
Passzívház 
 

Mi a passzívház? (egybe kell írni!) 

 

A definíció szerinti elvárás az, hogy az épület fajlagos fűtési energiaigénye ne haladja meg a 

15 
   

   értéket egy év alatt. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 100 m
2
 alapterületű ház fűtését 

(és nyári hűtését) egy teljes évig biztosítaná 15 hajszárító, ha az év során csak 4 napig 

működne. 

 

Hol veszítenek hőt a hagyományos házak?  

 

 A vékony falak nem jó hőszigetelők, rajtuk keresztül nagyon sok hőt veszítenek az 

épületek. (Különösen a panelházaknál!) 

 Az ablakok üvegtáblái is rossz hőszigetelők, itt is sok hő távozik. 

 Az ablakkeretek résein sok meleg levegő távozik télen, és „csak úgy hűz be a hideg”! 

 Időnként szellőztetni kényszerülünk télen (de nyáron a légkondicionált szobában is), 

hiszen elhasználjuk a levegőt. Ilyenkor szintén nagyon nagy a hőveszteség. 

 Az épület szerkezeti elemei, gerendái sokszor kilógnak a leszigetelt házból, és ha jó 

hővezetők, ezeken az úgynevezett hőhidakon át is sok energiát veszít a ház. 

 A földszinten bizony érezzük, hogy nem fűtik a pincét, vagyis a talajon át is sok hő 

távozhat, ha rossz a szigetelés. 

 Beszélnek az építészek légtömörségről, ami azt fejezi ki, hogy mennyire tartja bent az 

épület a levegőt. Ha porózus falú vagy tetejű, akkor a kis lyukakon át sok felmelegített 

levegő távozhat a házból, és ezzel is növeli a veszteséget. 

 

A passzívházak építésekor ezeket a veszteségeket igyekeznek minimálisra csökkenteni. Már 

több bejáratott technológia elterjedt. 

 

 Nagyon jó szigetelés 

 Háromrétegű üvegablak, különlegesen jól hőszigetelő ablakkeretekkel. 

 Az épület hőhídjainak megszüntetése a ház körbebugyolálásával (Az ablakok 

kivételével). 

 Jó légtartó (megfelelő légtömörséget biztosító) építőanyagok. 

 Szellőztetőberendezés alkalmazásával, amibe egy hőcserélőt építenek. 



 

 

A passzív házak energiaigényének leszorítását még a helyes tájolással, és az ablakok 

megfelelő árnyékolásával is segítik a tervezők. 

 

 

A hőcserélő: 

 

A hőcserélőbe egy csőrendszeren beáramlik a 

kinti friss levegő (az ábrán kék), amit a lakásba 

szeretnénk juttatni. Ám ez a levegő hideg, 

mielőtt a lakásba érne, fel kell melegíteni. 

A hőcserélőbe a másik irányból egy másik 

csőrendszeren át beáramlik a lakás elhasznált, 

ám meleg levegője (az ábrán piros). A két csőrendszer szorosan egymás mellett fut, 

nagy felületen érintkezik. Az egymással szembeáramló kinti és benti levegő között 

hőcsere történik: mire kintről bejut a friss levegő, addigra felmelegíti a bentről kifelé 

tartó elhasznált levegő. Közben a bentről kifelé tartó 

meleg elhasznált levegőt lehűti a kintól áramló friss 

levegő. Így az elhasznált levegő távozik, de a hő 

bent marad!  

A lakás különböző helyiségeibe a 

szellőztetőnyílásokon át jut be a friss levegő, és más 

nyílásokon át távozik az elhasznált levegő. 

 

A hőcserélő mellett általában kiegészítő 

fűtőrendszert is építenek a házba, hogy a nagyon 

hideg napokon is kellemes klímát biztosítsanak a lakásban. 

 

A passzívházakban a fent leírt fűtési rendszer mellett egyéb energiatakarékos megoldásokat is 

alkalmazhatnak.  



Például, melegvíz előállítására napkollektort, az elektromos áram egy részének előállítására 

napelemet építhetnek a ház tetejére.  

 

 

képek forrása: 

http://www.passzivhaztervezo.hu/a-passzivhazakrol/  

http://epiteszforum.hu/galeria/passzivhazak-alapkerdesei/134474 

 

http://www.passzivhaztervezo.hu/a-passzivhazakrol/
http://epiteszforum.hu/galeria/passzivhazak-alapkerdesei/134474

