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3.9 Nullenergiás ház – 
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A környezet iránti felelősség erősödésével egyre növekszik az igény 

a megújuló energiaforrások iránt. Az áram és a hő előállítása napfény-
ből, a környezeti hő felhasználása hőszivattyúval, a fatüzelés korszerű 
kazánokban mind nagyobb jelentőségre tesz szert. A kis energiafo-
gyasztású házakban történő felhasználásra már a piacon beszerezhetők 
berendezések, amelyek hőszivattyút, hőtárolóval kombinált vízmelegítőt 
és a napelemes energiaforrás csatlakoztatási lehetőségét is tartalmaz-
zák. Ezekhez csatlakoznak a szellőzőberendezések, amelyek a légcse-
rét a tényleges szükséglethez igazítják, továbbá a szellőztetés hőszük-
ségletét hőcserélővel a minimumra csökkentik. A fapellet- vagy fagáz-
tüzelésű kazánokban a környezetet kímélő tüzelés lehetséges, kényel-
mes a kezelésük, és egyúttal könnyen a szükséglethez igazítható a ter-
melt hő mennyisége. A föld–levegő hőcserélők a felszínhez közeli földré-
tegek hőjét használják a klímaberendezések energiafogyasztásának 
csökkentésére. 

A „kis energiaigényű ház” a német gyakorlatban azokat az épülete-
ket illeti, melyek az érvényes országos szabványhoz képest 30%-os 
energiamegtakarítással képesek üzemelni. Fontos, hogy jó hőszige-
telésű, nagy, déli tájolású ablakai legyenek. Ebben az esetben teljesül-
hetnek a kategóriára a német előírások, amely szerint 70 kWh/m2év-nél 
kisebb a hőszükségletük. 

A „passzív házak” olyan épületek, ahol a hőszigetelő rendszerek 
eredményeként a belső nyereségekkel (a gépek, emberek hővesztesé-
gével) és a napenergia hasznosításával az épület fűtési igénye döntően 
biztosítható, így nem kell hagyományos fűtési rendszert az épületbe épí-

 



teni. Ezen házak a nemzeti szabványhoz képest 80–85%-os megtakarí-
tással, azaz 15 kWh/m2 hőigénnyel üzemelnek. 

A legújabb határértékek már a „nullenergiás”, illetve „pluszenergiás” 
házakat is meghatározzák, amelyek több energiát állítanak elő, mint 
amennyit a teljes üzemeltetésükre elfogyasztanak.  

Fűtés és meleg víz 

Korszerű kazán, hőtároló-hőcserélő, szellőztetőrendszerrel kiegé-
szítve, az alapja a takarékos fűtésnek. Főként a használati melegvíz-
ellátás céljára célszerű, főként a nyári hónapokban a napenergiát fel-
használni. Májustól szeptemberig a teljes igény fedezhető így, éves át-
lagban 60% elérhető. Az ehhez szükséges hőcserélőnek két fűtő csőkí-
gyója van, az alsót a napelemek energiája melegíti fel, a felsőt a szük-
ség esetén beindított kazán. Ha a fűtési meleg vizet is részben napener-
giából akarjuk biztosítani, ún. kombinált tároló kell, ebben nagyobb 
mennyiségű forró víznek van hely, amelyet részben használati meleg 
vízként, részben fűtővízként használunk fel. 

A német éghajlaton a kis energiafogyasztásúnak minősülő házaknál 
sem elegendő a napelemek energiája a használati vagy fűtési meleg víz 
egészének a szolgáltatására, mindenképpen ki kell egészíteni további 
hőforrással, például gázkazánnal. Amennyiben ezt is megújuló forrásból 
akarjuk fedezni, szóba jöhet egy hőszivattyú is. 

Hőszivattyús fűtés és hűtés 

A felszínhez közeli földrétegek természetes szezonális hőtárolóként 
működnek. A talaj konkrét paramétereitől, egyéb környezeti tényezőktől 
(mint pl. beépítettség) függően változik a hőmérsékletük, csillapítással 
és késéssel követve a talajmenti levegő évszakonként változó, a klimati-
kus viszonyok által meghatározott hőmérsékletét. Németországban 2 
méter mélyen az év folyamán 5 és 15 ºC között ingadozik a hőmérséklet. 
A talajvíz hőmérséklete függ még az áramlási viszonyoktól is, de szintén 
viszonylag szűk határok között mozog. 

A hőszivattyú a földben, a talajvízben vagy a levegőben tárolt mele-
get alakítja viszonylag kis mennyiségű segédenergia felhasználásával 
fűtési energiává, a hűtőszekrények működési elvéhez hasonlóan mun-
kaközeget keringetve egy termodinamikai körfolyamatban. Az így kelet-
kezett hő háromnegyede származik a környezetből, egynegyede a szi-

 



vattyút működtető villamos energia. Amennyiben ez utóbbi is megújuló 
forrásból származik, a teljes fűtőenergia megújuló forrású lehet.  

A hőszivattyús rendszer is kombinálható napelemes segédenergia-
forrással. Elvileg lehetséges a hőszivattyút földgázzal, gázolajjal vagy 
biomasszából származó üzemanyaggal is működtetni, de egy lakóház-
nál, ahol viszonylag csekély az energiaigény, kérdéses, hogy szabad-e 
többfajta energiaforrást használni.  

Meleg nyári időben a szivattyú működhet hűtő üzemmódban is, a 
földben lévő alacsonyabb hőmérsékletet kihasználva. Ennek a hűtésnek 
nincs olyan jó hatásfoka, mint egy klímaberendezésnek, hűtőteljesítménye 
függ a földbeli hőmérséklettől, ezért nyár vége felé kevésbé hatásos. 

Kis energiaigényű házak teljes megoldására beszerezhetők beren-
dezések, amelyek egybeépítve tartalmaznak talaj- vagy talajvízhőt hasz-
nosító hőszivattyút, két fűtőcsöves melegvíz-tároló hőcserélőt, csatlako-
zást napelemes berendezéshez, mindezt egy kombinált hűtő–fagyasztó 
szekrény méretében.  

Lakások szellőztetése 

A kis energiaigényű házak légtömör kivitele az emberi egészség és 
az épület állagának megóvása érdekében egyaránt szükségessé teszi a 
mesterséges szellőztetést. A párát és szagokat termelő helyiségekből 
elszívott levegőt egy hőcserélőbe vezetik, ahol átadja a hőjét a szabad-
ból beszívott friss levegőnek, amelyet azután tovább vezetnek a lakóhe-
lyiségekbe. Így a lakásban termelt hő 90%-a visszanyerhető, és fűtésre 
felhasználható. Nyáron a hőcserélőt megkerüli a beszívott levegő. A sze-
lepeket hőmérséklet-érzékelők vezérelik.  

Föld–levegő hőcserélők 

Ezek egyszerű, a földbe süllyesztett hőcserélők. A hőszivattyúkkal 
ellentétben itt nincs termodinamikai körfolyamat, speciális munkaközeg-
gel. A bennük lehűtött vagy felmelegített levegőt átadják az épület szel-
lőzőrendszerének. 

A talajhőmérséklet viszonylagos állandósága révén a föld–levegő 
hőcserélők felhasználhatók mind télen fűtésre, mind nyáron hűtésre. Ér-
dekes tulajdonságuk, hogy teljesítményük a külső levegő hőmérsékleté-
nek a szélsőséges értékei mellett nagyobb, mert ez a viszonylag állandó 
földhőmérséklet és az ingadozó levegőhőmérséklet különbségétől függ. 

 

 



A felhasználásuk célja lehet: 
• a fűtő- és hűtőenergia-szükséglet csökkentése, 
• hűtési lehetőség nélküli épületek hűtése, 
• klímaberendezések eljegesedés elleni védelme, 
• terhelési csúcsok kiegyenlítése, 
• a beszívott levegő előmelegítése levegő/levegő vagy levegő/víz 

üzemű hőszivattyúk esetében. 

Befolyásoló paraméterek, méretezés 

A föld–levegő hőcserélők legfontosabb energetikai meghatározó pa-
raméterei: 

• Helyszín (klimatikus viszonyok) 
Pontos időjárási adatokra van szükség. Az éves energiahozam és a 

hőmérséklet-különbség maximuma általában nem érhető el egyszerre. 
• Talajtulajdonságok 
A talaj termikus ellenállása és hőtároló kapacitása a modell fő ele-

mei, amelyek talajfajtától erősen függenek. Fontos még a talajvíz mély-
sége és hőmérséklete is. A paraméterek pontos mérése körülményes, 
és a csövek lefektetésével meg is változik. 

• A berendezés csöveinek átmérője 
A levegőmennyiséget meghatározza a csatlakozó berendezés, de a 

csőátmérő megválasztható. A csőátmérőt energetikailag célszerű kicsire 
választani, viszont a nyomásesés ellenkező hatású szempont. 

• Csőhosszúság 
A csőhosszal nő a hőcserélő felület, ezzel az energiahozam, de 

csak aszimptotikusan, és nő a nyomásesés is. Kompromisszum szüksé-
ges. 

 Csőfektetési mélység •
Minél mélyebb a fektetés, annál állandóbbak a körülmények, de an-

nál nagyobbak a fektetési költségek. 10–12 m alatt már alig változik a 
hőmérséklet. Mindenesetre legalább 1,5 m mélyre kell fektetni.  

• Csövek anyaga 
Alig befolyásol energetikailag. A döntést a költségek, tömörség, élet-

tartam és higiénia mérlegelésével kell meghozni. 
• További befolyásoló tényezők 
Meghatározott csőfektetési fajtáknál egyéb tényezők is számítanak, 

például épület melletti vagy alatti fektetésnél az épület távolsága, a cső-
regiszteres fektetésnél az egyes csövek száma és egymástól mért távol-
sága. Ezek a paraméterek néha bonyolult módon összefüggenek, ezért 

 



célszerű konkrét esetekben szimulációs számítással meghatározni az 
optimumot. 

A paraméterek hatását modellszámításokkal elemezték. A berende-
zéseket alapvetően az energiahozammal szokták jellemezni, de egyes 
alkalmazások esetében (pl. eljegesedés elleni védelem) fontosak lehet-
nek az adott munkapontban elérhető hőmérséklet-különbségek is. Refe-
renciaként a modellszámításokhoz egy Freiburgban telepített berende-
zést használtak. 

Költségek 

Nagyon változók. Családi háznál kb. 2500 euró (ÁFÁ-val együtt) az 
irányadó érték. Az üzemeltetési költségek a ventilátorok áramfelvételé-
ből, az előszűrők cseréjéből, és esetleges további felülvizsgálati, karban-
tartási és tisztítási kiadásokból tevődnek össze. A gazdaságosság meg-
ítéléséhez a csatlakozó szellőzőrendszerrel együtt kell a számítást elvé-
gezni. Létesítésük fő szempontja – mivel megújuló forrást használnak – 
az elérhető energiatakarékosság. 

Higiénia 

Az üzemelés során előforduló kondenzáció miatt számos mikroor-
ganizmus (gomba, baktérium) telepedhet meg a rendszerben. Ősztől ta-
vaszig kisebb, az év másik felében nagyobb a gombák és baktériumok 
koncentrációja. A szellőzőrendszerbe ennek csak egy töredéke jut be a 
közbeiktatott szűrő miatt.  

További szennyeződési lehetőség a földből kiáramló radongáz és il-
lékony szerves vegyületek (formaldehid, klórozott szénhidrogének) és a 
por. Ennek ellenére a gyakorlatban a folytonos szellőztetés és a szűrők 
miatt inkább kisebb a helyiségek levegőjében a szennyeződés mennyi-
sége. 

Fafűtés 

A fa eltüzelése igazi környezetkímélő módszer, mivel csupán a fa 
növekedésekor megkötött CO2 kerül vissza a levegőbe. A korszerű, ön-
működő fapellet-tüzelésű kazánok rugalmasan tudnak alkalmazkodni a 
pillanatnyi hőigényhez, nincs szükség mellettük nagy kapacitású hőtá-
rolóra. Hasonlóan jó a fagázosító kazán, amelyben 50 cm hosszú fa-
darabok, sövénynyírási hulladék és fabrikett is eltüzelhető. Ebben a fa-

 



darabokat először oxigén nélkül hevítik, és egy szabályozott elszívó jut-
tatja a keletkezett gázt, a hőszükségletnek megfelelő mennyiségben az 
égéstérbe. Felhasználhatók önállóan és más (pl. gáz-) kazánokkal kom-
binálva. 

Napelemek 

Elektromosságra szükség van a más forrásból energiát termelő be-
rendezések működtetéséhez is. Ennek közvetlen előállítására alkalma-
sak a napelemek. Az egyenként kis feszültséget szolgáltató cellákat mo-
dulokba fogják össze, amelyek feszültsége már elegendő a felhaszná-
lásra. A háztetőkre szerelhető napelem-modulok jellegzetes névleges 
teljesítménye a 100-300 Wp (Watt-csúcs) tartományban van. (Ez az ér-
ték a standard vizsgálati körülmények között 1000 W/m2 besugárzás és 
a napelem 25 ºC-os hőmérséklete mellett leadott teljesítmény.) 

Németországban a napelemes energiaforrás többnyire nem közvet-
lenül táplálja a házban lévő fogyasztókat, hanem egy inverteren keresz-
tül a 230 V-os hálózatra csatlakozik, és a termelt energiát átveszi a helyi 
áramszolgáltató. A villamos energiával működő berendezések pedig a 
szokásos módon, az áramszolgáltató hálózatáról táplálva működnek. 
Ezzel a szolgáltató hálózata átveszi a kiegyenlítő–tároló szerepét a nap-
sütés szerint ingadozó termelés és a sok tényezőtől, elsősorban a külső 
hőmérséklettől függő fogyasztás között. Németországban 800-950 
kWh/kWp átlagos évi energiahozam várható a napelemes berendezé-
sektől. 

A „Minergie-P” ház Dintikonban 

A „Minergie-P” szabvány szerint épült ház fűtéséhez elegendő egy a 
kereskedelemben kapható egyszerű hajszárító energiája. 38–40 cm hő-
szigetelés, légtömör kivitel és háromszorosan üvegezett ablakok az épü-
let fő jellemzői. Ezáltal a személyek és az ablakon besütő napsugár hője 
szinte elegendő a ház melegen tartására. Éves átlagban lényegében ki-
egyenlített az energiamérlege. 

A fűtőenergia-igénye 12,5 kWh/m2év, így a 220 m2 alapterületű ház 
mindössze 300 l kőolajat fűtene el évente. De ehelyett egy hőszivattyú-
val állítják elő a szükséges hőt. A levegőztetőrendszer először egy a ház 
alá telepített föld–levegő hőcserélőn át szívja a friss levegőt, ami egy el-
lenáramú hőcserélőben a használt levegő hőjét veszi át, 80%-os hatás-
fokkal. Télen a hőszivattyú a kieresztett levegő hőjével melegíti a 

 



befúvott levegőt. A légcsere a helyiség méretétől függően a 20–40 m3/h 
tartományban van. A ház levegője 3 óránként cserélődik ki teljesen. A 
fürdőben a kényelem kedvéért elhelyeztek egy villamos hősugárzót is. 

Különleges kihívás volt a nagy helyigényű csővezetékek megfelelő 
elhelyezése, amelyeket a közlekedőfolyosó mennyezetébe és az emele-
ten fali szekrényekbe süllyesztettek. 

A használati meleg vizet 60%-ban napkollektorok fűtik fel. A túlfűtés 
megelőzésére a kívánt hőmérséklet elérésekor önműködően leürítik ma-
gukat, és hőigény fellépésekor a keringetés újra indul. Ezáltal nem lép fel 
a kollektort károsító nagy nyomás a melegben, és megtakarítható a ke-
ringető szivattyút üzemeltető teljesítmény, amikor nincs szükség hőre. 
Mivel a leürítés hidegben is működik, kevesebb fagyálló kell a folyadék-
ba, ezáltal nagyobb lehet a kollektorok hatásfoka. Csupán a keringető 
szivattyúnak kell elég erősnek lennie az ürítés utáni újrainduláshoz. 

A boiler többfokozatú. A legalsó részen van a kollektorkör hőcseré-
lője. Ha a napenergia nem elegendő, beindul a hőszivattyú. Ezzel egyi-
dejűleg egyébként nem tudja a levegőt is fűteni. Különösen nagy terhe-
léskor egy villamos fűtőtest tud rásegíteni a melegvíz-termelésre.  

A tetőn felállított napelemek 6,27 kWp teljesítményűek, és éves 
szinten 5600 kWh-t tudnak előállítani. 

1. táblázat 
Az első Minergie-P ház adatai 

 
Energiafogyasztó alapterület 220 m2 
Épületburkolati szám 2,06 
Hőteljesítmény-szükséglet 9,67 W/m2 
Fűtőenergia-szükséglet SIA 380/1 szerint  
    – hővisszanyerés szellőzőrendszer nélkül 13,6 kWh/m2 
    – hővisszanyerés szellőzőrendszerrel 12,5 kWh/m2 
Névleges légáram 0,85 m3/h m2 
Szellőzés villamosenergia-igénye 2,7 kWh/m2 

A Minergie-P öt követelménye 

Egy Minergie-P-nek megfelelő ház tervezése és megvalósítása szi-
gorú követelményeket támaszt a résztvevőkkel szemben.  

Öt követelményt kell teljesíteni, hogy a szabványnak megfeleljen: 
• Az SIA 380/1 szerint számított hőteljesítmény-szükséglet a külső 

és belső hőmérséklet közötti 25 K különbség esetén nem halad-
hatja meg a 10 W/m2-t. 

 



 

• A Qh fűtőenergia-szükséglet az SIA 380/1 határértékének 20%-
ában van korlátozva. A 2,0 értékű épületburkolati számú építésnél 
– amely megfelel a családi házaknak – ez az érték kereken 15 
kWh/m2. 

•  A hőenergia-szükséglet, a fűtési és meleg vízre vonatkozó 
hőszükséglet összegeként az SIA 380/1 szerint megadott határér-
ték betartandó. Ez lakóépületek esetében 30 kWh/m2.  

• Érvényesek továbbá előírások a légtömörségre és a háztartási 
gépek áramfogyasztására. A hűtőgépeknek meg kell felelniük az 
A+ EU osztálynak, a többi gép elegendő, ha A osztályú. 

 
Összeállította: Gaul Géza 

 
Bättig, I.: Ein Haus mit Zukunft. = HK Gebäude Technik, 1. k. 10. sz. 2003. p. 68–69. 
 
Rogatty, W.: Nutzungsmöglichkeiten regenerativer Energien im Niedrigenergiehaus. 
= Gas Erdgas, 54. k. 2003. nov./dec. p. 25–29. 
 
Betz, M. : Einsatz von Erdwärmetauschern. = Sanitär, Heizungs, Klima und 
Klempnertechnik, 58. k. 20. sz. 2003. okt. 2. p. 42–47. 

EGYÉB IRODALOM 

Sibalszky Z.: Természetes energiahordozók szerepe és fontossága Magyarország 
energiaháztartásában. = Fűtéstechnika, Korszerű Fűtési Rendszerek, 7. k. 114. sz. 
2004. febr. p. 32–35. 
 
Sebestyén Á.: Lakáshelyzet Magyarországon – előtérben az energiatakarékos felújí-
tások. = Építőipari Körkép, 10. k. 2. sz. 2003. p. 8–12. 

 


