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Passzívház

„Legszívesebben
mindenkit rábeszélnék
a passzívházra”

Nagy
házban
kicsi rezsi
írta: LUDVIG Erika fotó: fruitline

Miért is lett passzívház?

– 2012 tájékán, még a válság idején

elterveztük a párommal, hogy kiköltözünk vidékre. Gondoltuk, olcsón hozzájutunk majd egy klassz otthonhoz.
De csak problémás épületekkel
szembesültünk.
Ahol addig laktunk, borzasztóan magas
gázszámlát fizettem. Aztán egyszer
megtaláltam ezt a passzívházas témát,
és elkezdtem magam beleásni. Így jutottam el egy ismerős kivitelezőhöz,
Pusztai Ákoshoz, a Környezettudatos
Építő Kft. vezetőjéhez. Nagyon tetszett,
amit mondott, különösen amikor az
alacsony fenntartási költségekről mesélt.

Vendéglátóink a magas
fűtésszámlákat megelégelve
döntöttek a passzívház
építése mellett. Azóta felépült
otthonukban egy év alatt
kevesebbet fizetnek, mint
korábban egy hónapban…

Bakancslista
Szekér László építészhez határozott elképzelésekkel, 3 oldalas listával érkezett a
céltudatos pár. Tudták, hogy az étkezőben jelentős időt fognak tölteni, s hogy
oda be kell, hogy férjen egy 12 személyes asztal. Tudták azt is, hogy nem a
hálószoba lesz a legfontosabb helyiség számukra, így sem keleti tájolást, sem
reggeli napsütést nem szerettek volna. Annál inkább a reggeli napfénybe kívánták
az étkezőt és a nappalit. A gyerekszobákat az emeletre kérték, a szülői hálót a
földszintre. Az is a listán szerepelt, hogy az étkezőből könnyen kijuthassanak a
teraszra. A házigazda nagy zuhanyzót és fürdőszobát álmodott meg.

Mennyire volt stresszes az építkezés?
– Senkinek nem kívánom – vallja be őszintén a házigazda. – Addig, amíg a ház

szerkezetileg el nem készült, a kivitelezőnknek köszönhetően nem volt semmire
gondunk. Később, amikor belsőépítészeti dolgokról kellett dönteni, az már
rengeteg energiát vett igénybe. Na, ezt nagyon megéreztem én is, a párom is.
g e r e n da h á z a k 46

Mitől más, mint
a hagyományos?
– Szerintem a titok, hogy

a háznak nagyon vastag a
szigetelése, háromrétegűek
az ablakok, van benne egy
szellőztetőgép és precízen
dolgoztak a kivitelezők.

S hogy mi a helyzet a fűtésszámlával?
Míg korábban volt, hogy havi 80 ezret is kifizettek a téli hidegben, addig tavaly
összesen nem egészen 30 ezer forint volt a számlájuk. Mindez egy csaknem 250
négyzetméteres házban! Jó, időnként a fatüzeléses kandallót is használták, de
inkább a hangulata miatt.

				
– Azt tanácsolom, hogy aki passzívA házigazda jó tanácsa:
				házban
gondolkodik, olyan kivitelezőt
válasszon, aki kihívásnak veszi, hogy passzívházat épít. Én legszívesebben mindenkit rábeszélnék a passzívházra. Hangsúlyozom, a passzívházra, még az A+-osokat sem ajánlanám. A párom nagyon fázós, neki kell a
23 fok. Télen, amikor kint mínusz 10 fok volt, egy napig nem volt áram,
ezért fűtés sem, talán fél fokot esett csak vissza a hőmérséklet.
13 éves kisfiam
nemrégiben megjegyezte:
„Apa, ezt már előbb is
megépíthetted volna!”
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A passzívház tervezőjét,
Szekér Lászlót
kérdeztük:
– A tulajdonosok konkrét elképzeléssel

kerestek meg: passzívházat szeretnének, de nem akarták minősíteni.
Tervezői lobbi a pince ellen.
Eleinte szerettek volna egy pincét az
erős lejtésű területre, még az engedélyt
is megszereztük. Nagyon örülök,
hogy sikerült lebeszélnem őket erről.
Feleslegesen sok pénzt költöttek volna
el erre, komoly összeget sikerült itt
spórolni. Olyan helyiségek (gépészet,
garázs, kondi) kerültek volna ide,
amit kis átszervezéssel másképpen is
meg tudtunk valósítani. A 20 m²-es

tornaszobát a konyha-étkező fölé helyeztük, ami eredetileg dupla légteres, ki nem
használt tér lett volna, így megoldódtak a funkcionális problémák. Azért tartom
mindezt fontosnak, mert a tervezőnek az is a dolga, hogy előrelásson, és az építőt
lebeszélje arról, amivel nem ért egyet.
A ház építészeti szempontból azért érdekes, mert a korábbiakkal
ellentétben, amikor főleg nagy ereszkinyúlású épületeket terveztem (ez a nagyobb,
emeletes kialakításnál nem igazán működik), itt ablakokon túlnyúló kinyúlásokat,
tetőpergolákat alkalmaztam. A lapostető és a magastető kombinációja valósult meg.
A déli homlokzaton például 15-20 helyen átszúrtuk az épületet fagerendákkal.
Amikor süt a nap, akármilyen hideg is van, nem kell fűteni, 22-24 fok közötti
hőmérséklet van a házban. Ha borult az idő, 1-2 órára kapcsol be a fűtés.
Miért levegős hőszivattyút tettünk? Száraz, homokos a terület, amelyben
nem volt értelme talajszondát lerakni. Ezért elektromos levegős hőszivattyú és
hővisszanyerős szellőző került a házban. A kandalló inkább plusz, látványelem, amit
nagy odafigyeléssel kellett megcsinálni. Hiszen a levegőt kívülről kell beszívni, hogy
ne a szobából tegye azt meg, mert az fölborítaná a szellőzést.
A tető kulcskérdés. Egy hagyományos tetőn 15-20 centi a szigetelés, ennél a
háznál ennek a háromszorosa. Hiszen a ház fölfelé veszíti el a hő jelentős részét, ott
kell fokozottan szigetelni. A falakra akár 20 centi is elég lehet.
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Földszint alapterülete: 172 m² + 40 m² garázs
Emelet alapterülete: 117 m²
A falak hőszigetelése: 20 cm
A födém szigetelése: 50 cm
Légtömörség: 0,2
A ház energiaszükséglete: 15 kWh/m²év
Nyílászárók: REHAU háromrétegű, műanyag
nyílászárók
Extrák: téglaburkolat, minőségi burkolatok,
szaniterek és kiegészítők

A Passzívház Ytong klasszikus
falazóelemmel épült, amely
garantálja az otthon egészséges
lakóklímáját és gazdaságos
üzemeltetését!
Az Ytong építési elemek homogén anyagszerkezetéből adódóan könnyen, gyorsan megmunkálható, és minőségi szerkezetépítést tesz lehetővé.
A kész falazatban szükséges gépészeti vezetékek,
elektromos szerelvények helye felesleges mértékű
roncsolás nélkül alakítható ki.
Az Ytong falazat kiváló hőszigetelő tulajdonságát
az apró pórusokba zárt levegő garantálja.
Homogén anyagszerkezetéből adódóan rendkívüli
hőszigetelési tulajdonsága a falazóelem minden
irányában azonos.
Éghetetlen, így kiváló tűzvédelmi, nyomószilárdságú, építési kölségű építőanyag, környezetbarát
és szigorú minőségellenőrzésnek alávetett.

Profi műanyag
nyílászárók profiktól
A cikkben ismertetett
passzívház külső nyílászáróit a Confector Kft.
gyártotta és építette be,
Rehau PHZ műanyag
profilrendszerből. A
Confector Kft. 1997
óta gyárt és épít be műanyag és alumínium nyílászárókat, a
műanyag ablakok és ajtók profilját a
német Rehau szállítja. Cégünk jelentős
tapasztalattal rendelkezik családi házak,
panelházak és intézményi épületek
nyílászáróinak cseréjében, gyártásában
és beépítésében. A Rehau legmagasabb
követelményeinek is megfelelnek
gyártási és beépítési eljárásaink, melyet
ügyfeleink elégedettsége is visszatükröz.

A házat tervezte:

Szekér László DLA
okleveles építészmérnök,
minõsített passzívház tervezõ
E-mail: zeroenergias@gmail.com
A konyhabútor és az étkezõ
garnitúra készítõje:

Sandforce Bútor
Asztalos Mûhely

Horváth Sándor
2120 Dunakeszi, Repülõtéri út 1.
Tel.: 30/921-0184
E-mail: sandforce@invitel.hu
Facebook: Asztalos Mûhely
Fa- és pellet tüzelésû kandallókályha- és kazán- gyártás
és -forgalmazás:

Xella Magyarország Kft.

1135 Budapest, Tahi utca 53-59.
Tel.: 80/696-900
E-mail: zoldszam@xella.com • www.xella.hu

A háromrétegû mûanyag külsõ
nyílászárók gyártója és szállítója:

Confector Kft.

1037 Budapest, Pomázi út 11.
www.confector.hu/nyilaszaro

Edilkamin
International Kft.

Tel.: 30/222-4022, 30/631-1940
E-mail: magyaro@hu.edilkamin.co
www.edilkamin.com
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