű fórumot biztosítsunk az építőipar résztvevőinek; segédkezet nyújtva az építkezés előtt állóknak.

nyt mutatunk
„Navigare necesse est”

Szól a latin közmondás, vagyis: „Hajózni muszáj”. Ez az ókori
mondás érvényes napjainkban is: szükségünk van az útmutatásra
az élet minden területén. Szándékunk, hogy honlapunk az otthonteremtés iránytűje legyen, navigálva az építkezni vágyókat.

Világszerte gyorsan és hosszútávon növekednek az energiaköltségek. A légkör széndioxid szennyezésére, az ózonréteg folyamatos
elvékonyodására, a növekvő energiafelhasználás okozta problémákra többek között energiatakarékos építőanyagok és alternatív,
megújuló energiaforrások alkalmazása nyújthat megoldást. Első
számunk fő témája tehát a „nullenergiás” épületek – más néven:
„passzívházak”. Hogy mi az a „passzívház? Talán úgy közelíthetjük
meg a dolgot, hogy egy olyan épület, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre. Lapozzon, és tudjon meg többet az energiatakarékos házak építéséről!

R
ONITA-TETŐ KFT Építőanyagok
Pécsvárad, Kossuth L. u. 15/a.
Tel.: 0672/466-255 • 0630/633-4053

Schiedel Kémények Nagy Kedvezménnyel

A Ronita-Tető Kft. 2005. szeptemberében alakult pécsváradi székhellyel.
Fő tevékenysége köre az építőanyagok forgalmazása, értékesítése; valamint
kivitelezést is vállalunk. Irodáink kis- és, nagykereskedelemi tevékenységet is
bonyolít. Termékkínálatunk folyamatosan bővül ügyfeleink igényeinek megfelelően,
így az alapoktól egészen a szerkezetkész állapotig az építőanyagok széles skáláját
találja meg kínálatunkban. A beszállító cégek mérnök szaktanácsadóival
szoros együttműködésben segítünk eligazodni napjaink egyre korszerűbb
termékei között, igény szerint testreszabott ajánlatot készítünk,
melyben törekszünk vevőink számára a legideálisabb megoldást felkínálni.

Még több tippet és hasznos információkat talál a 
Házkalauz.hu oldalon.


A szerk./Házkalauz.hu

Forduljon hozzánk bizalommal!

ronita-Tető kft.
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 15/a
Tel.: 72/466-255; 30/633-40-53
ronita@enternet.hu
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Passzívházak építéséről röviden
A világon egyre elterjedtebb a csökkentett energiafelhasználású épületek tervezése, amelyeket különböző kategóriákba sorolhatunk
a megtakarított energiamennyiség szempontjából; kis energiaigényű létesítményektől egészen pluszenergiás épületekig. Az ezen
épületekre jellemző kellemes klímán kívül fontos megemlítenünk, hogy a hagyományostól eltérő szerkezetű épületek hanggátlása is
jóval nagyobb, ezért városi környezetben is kellemes, zajmentes életteret biztosítanak
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Passzívházat építeni annyit jelent,
mint környezettudatosan élni. Ugyanis
azon kívül, hogy korszerű, környezetbarát
anyagokból alacsony energiaigényű épületet építünk, a megújuló energiaforrások
felhasználásával csökkentjük a szennyezőanyag-kibocsátást is. Passzívnak hívhatjuk
azt az épületet, amelyik az átlagos energiafelhasználás csupán 20 százalékát igényli
köszönhetően a határoló szerkezetek jó
hőtechnikai tulajdonságainak, ezen kívül a
fennmaradó energiamennyiséget minimális
külső energiaforrás felhasználásával tudja
biztosítani.
A körülbelül tíz százalékkal magasabb
építési költségek néhány év alatt megtérülnek a 80 százalékkal alacsonyabb üzemeltetési költségből származó megtakarításból
kifolyólag. A passzívházak lakói jelenleg
négyzetméterenként körülbelül 350 forintos energiaköltséggel számolhatnak, ennek
akár tízszeresét is kénytelenek fizetni a régi,
rosszul hőszigetelt házak lakói. Az épületek
energiatakarékosságának növekedése, valamint a bioenergia fokozott hasznosítása
függetleníti a passzívház-tulajdonosokat a
fosszilis energiaforrásoktól.
Világszerte növekszik az érdeklődés a
passzívházak iránt. A Föld számos pontján
élő szakemberek cserélnek tapasztalatot, vitatják meg tudományos eredményeiket egy
energiatakarékosabb jövő megalapozásának
érdekében. Nyugat-Európában részben az
állami támogatásnak köszönhetően szintén
fellendült az energiatakarékos otthonok,
irodák építése. Különösen élen jár ebben
Ausztria, azon belül is Karinthia tartomány.
Ma már ezer passzívház található Ausztriában, de 2010-re akár tizenkétezerre is
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duzzadhat ez a szám. A világ minden tájáról érkeznek érdeklődők, hogy megértsék,
hogyan is működnek ezek az épületek úgy,
hogy még a kemény hideg teleken sem igényelnek hagyományos fűtést. Legfontosabb
cél az import energiaforrások mennyiségének lecsökkentése, kiiktatása, az önállóbb,
gazdaságilag erősebb állam kialakítása érdekében.
Magyarországon is egyre többen érdeklődnek az olyan technológiák iránt, amelyek
lehetőséget biztosítanak energiatudatosabb,
környezetkímélő, és nem utolsó sorban
anyagi megtakarítással járó épületek kivitelezésére. Számos építőanyag fellelhető a

palettán, amelyből jól hőszigetelt épületet
készíthetünk. Hagyományos építőanyagokból szendvicsszerkezet készül, melynek
általában jól elkülöníthető építési fázisban
készül el a teherhordó szerkezete (például:
vályogból, téglából, kőből, stb.), majd ezen
szerkezetek külső felületeire külön építik rá
a hőszigetelő réteget. Az IsoteQ® építőelemek hatalmas előnye a fent említett szerkezetekkel szemben abban rejlik, hogy ugyan
szintén összetett szerkezetnek minősül,
ugyanakkor a teherhordó és a hőszigetelő
réteg egy ütemben kerül felépítésre, ezáltal
az építkezés ideje töredéke a hagyományos
módszerrel készített passzívházakénak.
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IsoteQ® passzívház – környezettudatos élet
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Keresse standunkat
2008. április 09-13. között
a CONSTRUMA-n
(„A” pavilon, 212/B stand)!

www.házkalauz.hu

Miért nincs ma Magyarországon 1000 passzívház? Nehezen
megválaszolható, több okra visszavezethető kérdés. Talán legsarkalatosabb pont az állami támogatások hiánya. Nyugat-Európában
a passzívház építési többletköltség jó részét pályázatokból fedezni
lehet, míg Magyarországon erre még nincs kialakult rendszer. A
mesterségesen alacsonyan tartott (bár egyre emelkedő) gázár eddig
nem ösztönözte a lakosokat a megújuló energiaforrások kiaknázására. Ausztriában például hozzávetőlegesen négyszer annyiba kerül a gáz fogyasztói ára, mint hazánkban, ezért is fordulnak egyre
többen a hosszabb távon többszörösen kifizetődő energiahordozók
alkalmazása felé. A támogatási rendszer hiányán kívül említeném,
hogy Magyarországon az energiatakarékos rendszerekre, építésekre specializálódott szakember-képzés is elmarad a nyugateurópaihoz képest. Szűkében vagyunk a szakirányú folyóiratoknak, kiadványoknak is.
A fent említett hiányosságokon kívül Magyarországon még csak
most körvonalazódik olyan bizottság felállítása, ahol az energiatakarékos épületek bevizsgálását végeznék. Lehetőség van külföldről,
például Németországból kérni szakembereket a tanúsítvány kiállítására, ám ennek magasak a költségei.
A jövő általános érvényű energiastratégiája csak a következő lehet: az energiatakarékosság fokozása, valamint a fennmaradó energiaigény megújuló forrásból történő biztosítása.
Az energiatakarékosság fokozása érdekében szükséges épületeink külső határoló szerkezeteit kellő hőszigeteléssel ellátni.
Az IsoteQ® építőelem-család PASSZÍV elemei a szokásos rétegrend kialakításával U = 0,11 W/m²K hőátbocsátási tényezővel rendelkeznek! Ez a kalkulált érték kielégíti a passzívházakhoz szükséges
határértéket. Az IsoteQ® Passzív elemtípushoz a külső 20 cm vastag NEOPOR® hőszigeteléssel ellátott falazati elemen kívül a termékpalettán megtalálható az azonos hőátbocsátási képességgel rendelkező koszorú-, illetve áthidaló elem is.

Rendelje meg PASSZÍVHÁZ-át az
IsoteQ®-től: Teljeskörű szolgáltatások
a tervezéstől a kivitelezésig!

Kérje személyre szabott árajánlatunkat
az alábbi elérhetőségeken:
H-1063 Budapest, Bajnok u. 19.
Telefon: (+36 1) 460-9684 • Fax: (+36 1) 460-9685
E-mail: budapest@isoteq.hu •Web: www.isoteq.hu

IsoteQ® PASSZÍV falelem

A kiemelkedően jó hőszigetelő képességű IsoteQ® passzívház
falazat a koszorú- és áthidaló elemekkel kiegészülve válik tökéletesen hőhídmentessé.

2008. április Házkalauz
Minden jog fenntartva: IsoteQ® Magyarország Kft.

HK [200804] 2.indd 4

4/4/2008 10:05:38 AM

www.házkalauz.hu
A falazat nagyszerűsége abban rejlik,
hogy a külső hőszigetelési vastagságot a fal
teljes felületén egyenletesen tartja, ez által
nem alakulnak ki hőhidak az épületen.
Természetesen nem feledkezhetünk meg
a nyílászárók tulajdonságairól sem. Ezért a
passzívházakhoz tartozó nyílászárók hőátbocsátási értékét 0,80 W/m²K-ben maximalizálták. E feltételeket leginkább a három rétegű
üvegezésű, hőszigetelő gázkitöltésű ablakok
elégítik ki. Az üvegezett felület tulajdonságai
mellett különös figyelmet kell fordítani a nyílás keretszerkezetének kialakítására is.
Azonban a passzívházak követelményeit
önmagában nem elégíti ki a jó falazati hőszigetelés, bár nagyban befolyásolja az energiatakarékosság mértékét. A falazaton kívül
kellő képpen hőszigetelni kell a padlásfödémet, a pincefödémet, és a többi határoló
külső szerkezetet. Az épület formai kialakításában a kompaktság legyen a fő szempont,
csökkentve ez által a pozitív falsarkok mennyiségét. Az üvegezett nyílászárók legalább
felét délre kell tájolni az épületen, hogy

A lap rövid története:
„Tojás kontra tyúk”
Az EURÓPAI HÁZAK építészeti magazin tulajdonképpen folytatása az ugyanezen című könyvsorozatnak. A könyvsorozat az adott időszak építészetét teljes keresztmetszetében tárja elénk, lakó- és
középületek külső és belső bemutatásával. E sorozat Kószó József építész szakíró eddigi könyveinek
(www.koszokonyvek.hu) mintegy melléktermékeként indult útra, ugyanis a szerző többi műve szigorúan szakmai alapon íródott az érdeklődők lehető
legrészletesebb informálására és a “kezdők” szakmai
továbbképzéséhez.
A közel negyvenéves szakmai múlttal rendelkező szerző betöltötte hatvanadik életévét. Örvendetes számára, hogy ezidáig csak magyarul 38 könyve jelent meg közel hetven kiadásban, valamint
néhány kötet angol és német nyelven is. Könyveinek több mint fele Európa több egyetemén ajánlott szakirodalom a mérnökhallgatóknak, sőt szakmai sorozatait orosz nyelven is megjelentetik, és a
volt Szovjetunió egész területén terjesztik. Moszkvai
olvasók véleménye szerint: „Kószó az építészetet
nemcsak műveli és tanítja, hanem mialatt alkot, át is éli azt”. Egy szlovákiai építész, aki magyar
anyanyelvű kollégájával együtt forgatja a köteteket,
úgy véli, szellemiségük mindig magával ragadja.
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használatával biztosítani. Legsokoldalúbb
felhasználásra a hőszivattyú által átalakított
energia alkalmas, amely a földből, vízből
és levegőből nyert hőmérsékletet használja fel. Felhasználható többek közt fűtésre,
hűtésre és használati melegvíz-készítésre
is. Ugyanakkor elterjedt még a napenergia
napkollektorokkal történő kinyerése is, akár
melegvíz-készítéshez, akár villamos energia
előállításához.
Ezek a gépészeti technológiák nem szennyezik a környezetet, ezen kívül használóik
nagy mértékben függetleníthetik magukat a
külső energiaforrásoktól.
Magyarországon az energiatakarékos
építkezéshez rendelkezésre állnak már a
korszerű építőanyagok – mint például az
IsoteQ® Intelligens Építőelem –, a megújuló energiaforrást hasznosító gépészeti berendezések, csak rajtunk múlik, élünk-e a
lehetőséggel, és tesszük-e komfortosabbá,
olcsóbbá a jövő házait.
IsoteQ Magyarország Kft.
www.isoteq.hu

Passzívház Nyugat-Európában

kialakulhasson az úgynevezett „napcsapda”, melynek folytán a téli időszakban több
passzív napenergiához juthatunk. Az épület
északi oldalára minél kevesebb üvegezett
felület kerüljön, alaprajzi elrendezésben
előnyös a másodrangú helyiségek északra
történő elhelyezése (pl. mellékhelyiségek,
fürdő, kamra, stb.).
A határoló szerkezetek és formák hivatottak az energiatakarékosság megteremtésére, ugyanakkor a fennmaradó szükséges
energiát célszerű megújuló energiaforrások

Aktuális szám:

 
  
  
 

kinyíltak a kapuk?
Lakóparki álom a valóságban
Nekem egy egész városom van,
„akit” szerethetek
A BMW új látogatóközpontja
Münchenben
A korszerű technika jegyében
épült, környezetéhez igazodó
társasház
Népi építészet az ezredfordulón
Innováció az építészeti síküvegek gyártásában és alkalmazásában
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Passzívházak Magyarországon
A közelmúltban megrendezett, nagysikerű I. Magyar Passzívház Konferenciaés Kiállítás kapcsán DEBRECZY ZOLTÁN gépészmérnökkel,
a tavaly megalakult Magyar Passzívház Szövetség (MAPASZ) elnökével beszélgettünk
– Miért érezte fontosnak a szövetség
létrehozását?
– A Magyar Passzívház Szövetséget a
már meglévő osztrák, német és svájci minta
alapján hoztuk létre. A passzívházak elterjedését nagyban segítette a regionális szövetségek létrejötte és munkája. Reményeim
szerint ugyanilyen katalizátor szerepet fog
betölteni hazánkban is a Magyar Passzívház
Szövetség.
– Hány passzívház található Európában?
– Az első passzívház 1991-ben épült a
németországi Darmstadt-Kranichsteinben.
2008 elejéig mintegy 14.000 passzívházi lakás épült a világon. Darabszám szerint
legtöbb Németországban, egy főre vetítve
pedig legtöbb Ausztriában.
Nyugati szomszédunk, Ausztria passzívház nagyhatalom. Várhatóan idén Magyarországon is elkészülnek az első minősített
passzívházak.
– Hogyan kaphat passzívház minősítést egy épület hazánkban?

Rejtvény
A keresztrejtvény helyes megfejtéseit
az alábbi címre várjuk:

IsoteQ® Magyarország Kft.
1063 - Budapest,
Bajnok u. 19.

A helyes megfejtők között IsoteQ®
ajándékcsomagokat sorsolunk ki.

Az I. Magyar Passzívház Konferencia
megnyitóján Fegyverneky Sándor országos főépítész,
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
főosztályvezetője köszöntötte az egybegyűlteket

– A darmstadti Passzívház Intézet és az
általa feljogosított pár egyéb szervezet állíthat ki „Qualitätsgeprüftes Passivhaus”, azaz
„Vizsgált minőségű passzívház” minősítést.
A minősítés lényege, hogy még tervezési
fázisban profi passzívház szakértők átvizsgálják a terveket, különös tekintettel az
energetikai számításra (PHPP-számítás) és
a csomópontokra.

Vagy igazolják a passzívház szint elérését, vagy pedig rámutatnak a hiányosságokra. Az épület elkészülte után még be kell
küldeni pár kontrolldokumentumot. Csak
az a ház kapja meg a minősítést, amely betartja a passzívház-kritériumokat. Minden
építtetőnek csak javasolni tudom, hogy ha
biztosra akar menni, akkor végeztesse el
a minősítést. Meg vagyok róla győződve,
hogy többet nyer vele, mint amennyibe
kerül.
– Mik a szövetség rövid- és hosszútávú célkitűzései?
Szövetségünk célja a passzívházak és a
passzívházakkal kapcsolatos szemléletmód
elterjesztése Magyarországon. Mottónk
“Hálózat az információért, minőségért és
továbbképzésért” szintén azonos az osztrák,
német és svájci társszervezeteinkkel. Legfontosabb feladatunk az információközlés,
illetve a jogi, gazdasági és társadalmi környezet olyatén formálása, mely kedvez a
passzívházak elterjedésének. 

Az Internorm mindentudó kapcsoltszárnyú ablakai
®

Etalon Zala Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton út 47.
Tel.: +36-92/510-552 Fax: +36-92/510-553
Mobil: +36-70/384-0532, +36-70/384-0530
H-8800 Nagykanizsa, Magyar utca 2.
Tel/Fax: 93 / 311 - 955
Mobil: +36-20/259-6005
E-mail: internorm@etalonzala.hu
Honlap: www.etalonzala.hu

Négyszeres védelem egy ablakban:
[ ] jobb hőszigetelés
[ ] kiemelkedő hangszigetelés
[ ] beépített tisztításmentes árnyékoló
[ ] kompaktmegoldású belátás elleni védelem
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– Kérem, hogy értékelje néhány szóban
az I. Magyar Passzívház Konferencia- és
Kiállítást
– Az I. Magyar Passzívház Konferencia
és Szakkiállítás 2008. február 21-én került
megrendezésre a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében a Magyar Passzívház Szövetség, a Magyar Építőművészek Szövetsége, valamint a

Nagy figyelem kísérte az előadásokat

A Díszterem előtti aula adott
otthont a konferenciához kapcsolódó
Passzívház Szakkiállításnak

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék szakmai szervezésében.
A konferencián 9 nemzetközi és 5 hazai
előadó tartott előadást, többek között Dr.
Wolfgang Feist professzor, a passzívház
elmélet megalkotója. A téma iránti nagy
érdeklődésre ékes bizonyíték, hogy teltház,

sőt túljelentkezés is volt a konferencián.
Az előre tervezett Díszterem mellett, ami
már az előjelentkezési időszakban megtelt, egy szomszédos teremben kivetítőkön
keresztül is lehetőség volt a konferencia
előadásainak követésére. A konferencián,
fizetős mivolta mellett is közel 400-an vettek részt.
Ugyancsak nagy látogatottságnak örvendhetett a a konferenciához kapcsolódó
szakkiállítás, amin 23 kiállító cég volt jelen.
A kiállításon bemutatásra kerültek a legfőbb passzívház komponensek, úgy mint
hőszigetelés, illetve falszerkezet, nyílászárók és gépészet, illetve jelen voltak passzívház kivitelező vállalkozások is. Úgy érzem,
hogy a rendezvény tájékoztató szerepe
mellett pozitív impulzust is adott, mind
a szakmának, mind a nagyközönségnek.
Eljött nálunk is az ideje annak, hogy ha
valaki építkezésre vagy felújításra gondol,
akkor rögtön gondoljon a passzívházra is.
További információk a rendezvényről:
http://www.passzivhaz-konferencia.hu/
További információk a Magyar Passzívház
Szövetségről: http://www.mapasz.hu/
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