
A LEGSZEBBNEK 
„A ház ékkövei“ tervezői pályázat

„Keressük Magyarország legszebb Internorm 
házait!” – állt az Internorm Ablak Kft. 2014 
őszén kelt felhívásában. Pályázatukon már meg-
épült, valamint tervezés alatti lakóépületekkel 
indulhattak a bátrak, két kategóriában, mind-
két esetben annak igazolásával, hogy a kiíró cég 

át a nyereményeket: a fényképezőgép-szetteket. 
A terv kategóriában Tóth László, lejtős terepre 
tervezett, teraszos kialakítású házát (1-2. kép), 
valamint Halmosi Erik „ötödik homlokzat- 
tal”, vagyis intenzív zöldtetővel és belső ud- 
varral kialakított lakóépületét jutalmazták (3-4. 
kép). A megépült házak között legjobbnak 
Kovács Péter DLA hasított tömbökből formált 

debreceni lakó- és műteremházát (nyitó- és 6. 
képünk; korábban részletesen be is mutattuk: 
OCTOGON 2014/7), valamint Brjeska Gábor és 
Balázs Attila teraszos, modernista ízű szentend-
rei villáját (7-8. kép) ítélte a szakmai zsűri. 
Közönségdíjas egy sokarcú, merész nyílászáró-
kialakítású budapesti ház lett (5. kép), melyet 
Glück Endre, Kovács Zoltán és Horváth Bálint 
építészek jegyeznek. 

termékeivel álmodták, vagy már alkották meg 
a versenyeztetett épületet.  A január 31-i határ-
idejű pályázatra beérkezett pályaművek közül  
a megépült házak és terv kategóriában, valamint 
közönségdíjban részesített nyertesek a március 
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MINTAPÉLDA
Közép-Európa egyik legnagyobb  
passzívháza épült Budapesten

Környezettudatosság mindenekelőtt.  

Talán ez járt az angyalföldi passzívház megálmodóinak fejében, 

amikor tervezték az épületet.  

Nos, a végeredmény minden igényt kielégít.  

A közép-kelet-európai régió legnagyobb és egyik  

legmenőbb passzívháza épült fel Budapesten. 

www.internorm.hu

Internorm központi bemutatóterem:
2040 Budaörs (Budapark), Nyugati u. 10300/13.
E-mail: internorm@internorm.hu

ENERGIATAKARÉKOS 
ÁLOMABLAKOK ÖNNEK
TRENDTEREMTŐ. PRECÍZ. BIZTONSÁGOS.
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Szöveg
Építész

Fotó

MAGYAR ATTILA

NAGY CSABA, PÓLUS KÁROLY,  

DÉRI DÁNIEL, VÁRHIDI BENCE,  

KISS TAMÁS 

BUJNOVSZKY TAMÁS

Egyedül Ausztriában van hasonló mére-
tű passzívház. A XIII. kerületiben 
lakók úgy érezhetik magukat, mintha 
a város egyik legzöldebb helyén élné-

nek. Virágok és bokrok veszik őket körül, és még 
az utcára sem kell kilépniük. 

Szigorú feltételeknek kellett megfelelniük 
azoknak, akik szerettek volna beköltözni az 
angyalföldi passzívházba. Az önkormányzati 
tulajdonú lakásokat csak bérbe lehetett venni, 
nem vásárolhatják meg azokat a későbbiekben 
sem a bérlők. A szerencsés kiválasztottaknak  
a jövőben vigyázniuk kell új otthonukra, egye-
bek mellett nem szabad például falat bontani-
uk, megfúrniuk a főfalakat. 

A pályázatok jelentős része már lezárult, de 
néhány lakás még keresi új lakóját. A bérleti  
díj egy önkormányzati rendelet alapján 850  
forint/négyzetméter, ami szinte semmi hiszen 
ebből például a fűtés alig 20 000 forintba kerül, 

de nem havonta, hanem évente. Az ilyen tények 
ismeretében a külföldön egyre fontosabb pasz-
szívházak Magyarországon is könnyen népsze-
rűvé és keresettekké válhatnak majd. A XIII. 
kerületi társasházban a legnagyobb lakás 60 
négyzetméteres, ami egy nappaliból, két fél-
szobából és egy erkélyből áll, ebből a típusból 
29 található az épületben, a legtöbb 48 négy-
zetméteresből, ami nappalis, félszobás, erké-
lyes ingatlan, összesen 40 készült. A legkisebb 
41 négyzetméteresekben egy nappalit és egy 
erkélyt találunk, félszoba nélkül. Ebből 31 
darab van a házban. 

Az akadálymentesített társasház tervezé- 
se során folyamatosan nézték azokat az adato-
kat, melyek szükségesek ahhoz, hogy maga az  
épület passzívházként funkcionáljon, erre azért 

volt szükség, hogy ne az átadás után derüljön 
ki, ha valamilyen adat nem megfelelő. A pasz-
szívház tervező programcsomag (Passive House 
Planning Package) az épületgépészeti, épület-
energetikai, tájolási és alaprajzi adatok alapján 
számolja ki a megfelelő értékeket. 

2012 nyarán kelt az építési engedély, a ház fele-
lős tervezői Nagy Csaba Ybl-díjas építész és 
Pólus Károly, valamint és Déri Dániel, az 
Archikon Kft. építészei voltak. A kivitelezés 
során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy 
minden lakás napos legyen, a hőszigetelt épü-
letben az üvegfelületek és a nyílászárók éppen 
ezért délkeleti és délnyugati tájolásúak. Túlme-
legedéstől azonban még a legforróbb nyári napo-
kon sem kell tartani, hiszen az árnyékolók miatt 
ez nem fordulhat elő. 

Kompakt tömegformálás, hőveszteség-minimalizálás, arányosított üvegfelületek, a tájolás és árnyékolás optimalizálásaA lakók szinte a kertvárosban érezhetik magukat
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Rámpáról megközelíthető parkoló, belső udvar
Hagyományos függőfolyosós rendszer, újraértelmezve 

A tömb szigorú racionalitását  
a külső folyosók,  

lépcsők szabad  
vonalvezetése  
ellenpontozza 
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Építtető:
Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat

Építészet:
Nagy Csaba, Pólus Károly, Déri Dániel, Várhidi 

Bence, Kiss Tamás (Archikon Építésziroda)

Passzívház szakértő:      
Miskolczy Imre (Miskolczy Energia Terv Kft.)

Épületszerkezetek:
Dudinszky Orsolya (Farsangterv)

Kert:
Barna Eszter (Barna Irodaház Kft.)

Tervezés éve:
2011

Építés éve:
2014

Szintterület (bruttó):
9963 m2

Az új lakók szinte a kertvárosban érezhetik 
magukat, és ehhez ki sem kell menniük a ház-
ból, ugyanis az épület előtt egy három méteres 
előkertet alakítottak ki, a három tömböt pedig 
– az első emelet magasságában – zöldtetős bel-
ső udvar öleli körül, ami közösségi térként is 
funkcionál. Ez alatt, a földszinten és a pince-
szinten található a társasház parkolója, így  
a lakók autóinak nem kell az utcán állniuk, a 
100 férőhelyes parkoló mellett pedig ugyaneny-
nyi férőhelyes biciklitárolót is kialakítottak.

A ház megvalósításakor kulcsszerepet kapott 
a környezettudatosság, az épületben a szellőző-
rendszert úgy alakították ki, hogy a keringeté-
se miatt kétóránként cserélődik a bent lévő leve-
gő, az elhasznált levegő hőjét pedig az új 
fűtésére használja a rendszer. Gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy a lakások klíma nélkül is lég-
kondicionáltak. Az épületben nincs kémény 
vagy kazán, hiszen minden villannyal megy,  
a fűtést és a melegvizet hőszivattyúkkal oldot-
ták meg, az energiaellátást pedig 20 darab 125 
méter mély talajszonda biztosítja. 

A három tömbből álló társasház az első 
„Darmstadt Passivhaus Institut” által minősí-
tett ilyen nagyságú épület hazánkban. Ausztri-
ában, Németországban vagy éppen Hollandiá-
ban ez már nem jelent kuriózumot, Magyar- 
országon viszont még igen. A minősítéshez 
szükség van arra, hogy az éves fajlagos primer-
energia-szükséglet maximum 120 kWh/(m2/év) 
legyen (egy átlagos háznál ez az érték 250-300 
körül van), a túlmelegedés gyakorisága maxi-
mum 10% (ez 60% máshol), az n50 légtömörsé-
gi nyomásteszt értéke maximum 0,6 1/h legyen 
(hagyományos épületeknél egy óra alatt 50 pas-
cal nyomáskülönbség hatására 8-10 alkalommal 
cserélődik ki a teljes légtérfogat) és a fajlagos 
fűtési energiaigény nem lehet nagyobb  
15 kWh/(m2/év)-nél (a magyarországi épületek 
nagy része 100-150 kWh/(m²év) értékkel bír).

A XIII. kerületi önkormányzat a bérlakás-épí-
tő program keretein belül az elmúlt 12 évben 
csaknem 500 lakást épített, de ez a mostani 
beruházás minden korábbinál jelentősebb, és 
környezettudatosabb is.

A ház fűtését és melegvíz-ellátását hőszivattyú biztosítja

Szükségből erény: a rendeletileg meghatározott  
parkolóhelyek területe ez is, de ameddig elegendő  

a szint alatti parkolótér, a zöld udvar szerepét töltheti be  

A tervezési folyamat az átlagosnál hosszabb ideig tartott a komoly ellenőrzési és visszacsatolási folyamatok okán



MI A PASSZÍVHÁZ?

A bérlőknek: Lakásonként csupán 15-20 ezer forintos fűtési költség évente.
A mérnököknek: A „Darmstadt Passivhaus Institut” szigorú minősítési kritériumainak teljesíté-
se a hőveszteségek minimalizálásával, a szoláris hőnyereség maximalizálásával és a szükséges 
energiapótlások optimalizálásával.
Az építész tervezőknek: Kompakt tömegformálás, homlokzati üvegfelületek arányának, 
tájolásának és árnyékolásának optimalizálása, melyek újabb tervezési sarokpontok, fokozott 
odafigyeléssel és kreativitással beillesztve az építészeti koncepcionálás, tervezés folyamatába.
A kivitelezőknek: A hagyományos technológiák fokozott precizitással történő kivitelezése, valamint 
új, korszerű, anyagok és épületszerkezetek alkalmazása fokozott minőség-ellenőrzés mellett.

Építészeti koncepció
A termikus burkon belül a lakások szigorú raci-
onalitása a meghatározó, melyet a külső folyo-
sók, lépcsők szabad vonalvezetése ellenpontoz. 
A belső udvar felé az épület a közösségi, nyüzs-
gő, színes oldalát, míg a kertek felé a nyugodt sze- 
parált arcát mutatja. Anyaghasználata is a fen-
tieket támasztja alá. A termikus burok a laká-
sokkal egy hőszigetelt fehér vékonyvakolatos 
rendszer előregyártott vb. erkélyekkel. A belső ud- 
var látszóbeton keretes szerkezete mögött a fo- 
lyosó és híd csatlakozásoknál színes fémburko-
lat tapad a falra, és fut végig álmennyezetként.

Miért függőfolyosó?
Passzívházat bármilyen rendszerben (fogatolt, 
középfolyosós, oldalfolyosós stb.) lehet ter- 
vezni, mi a hagyományos függőfolyosós rend- 
szert értelmeztünk újra. A három épületből álló  

épületegyüttes mind a Jász utca, mind pedig  
a Zsinór utca felől rendelkezik személybejárat-
tal. Az épület vízszintes közlekedőrendszere az 
épületek által körbefogott belső udvar köré szer-
vezett pillérekkel, hidakkal tagolt nyitott oldal-
folyosó, amely a termikus burkon kívül helyez- 
kedik el. A rendszer egyedisége, hogy a szepa-
rációt biztosítandó a függőfolyosó a lakások 
ablakaitól eltávolodik. A kétszobás lakás lakó-
szobájánál a legtávolabb, a másfélszobás kony-
hájánál már kisebb, míg a garzonlakásnál a leg-
kisebb a távolság. A két vertikális közlekedőmag 
az épülettömbök között, önálló elemként kapott 
helyet. A függőfolyosó előnye, hogy a lakások 
helyiségei átszellőztethetők, természetes módon 
bevilágítottak, ugyanakkor komoly kihívást 
jelentett a színes fémburkolatokkal azonos meg-
jelenésű és egyben passzív minősítéssel is ren-
delkező lakásbejárati ajtók kiválasztása.
 
A gépészetről röviden
Az épületbe nincs bekötve a gáz, nincsenek kazá-
nok, kémények. A ház fűtését és melegvíz-ellátá-
sát hőszivattyú biztosítja, melyhez a geotermikus 
energiát összesen 20 db 125 m mélységű földhő-
szonda biztosítja. A lakásokba felületfűtést alakí-
tottunk ki helyiségenkénti szabályozással. Az épü-
letben állandó mesterséges szellőzőrendszer 
létesült, mely a lakások levegőjét két óránként 
kicseréli friss levegőre. E mellett természetesen 

szellőztetni lehet, de csak akkor érdemes, amikor 
jólesik. Ilyen eset tavasszal és ősszel van, amikor 
közel azonos a külső és belső levegő hőmérséklet, 
mert sem a nagyon hideg sem, a nagyon meleg 
levegőt nem szívesen engedjük be a lakásba.

Megvalósítás, tapasztalatok
Az európai bérlakás-építészet kortárs forma-
nyelve és a passzív épület tervezési irányelvei 
nem állnak távol egymástól, így leküzdendő 
kihívást elsősorban az anyagi, építéstechnikai 
és jogszabályi korlátok jelentettek. A tervezési 
folyamat az átlagosnál hosszabb ideig tartott, 
sok ellenőrzési-visszacsatolási folyamattal. Ez 
a folyamat a kivitelezést is végigkísérte, hogy  
a legmegfelelőbb anyagokból és épületszerkeze-
tekből költséghatékonyan tudjon megvalósulni 
az épület. Ebben nagy segítségünkre voltak  
a speciális termékek és szerkezetek beszállítói 
és kivitelezői. A REHAU Kft, mint a talajszon-
dák, a felületfűtések, a passzív minősítésű lakás-
bejárati ajtók és ablakok beszállítója is hozzájá-
rult ahhoz, hogy az épület a „Darmstadt 
Passivhaus Institut” minősítését az előzetesen 
számítottnál jobb mért értékekkel kapta meg.

Stáblista:
Építészet: Nagy Csaba, Pólus Károly, Déri Dániel,  
Várhidi Bence, Kiss Tamás
Tartószerkezet: Pintér Tibor (ÉKI TERV Mérnökiroda Kft.)
Épületvillamosság: Dorgai Károly (Dorterv Mérnökiroda Kft.)
Passzívház szakértő: Miskolczy Imre (Miskolczy Energia Terv Kft.)

Tűzvédelem: Báder György (BNN Biztonságtechnikai Kft.)
Közlekedés: Kriskáné Boda Ilona
Épületszerkezetek: Dudinszky Orsolya (Farsangterv)
Kert: Barna Eszter (Barna Irodaház Kft.)
Generálkivitelező: Magyar Építő Zrt.
Építtető:  Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat

„A 100 lakásos passzív társasház REHAU 
GENEO PHZ passzívház minősítésű ablakokkal, 
erkélyajtókkal és bejárati ajtókkal épült meg. 
Minden nyílászárót REHAU ALU-TOP 86 alu-
mínium vértezettel egészítettek ki, ezáltal bizto-
sítva az építészek által elképzelt színárnyalatot.
A rendszer szálerősítésű profiljai anyagukban 
merevítettek. A járatos méreteknél nem szük-
séges acélmerevítés, ami jótékony hatással  
van a hőszigetelő képességre. A megerősített 
alapanyag miatt az acélmerevítés hiánya nem 
csökkenti a profil hangszigetelő képességét. 

Tervezési program
100 lakásos passzívház lakóépület-együttes, átla-
gosan 50 m2-es lakásokkal, gépjármű és kerék-
pártárolókkal. A három épülettömbben három 
különböző, lakóegység-típus kapott helyet.  
A kisebb 40 m2-es lakások garzon, míg a nagyob-
bak másfél- (50m2), illetve egy plusz két félszoba 
(60m2) kialakításúak. A lakószobák kifelé, a sza-
bad homlokzatok felé tájoltak, a közlekedők irá-
nyába csak alárendelt helyiségek néznek.

Beépítési koncepció
Az épületegyüttest a lakásszámból adódó 
viszonylag nagy volumen és a legkedvezőbb 
tájolás kialakítása miatt három tömegre bontot-
tuk. Az épületrészek egy belső udvart ölelnek 
körül, ahol zöldterületet alakítottunk ki. A föld-
szint fölé helyezett udvar alatt két szinten léte-
sítettük a parkolókat.

A funkciós kamrákat thermo-modulokkal 
kitöltve tovább csökkenthető a keretszerkezet 
hőátbocsátási tényezője.

Az épülettel szemben támasztott kivételesen 
magas minőségi elvárások az ablak és ajtó szer-
kezetek pontos gyártását, valamint gondos és 
precíz beépítését tették szükségessé. A GENEO 
rendszer szakszerű kivitelezését a T-T Ablak Kft. 
végezte, a kivitelezés minőségét a Darmstadti 
Passzívház Intézet vizsgálatának a vártnál jobb 
eredménye is igazolja.”

REHAU Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 9.

Tel.: +36 23 530 700
E-mail: budapest@rehau.com

Web: www.rehau.hu

T-T Ablak Kft.
7400 Kaposvár, Irányi D. u. 10.

Tel./fax: 82/411-114
E-mail: kaposvar@ttablak.hu

Web: www.ttablak.hu
 

7631 Pécs, Közraktár u. 4-6.
Tel.: 72/511-178

E-mail: pecs@ttablak.hu
Web: www.ttablak.hu




