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Interjú Dr. Szekér Lászlóval,
a Passzívház Magyarország  
Egyesület elnökével
„Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a passzívházak 
elterjedésével meg lehetne előzni a szmog kialakulását”

Passzívház Veresegyházon (tervező: Szekér László, 2016)
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A Passzívház Magyarország Egyesület 
az egyetlen magyarországi szervezet, 
ami a passzívházak ügyét szervezetten 
képviseli. Miben különbözik a pasz-
szívház más energiahatékony mód-
szerektől?
A passzívház egyik alapkövetelménye 
a gazdaságosság, fontos, hogy minden-
ki számára elérhető legyen. Az áprilisi 
bécsi nemzetközi passzívház konferen-
cia mottója nem véletlenül Passivhaus 
für alle – vagyis passzívházat minden-
kinek. A passzívházépítéssel  minden-
ki jól jár, a passzívházakban élőkön túl 
javítja az ország versenyképességét, így 
hat a gazdaságra, erősíti a nemzetbiz-
tonságot, óvja a környezetünket, javítja 
az egészséget. Fontos jellegzetessége, 
hogy nagyon következetes minőségbiz-
tosítási rendszerrel rendelkezik – egy ta-
núsított passzívház tényleg az, ami, nem 
lehet csalni. A beépített anyagok és szer-
kezetek mellett a tervezés és kivitelezés 
folyamatát is ellenőrzi az auditor, és akár 
a megvalósítást végző tervezőt és kivi-
telezőt is tanúsítják. 

A passzívházépítés nagyon összetett 
tudást, részletes, alapos tervezést és na-
gyon precíz kivitelezést igényel. Nem egy-
szerűen arról van szó, ahogyan sokan hi-
szik, hogy elég, ha bizonyos passzívház 
komponenseket alkalmaznak – például 

Maga a módszer nem bonyolult, bár-
ki számára megtanulható, aki tisztában 
van az alapismeretekkel, de akár laiku-
sok számára is követhető. A szoftver ára 
kifejezetten olcsónak mondható, min-
denki számára elérhető. A tervezés folya-
mata a következő: az első skicceket már 
rögtön energetikailag is modellezzük a 
PHPP (Passive House Planning Package 
= passzívháztervező csomag) elnevezé-
sű szoftverrel. A hazai energetikai számí-
tással szemben, amelyik utólag minősít 
egy épületet,  ez a módszer fordítva mű-
ködik: mi már az elején meghatározzuk 

Tudna mondani erre egy példát?
Vegyünk például egy ablakot. Az elfo-
gadott magyar rendszer egyetlen adatot 
vesz figyelembe: az ablak általános hő át-
bocsátási tényezőjét  (U-érték,  W/m2K). 
A PHPP-ben viszont számolunk a tok, az 
üvegezés, a távtartó U-értékével is, vala-
mint figyelembe vesszük az ablak méretét, 
a tájolását és a beépítését is. Vagy mond-
hatnék mást is: tudnunk kell az adott hely 
klímaadatait is, ehhez az időjárási méré-
sek adatbázisa alapján le lehet kérni az 
adatokat, az adott hely több tízéves átla-
gát. Nyilván más klímaadatokat kapunk 
a  Mecsek déli lejtőjén, mint egy észa-
ki tájolású mátraszentimrei telken, akár 
kétszeres eltérések is lehetnek. Az egyes 
építőanyagok között is nagy eltérések le-
hetnek. A Német Passzívház Intézet egy 
hatalmas adatbázist kezel, ahová bekerül-
nek azok a termékek, amelyek megfelel-
nek a követelményeknek és beépíthetők 
passzívházba. Ezek bevizsgált, ellenőrzött 
adatú termékek, amik a tervezési szoft-
verbe is be vannak építve, vagyis mindez 
nagyon leegyszerűsíti és megbízhatóvá 
teszi a számolást. Természetesen olyan 
terméket is be lehet építeni, ami nincs 
benne az adatbázisban, de akkor előtte 
független intézetben be kell vizsgáltat-
ni, hogy valóban megfelel-e a követel-
ményeknek. Ezt később a minősítés so-
rán is ellenőrizni fogják.

Van olyan körülmény, ami akadálya 
lehet egy passzívház megvalósításá-
nak, vagy felújítás esetén egy épület 
passzívvá alakításának?
Ez nem egy megvalósíthatatlan követel-
ményrendszer, azt mutatják a tapaszta-
latok, hogy gyakorlatilag bárhová le-
het passzívházat építeni. Én magam is 

A passzívházépítés nagyon összetett tudást, 
részletes, alapos tervezést és nagyon precíz 
kivitelezést igényel.

háromrétegű üvegezést, vastagabb hő-
szigetelést és hővisszanyerős szellőzést. 
Nagyon fontos emellett a légtömörség, 
a hőhídmentesség, a megfelelő tájolás, 
az optimális benapozottság is. Talán az 
egyik legfontosabb feltétel, ami a meg-
valósítás sikeréhez elengedhetetlen, az 
idő. Időt kell hagyni az alapos munkára, 
a tervezésre és a kivitelezésre is, lénye-
ges, hogy nem szabad kapkodni, így le-
het az előírt minőségi követelményeket 
elérni. Valami felmerülhet kivitelezés 
közben – például olcsóbb anyagot talált 
a kivitelező –, ekkor újra ellenőrizni kell 
a számításokat , hogy biztosan teljesítsék 
a követelményeket. Ez a folyamatos visz-
szacsatolás is megnövelheti a kivitelezé-
si időt – de lehet, hogy megéri.

azokat az energetikai értékeket, amiket 
el akarunk érni, és ezek szerint haladunk 
tovább. A modellezés során többféle ér-
téket kapunk: napnyereség hasznosítá-
si arány, üvegezés, árnyékolási tényezők, 
fajlagos hőigény stb., ezeket módosítva 
a tervet is módosítani kell. A számítási 
módszer nagyon pontos, ezt megépült 
példák is igazolják. A passzívháztervezés 
módszere dinamikus szimulációs számí-
tásokon és több évtizedes gyakorlati ta-
pasztalatokon alapul. A jelenlegi magyar 
gyakorlattal szemben sokkal részletesebb 
adatokat kell megadni – egy ablaknál pél-
dául nemcsak az U-értéket kell megadni, 
hanem nagyon sok és részletes adatot, 
valamint a klímaadatok használata is se-
gít a pontos energetikai modellezésben.

Passzívház Budapesten (tervező: Hegedűs Attila, 2016)
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terveztem egy olyan iskolát, ahol na-
gyon kedvezőtlenek voltak a körülmé-
nyek, a szomszédos épületrészek nagy-
mértékben leárnyékolták az új épületet, 
végül mégis ki lehetett hozni a megfele-
lő eredményt. Nehéz volt ugyan, de nem 
lehetetlen. Felújításoknál már nehezebb 
a helyzet, mert lehetnek olyan épületré-
szek, amikkel nem lehet utólag mit kez-
deni, egy alapozás utólagos szigetelése 
például elég nehezen megoldható. A kö-
vetelményrendszer azonban figyelembe 
veszi ezt a tényt, ezért felújítás esetében 
megengedőbbek a határértékek. Ennek el-
lenére a passzívházszintű felújítás, átala-
kítás Magyarországon sajnos még kezdeti 
állapotban van, sokkal több új passzívház 
épül, mint amennyit átalakítanak, pedig 
hatalmas ebben a lehetőség.

Milyen keretek között oktatják a mód-
szert itthon?
A magyar felsőoktatásban sajnos nincs 
ilyen jellegű átfogó képzés, pedig a 
passzívháztervezésnek az egyetemi 
tananyagban lenne a helye, valahol az 
épületszerkezettan és az épületgépészet 
közé beintegrálva. Próbáltunk már lépé-
seket tenni ennek érdekében, a tananya-
got például már akkreditáltattuk, hiszen 
ez a feltétele annak, hogy bekerülhessen 
az oktatásba. Magyar szakember jelenleg 
vagy külföldön tanulhatja meg a módszert, 
vagy pedig az egyesületünk képzésein, 
hiszen hat éve foglalkozunk oktatással 
is, szerencsére már több száz szakember 
elvégezte a képzésünket. Építészek, gé-
pészek számára egy tíznapos képzés el-

végzésével és egy kis otthoni rátanulás-
sal a módszer elsajátítható. Az oktatási 
anyagunk három pillérre épül, egy épü-
letszerkezeti, egy épületgépészeti és egy 
közgazdasági részből áll. Ez a fajta hár-
masság új szemléletet képvisel, talán ezért 
is nem tudott eddig beintegrálódni a fel-
sőoktatásba. Ugyanígy kivitelezőknek is 
indítunk tanfolyamokat. A tananyagot az 
Európai Bizottság támogatásával létrejött 
nemzetközi tananyag alapján adaptál-
tuk, aminek a magyar változatát tanítjuk. 
Az oktatáshoz is engedéllyel és minősí-
téssel kell rendelkezni, csak az taníthat-
ja a módszert, aki rendelkezik az eredeti 
tananyag felhasználási jogával és oktatá-
si engedélyével. Maguknak az oktatóknak 
is le kellett vizsgázniuk Németországban 
ahhoz, hogy megkapják az oktatási enge-
délyt. Vagyis nemcsak a tervezőknek és 
a kivitelezőknek, hanem a tanároknak is 
engedéllyel, minősítéssel kell rendelkez-
niük – az oktatás is a nagyon jól kidolgo-
zott rendszer része.

Sajnos még így is előfordulnak néha 
problémák – van, aki visszaél a passzívház 
marketingerejével. Hirdetésekben gyak-
ran látni hivatkozásokat a passzívházra 
– miközben szó sincs róla. Építési vállal-

kozók gyakran szeretnének passzívházat 
árulni anélkül, hogy végigjárnák a meg-
felelő lépéseket. Tudomásul kell venni, 
hogy nem lehet „véletlenül” passzívhá-
zat létrehozni. Komoly tervezés, időrá-
fordítás és erőfeszítések nélkül nem fog 
sikerülni. A csodavárás itt nem műkö-
dik, a kívánsághoz valamit le kell tenni 
az asztalra. Ha egy építtető passzívházat 
szeretne magának, ne elégedjen meg az-
zal, ha a tervezője azt mondja neki, hogy 
tud ilyet tervezni, de nincs referenciája. 
Az is gyanús, ha a tervező akarja lebe-
szélni az építtetőt a minősítésről, az pe-
dig végképp feltűnő, ha nem akar (vagy 
nem tud) PHPP számítást végezni, az el-
készült épületen nem tartja fontosnak a 
légtömörségmérést. Ha ilyennel talál-
kozik az építtető, zavarja el a tervező-
jét, mert nem ért a dologhoz, és később 
csak problémái lesznek. Arra is volt pél-
da, hogy a passzívháznak eladott termék 
háromszor-négyszer rosszabb minősé-
gű volt, mint amit kértek. Sajnálatos, de 
tény, hogy a jelenlegi hivatalos energe-
tikai számításokkal nem lehet a passzív-
ház minőséget garantálni.  

Az ilyen hibák kiküszöbölése érdeké-
ben is nagyon fontos az oktatás.

Mekkora a passzívházak aránya ma 
Magyarországon? Egyáltalán meny-
nyire ismert, mennyire elfogadott?
A magyar épületeknek még csak nagyon 
kis százaléka passzívház. Ezen nem kell 
csodálkozni, mert az embereknek 2008 
óta nemigen van pénzük építkezni, ez 
az időpont pedig pont egybeesik a pasz-
szívházak magyarországi megjelenésé-
vel. Ennek ellenére az elmúlt közel tíz 
évben a passzívház viszonyítási pont 
lett a magyar piacon, sokan szeretné-
nek ilyet építeni, és szinte mindenki eh-
hez a szinthez méri az épületet. Benne 
van a köztudatban, kedvező az elfoga-
dottsága, mára már megkerülhetetlen-
né vált. Az Európai Unió részéről mind a 
jogszabályok, mint a pénzügyi támoga-
tás régóta rendelkezésre áll, sokkal több 
pénzt lehetett volna erre a célra lehív-
ni, ebből a szempontból elvesztegetett 

Passzívház Veresegyházon (tervező: Szekér László, 2016)

Az oktatási anyagunk három pillérre épül: 
egy épületszerkezeti, egy épületgépészeti  
és egy közgazdasági részből áll.
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évek vannak mögöttünk, a kormányzati 
szándék nem ebbe az irányba mutat. Pe-
dig rengeteg érv szól mellette – az egész-
ségünk, a környezetvédelem, a szmog, a 
költségek, az energiafüggőség –, a magyar 
kormány egyelőre mégsem támogatja a 
szükséges mértékben. Ahhoz, hogy va-
lóban el tudjon terjedni, a felsőoktatá-
si rendszerbe való beintegráláson kívül 
arra lenne szükség, hogy a kormány az 
ügy mögé álljon. A nagycsaládok támoga-
tási rendszerébe például szépen be lehe-
tett volna illeszteni: akkor járna a tízmil-
lió forint, ha passzívházat építenek vagy 
vásárolnak – ez jelentősen megdobhatta 
volna a passzívházak elterjedését.

Passzívházakkal kb. a tizedére lehetne 
lecsökkenteni a fűtési energiát, ezzel orszá-
gos szinten 30%-os energiamegtakarítást 
lehetne elérni, ami óriási mennyiség. A kö-
zel nullás energiaszint kötelező a köz-
épületekre jövő januártól, 2021 januárjá-
tól pedig minden épületre – ez nagyon jó 
irány, de a magyar valóság lehet, hogy más 
lesz. A passzívház sokkal egyértelműbb, 
szigorúbb követelményrendszert kínál, 
ezért sokkal nagyobb energiahatékony-
ságú, ezt a szintet lenne célszerű köte-
lezővé tenni.

Ahogy említette, rengeteg érv szól 
a passzívházak mellett, többek kö-
zött megszabadíthatna bennünket a 
szmogtól.
A passzívházak hatalmas előnye, hogy 
alapvetően javulna az emberek egészségi 
állapota, ami az egészségügyi rendszerben 
is érezhető javulást okozna, költségszinten 
is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
a passzívházak elterjedésével meg lehet-
ne előzni a szmog kialakulását. A szmog 
egy olyan dolog, amivel, ha már megje-

lent, semmit nem tudunk kezdeni, meg 
kell várni, amíg a szél kifújja. Ezért egye-
dül a megelőzésben gondolkodhatunk: a 
közlekedés és a fűtés energiahatékonnyá 
tételével (vagyis elektromos autókkal és 
passzívházakkal) a káros anyagot a tize-
dére lehetne csökkenteni! A passzívház 
szellőzőrendszere egyébként jelenleg is 
védi a benne élőket a szmogtól, ráadásul 
plusz szénszűrővel is fel lehet szerelni a 
rendszert, ami a káros anyagokon kívül 
a szagokat is kiszűri. 

Mennyibe kerül egy passzívház építése 
a hagyományos házak árához képest?
Végeztünk összehasonlító számításokat, de 
nyilván minden helyzet egyedi, és egyedi 
mérlegelést igényel. A többlet idő, amíg 
megtervezünk és megvalósítunk egy épü-
letet, nyilvánvalóan pluszköltséggel jár. Ha 
10 cm helyett 20 cm hőszigetelést, vagy 
kétrétegű üvegezés helyett háromrétegűt 
építünk be, az is egyértelműen költségnö-
velő tényező. Ugyanakkor kéményt valószí-
nűleg nem kell beépíteni, el tudjuk hagy-
ni a gázbekötést, a radiátoros rendszert a 
csövekkel, nincs szükség klímaberende-
zésre – ezekkel viszont költséget tudunk 
megtakarítani. Összességében azt lehet 
mondani, hogy jelenleg kb. 10%-kal kerül 
többe egy passzívház megvalósítása egy 
hagyományosnál. Ez nem tekinthető sok-
nak, és meg is térül a kisebb fűtésszámla 

miatt. Azt is figyelembe kell venni, hogy 
a hagyományos házak lassanként piaci 
hátrányba kerülnek, vagyis jóval többet 
veszítenek az értékükből az évek során, 
mint egy passzívház, vagyis a passzívház 
értéktartó befektetés. Passzívházba meg-
éri befektetni, ezért ha egy adott összeg 
áll rendelkezésre házépítésre, amit nem 
lehet túllépni, az alapterületre vonatko-
zóan kompromisszumos megoldást szok-
tam javasolni: ha ugyanabból a keretből 
egy 120 m2-es hagyományos épületet vagy 
egy 110 m2-es passzívházat lehet kihozni, 
érdemes az utóbbi választani.

Milyen rendezvényeket tervez a Pasz-
szívház Magyarország Egyesület az 
idei évben?
Az év elején egy nagyszabású nemzet-
közi konferencia lesz: április 28-29-én 
rendezik meg Bécsben a 21. Nemzetközi 
Passzívház Konferenciát, ami egy nem-
zetközi seregszemle, előadásokkal, kiál-
lításokkal. Magyar előadások is lesznek a 
konferencián, dr. Ürge-Vorsatz Diana klí-
makutató, Nagy Csaba építész, dr. Vajda 
József gépészmérnök és én képviseljük 
a hazai színeket. Tavasszal és ősszel is 
indítunk képzéseket tervezőknek és ki-
vitelezőknek is. Ősszel saját szervezésű, 
hazai fókuszú konferenciát rendezünk 
az újdonságokról, termékekről, kompo-
nensekről. Nagy sikerű rendezvényünk a 
Passzívház Nyílt Napok, amin ingyene-
sen lehet részt venni. Ezt is ősszel tart-
juk, és kapcsolódik hozzá a kivitelezők-
nek tartott szakmai program. Terveink 
között szerepel ezenkívül egy alapkép-
zés elindítása azoknak, például építte-
tőknek, akik szeretnének tisztában lenni 
az alapismeretekkel, a passzívházépítés 
előnyeivel és lehetséges buktatóival. Az 
új honlapunk (www.phm.hu) is hamaro-
san elérhető lesz, így még több informá-
ciót tudunk majd átadni az érdeklődők-
nek. Ahogy mondtam, a passzívház már 
nem megkerülhető Magyarországon sem, 
de célunk, hogy valódi áttörést érjünk el. 
Mi minden lehetőségünkkel azon dolgo-
zunk, hogy ez a helyzet megváltozzon, és 
az idő nekünk dolgozik. 

Passzívház Szentendrén (tervező: Kátai Éva, 2016)

A közlekedés és a fűtés energiahatékonnyá 
tételével a szmogot előidéző káros 
anyagokat a tizedére lehetne csökkenteni!




