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Kihívások - 2012
• Olajcsúcs

– energiaéhség, energiaszegénység
– Paks b•vítése: atomjöv• vagy megújuló?

• Gazdasági válság
– közm•hátralékosok
– devizahitel-károsultak tömege
– olcsón építhet• és üzemeltethet• lakás kell

Hogyan lakjunk?
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Megoldások
• Új energetikai szabályozás 2020-tól

– „Nearly Zero” épületek, A+++

„Közel Nullás” épület megvalósítható:
– passzívházból: 15 kWh/m2év, A++

– Alacsony Energiaigény• Házból: 40-80 
kWh/m2év, A+

– Aktívházból

• Új energiastratégia
– Autonóm házak + elektromos autók

A+++ közel nullás
A++ passzívház
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Grid parity (hálózat-paritás) az a küszöbérték, melynél az alternatív 
áramtermelés módszerei legalább olyan olcsók, mint a hálózati áram. 
(Wikipedia) Magyarországon 2016 körül várható.
2011-ben 1 kW rendszerára bruttó 1 mFt, 2016-ban cca. 500 eFt



Egy lehetséges országos 
energiastratégia: Vision 2040

• - Paks b•vítése: élettartam meghosszabbítás ésszer•, új 2,5 GW-
os blokk építése ésszer•tlen, 2500 mrd Ft + 10 év, egylábon álló, 
központosított energiarendszer, 2020-tól urán kitermelési csúcs, 
utána rohamosan emelked• uránár, 2020 után az atomenergia lesz 
a legdrágább, a befektet•i érdekl•dés az atomenergia iránt = 0;  
2022-re várható paksi áramár cca. 20 Ft/kWh, megújuló áramár cca. 
16 Ft/kWh
- smart grid (Greenpeace Energiaforradalom)
- német energiapolitika: decentralizált energiarendszer, több ezer 
kiser•m•, intelligens hálózattal összekötve, néhány gyors indítású
(gáz)er•m•vel , atomer•m•vek lassú kivezetése a rendszerb•l
- Vehicle to Grid (V2G) rendszer: csúcser•m• helyett a parkoló
elektromos autók akkumulátorából levett energia
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Öko-logikus ház mintaterve

El•zmények:
•• MegvalMegvalóósult passzsult passzíívhvháázak tapasztalataizak tapasztalatai
•• AktAktíívhvháázz--ppééldldáákk
•• MegvalMegvalóósult alacsonyenergisult alacsonyenergiáás hs háázakzak
•• AutonAutonóómhmháázz--kkíísséérletekrletek
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Megvalósult passzívházak 
tapasztalatai

•• A tervezA tervez••k k éés kivitelezs kivitelez••k megtanuljk megtanuljáák a k a 
technoltechnolóógigiáátt

•• ÉÉlcsapat, folyamatos fejlesztlcsapat, folyamatos fejlesztééss
•• ÁÁrak: 230 rak: 230 eFteFt/m/m22--tt••l, ell, eléérhetrhet•• kategkategóóririááttóól l 

a pra préémiummium--kategkategóóririááigig
•• IgIgéény egyszerny egyszer••bb technolbb technolóógigiáákra, kra, 

alacsonyabb alacsonyabb ááron, ron, energiahatenergiahatéékonyankonyan
•• FejlFejl••ddéési perspektsi perspektííva: va: NearlyNearly ZeroZero, , 

AutonAutonóómhmháázz
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Aktívház-példák

•• PressbaumPressbaum: pr: préémiummium--kategkategóóriaria
•• PasszPasszíívhvhááz vagy alacsonyenergiz vagy alacsonyenergiáás hs hááz z 

alapralapróóll
•• A A NearlyNearly ZeroZero éés Autons Autonóómhmhááz felz feléé mutatmutatóó

megoldmegoldáásoksok
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Megvalósult alacsonyenergiás házak

• Penc, szalmaház
• Magyarkút, vályog+szalmaház, adatokkal
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Magyarkút, alacsonyenergiás ház
Építész: Medgyasszay Péter 

2012 március

Épület jellege: 110 m2 hasznos 
alapterület két szinten
Helyszín: Magyarkút (hidegzúg, -3-4°C)
Bels• h•mérséklet: 19-24 °C
F•tés módja: kályhakandalló, valamint 
tartalékf•tésként gázkazános felületf•tés
HMV készítés módja: gázkazán
2009-2010 f•tési id•szakban fogyasztás:
24 q fa, 220 m3 gáz (80-90 eFt/év)
Légtömörség: 5,2
F•tés primer energiaigénye: 37 kWh/m2a
Bekerülési költség: 180 eFt/m2



Autonómház-kísérletek

• Mintaterv: könny•szerkezetes passzívház 
alap, 230 eFt/m2 + 5 mFt ZBR

• Ajánlás az ócsai lakóegyütteshez
• Passzívház vagy alacsonyenergiás ház 

alapról a Nearly Zero-ig

• Perspektíva: fenntartható épület, 
elektromos autó 2012 március



Ócsai szociális bérlakás-együttes
MÉK szakért•i javaslat: egyedi, épületenkénti 
megoldás • A+ energiaosztályú (alacsony 

energiaigény• épületek, 40-80 kWh/m2év), 
max. f•tési h•igény 6 kW
• 110 m2-ig központi f•tés nélkül 
m•ködtethet•, egy f•t•berendezéssel
• t•zhelykazán (f•tés, f•zés, HMV, küls•
leveg•ellátás, nyáron villanyt•zhely)
• napkollektor (HMV) 
• napelem (áramtermelés)
• melegvizes puffertartály (h•tárolás)
• inverter (megtermelt áram hálózati 
betáplálás)
• ciszterna
• helyi növényi tisztító
• smart grid energiarendszer (Bükk-Mak-
Leader csoport)
• elektromos tölt•állomás és kisbusz
• 8 % többletköltségért „Nearly Zero”

Wamsler W 40,100 % magyar t•zhelyek-
t•zhelykazánok, passzívházhoz is illeszthet•, 
6/3 kW teljesítménnyel
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Magyar Ház 2020

Egy típus, három változatban
• Passzívház
• Aktívház
• Autonóm Ház
• Valamennyi ház az átlagos hazai családiház-épít•k 

igényeihez mért, cca. 130 m2 hasznos alapterület•, 
földszint + tet•teres, alápincézés nélküli épület

• A három típus mindegyike ajánlott megoldásokat 
tartalmaz, azonban más-más hangsúllyal, költséggel és 
kényelmi fokozattal. Összevethet•ek a különböz•
megközelítési módok, részleteik és jellemz•ik.
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Alaprajzi rendszer, tájolás

• A három típus alaprajzi rendszere közös: egy központi 
lakótérre szervezett épület, a tradicionális háromosztatú
parasztház modern változata. Az épület központi tere a 
konyha-étkez•, mint a ház életének központja, mely 
közös légtérrel kapcsolódik a tet•térhez. E központi 
térb•l nyílnak közvetlenül a lakószobák. A ház közepén 
található a t•z helye, a konyha. A ház északi frontján, 
illetve középen találhatóak a vizes helyiségek. A 
f•homlokzat el•tt árnyékoló pergolával fedett terasz.

• Az épület ideális tájolást feltételez, délre néz•
f•homlokzattal.
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Elektromos ellátás, gépészet

• saját napelemes áramtermel• rendszer. A rendszerben 1 
modul (1×1,7 m) teljesítményét 240 W-tal számoltuk. A 
rendszer teljesítménye három tételb•l áll össze:

• a háztartás áramigénye: 3 kW (21 m2 PV )
• Aktívház esetén a h•szivattyú energiaigénye: 2-3 kW 

(14-21 m2)
• elektromos autó/robogó töltési igénye: használattól függ
• Autonóm háznál: ciszterna + es•víz-hasznosítás, 

gyökérteres szennyvíztisztító rendszer, opcionális 
komposztáló toalett, opcionális fúrt kutas ivóvíz-ellátás.
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Milyen energetikai követelményeket kell kielégítie egy 
magyar "fenntartható ház"-nak?

A használati melegvíz 60%-ban napenergiával, 40%-ban biomasszával
biztosítható, ami 10 000 000 "egységfogyasztóra" tekintve nettó 10 PJ, 
bruttó 12,5 PJ energiaigényt jelent. 
A f•tési energiaigény: A hazai épületállomány kb. 480 000 000 m2, amely 
terület f•tési energiaigényének fedezésére megújuló forrásból 
(biomassza)középtávon 88,5 PJ energia fordítható. 85%-os gépészeti 
rendszereket feltételezve Magyarországon a fenntartható ház nettó
f•tési energiaigénye 43 kWh/m2.
Elektromos energiaigénye nem lehet nagyobb, mint 25 PJ / 10 000 000
f•, azaz 700 kWh/év, ami 50%-os lakossági és 50%-os kommunális 
megosztást feltételezve 350 kWh/év/f•, vagy 12,2 kWh/m2a fogyasztási 
határértéket jelent. 

forrás: Medgyasszay Péter 



Passzívház
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Az épület szerkezetei kielégítik a passzívház 
követelményeket. Falazata 30 cm Ytong + 20 cm 
Multipor hõszigetelés, U= 0,15
Lemezalapra épül, alul a talaj felõl 20 cm URSA 
XPS hõszigetelés. A tetõben 4 rtg. URSA DF 32 
Platinum, 30 cm rétegvastagsággal, fa 
fedélszerkezetre. A nyílászárók háromrétegû
Internorm ablakok, valamint a tetõsíkban 
süllyesztett beépítésû négyrétegû Velux 6563 
ablakok, U=0,61
A napvédelmet a földszinten a pergola illetve 
eltolható fa zsalutáblák, a tetõtérben a Velux külsõ
árnyékolórendszere végzi, napelemes 
távmûködtetéssel.
A födémek Ytong födémrendszerrel készülnek, 
bennmaradó zsaluzóelemre öntött monolit 
vasbeton. A tetõhéjazat Bramac Tectura Protector.
Gépészete: Bramac napkollektoros HMV-rendszer, 
a bojlerbe kötött vízteres Wamsler W1 
toldaléktûzhely, külsõ levegõellátással, padló- és 
falfûtéssel. Talajkollektoros hõvisszanyerõ
szellõztetõ rendszer. PV felülete 10 db Velux vagy 
Bramac modul, azaz 17 m2, 2,4 kW, mely a 
háztartási áram fedezésére elegendõ. Bõvíthetõ
felülete jelentõs, közlekedésre fordítható.



Passzívház
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Passzívház
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URSA passzívházas rétegrend
Bramac tet•fedés látszó szarufa (tartószerkezet)
Cseréptartó léc
Ellenléc
Páraátereszt• tet•fólia
URSA DF32 h•szigetelés, XPS bakos megoldással
párazáró folia
hajópadló borítás
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Passzívház
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Aktívház + Energiakulcs

2012 március

Az épület szerkezetei kielégítik a passzívház követelményeket.
Falazata 30 cm Silca + 25 cm Baumit hõszigetelõ rendszer, U= 0,15
Lemezalapra épül, alul a talaj felõl 20 cm URSA XPS hõszigetelés.
A tetõben 4 rtg. URSA DF 32 Platinum, 30 cm rétegvastagsággal, fa 
fedélszerkezetre.
A nyílászárók háromrétegû Internorm ablakok, valamint a tetõsíkban 
háromrétegû Velux 65 ablakok.
A napvédelmet a földszinten a pergola illetve eltolható fa zsalutáblák, a 
tetõtérben a Velux külsõ árnyékolórendszere végzi, napelemes 
távmûködtetéssel.
A födémek Ytong födémrendszerrel készülnek, bennmaradó zsaluzóelemre 
öntött monolit vasbeton. A tetõhéjazat az északi oldalon Bramac Tectura
Protector tetõcseréppel, délen illetve oldalt fémlemez-fedéssel fedett.
Gépészete: Energiakulcs talajkollektoros hõszivattyú, aktívfödémmel.
Hõvisszanyerõs szellõztetõgép, elõtemperáló kaloriferrel.
PV-felület: 56, 9 m2, azaz 8 kW Velux modul, mely fedezi a ház és a 
hõszivattyú igényét, és marad cca. 2 kW közlekedésre.
Az ablakok közti mezõben helyezkedhet el a Velux napkollektor-rendszere, 
de az Energiakulcs alkalmazása esetén ezt napelemmel kell helyettesíteni.



Aktívház
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Aktívház
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Aktívház nappályával
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Aktívház szélszimuláció, Ecotech
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Passzív szell•zés lehet•sége
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Aktívház
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Aktívház
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Aktívház
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Passzív szell•zés

Szolárkémény és szélfogó, Yazd Windcatcher, BedZed
Beddington Zero Energy project 
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Szabályozható
légbeereszt• szelep



Autonómház
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Az épület szerkezetei kielégítik a 
passzívház követelményeket.
Falazata 30 cm Ytong + 20 cm 
Multipor hõszigetelés, U= 0,15
Lemezalapra épül, alul a talaj felõl 20 
cm URSA XPS hõszigetelés.
A tetõben 4 rtg. URSA DF 32 Platinum, 
30 cm rétegvastagsággal, fa 
fedélszerkezetre.
A nyílászárók háromrétegû Internorm 
ablakok, valamint a tetõsíkban 
süllyesztett  háromrétegû Velux 65 
ablakok, U=0,82. A napvédelmet a 
földszinten a pergola, a tet•térben a 
Velux küls• árnyékolórendszere végzi, 
napelemes távm•ködtetéssel.



Autonómház
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A szimuláció
szerint 6 kW-os 
Wamsler t•zhellyel 
kif•tve 
18,5 C-t biztosít a 
szobákban, 
20 C-t a központi 
lakótérben, 
22 C a fürd•ben, 
de 
félteljesítményre, 
3 kW-ra állítva is 
elegend• lehet.
(Reith A.)



Autonómház
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Autonómház
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Autonómház
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Autonómház
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Passzív szell•zés szél- és 
szolárkéménnyel

2012 március

Gépészete: Velux vagy Bramac 
napkollektoros HMV-rendszer, a bojlerbe 
kötött vízteres Wamsler W1 toldaléktûzhely, 
külsõ levegõellátással.
Passzív szellõzés, gravitációs szél- és 
szolárkéménnyel, frisslevegõ bevezetés 
télikertbõl, manuálisan szabályozott 
légbeeresztõ szelepekkel.
PV felülete 10 db Velux vagy Bramac modul, 
azaz 17 m2, 2,4 kW, mely a háztartási áram 
fedezésére elegendõ. Bõvíthetõ felülete 
jelentõs, közlekedésre fordítható.



Autonómház

2012 március



Autonómház
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Összefoglalás

• Mindhárom épület alkalmas a 2020-as 
Nearly Zero követelmény kielégítésére

• Mindhárom épület teljeskör•en
továbbfejleszthet• autonóm m•ködésre

• A Passzívház és Autonómház 
többletráfordításainak megtérülése <10 év

• az Aktívház + Energiakulcs önjáró üzemet 
biztosít, azaz Zéró Energia Épület



H•szivattyú
Zárt vertikális szondás: 60 %
Nyitott talajvizes kútpáros: 25 %
Horizontális földkollektoros: 5 %
Leveg•s h•szivattyú: 5 %
Termál elfolyó víz: 5 %
Forrás: Ádám Béla
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Freiburg, Heliotrop

D. Fischer, Dubai – dinamikus építészet
68 emelet, „öko-torony”

Jöv•ház, Amszterdam
teljes automatizálás 

Vadhajtások
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…és te mit választanál?

www.fenntarthato.hu
www.autonomhaz.eu


