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Tisztelt Beruházó, Tervező, Kivitelező, illetve 
egyszerűen a szakma új eredményei iránt érdeklődő Kolléga!

Örömmel nyújtom át a Wienerberger K+F füzetek második kiadványát, amely az első füzethez

hasonlóan szintén az épületfizikával, az energetika nagyon sok szakmabélit érdeklő kérdésköré-

vel foglalkozik. A régóta húzódó és még nem hatályos épületenergetikai szabályozás, előírásai

szerint vizsgál meg, számol végig és elemez egy téglából épült családi házat. Bemutatja a külön-

böző változtatási lehetőségeket és elgondolkodtató megállapításokat tesz az egyes követel-

ményértékekkel kapcsolatosan. A füzet alapján végigkövethetjük az épületek egyszerűsített

energetikai számítását és megismerkedhetünk a nemsokára életbelépő szabályozás nem túl

egyszerű előírásaival is.

Forgassák haszonnal a második Wienerberger K+F füzetet, mi is ezt fogjuk tenni!

Tisztelettel

Tóth Balázs

termékfejlesztési vezető

Budapest, 2006. április
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2006. januárjában a szakma izgatottan és némi kétkedéssel várta az új energetikai szabályozás, az épületek energetikai jellemzőinek meg-
határozásáról szóló miniszteri rendelet megjelenését. Ennek aktualitását az adta, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK
irányelvének szellemében a csatlakozó országoknak ez év januárjáig életbe kellett volna léptetnie saját rendeletüket. E rendeletek
megalkotásának azonban az újonnan csatlakozott országokban számos politikai, jogi, műszaki és gazdasági buktatója volt, így az ja-
nuárban Magyarországon sem lépett hatályba.
A kényszerűségből meghirdetett moratórium azonban nem jogosíthatja fel az építő szakma avatott művelőit, hogy ölbe tett kézzel vár-
ják, mit hoz a holnap…
A hazai épületfizikai gondolkodás fejlődése az elmúlt 30 évben egyre bonyolultabb, a gyakorló építész tervezők és önkormányzati
szakelőadók számára egyre nehezebben kezelhető épületfizikai szabványok megjelenéséhez vezetett.
Fontos tehát, hogy a készülő új rendelet jól átgondolt, és a gyakorlatban is használható eljárásokat adjon a tervezők, üzemeltetők és
szakhatósági közreműködők kezébe.

A KÖVETELMÉNYEK HÁROM SZINTJE
Az új szabályozás (2005. novemberi állapot) szellemében mindazon huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre il-
letve épületrészre (kivéve a külön meghatározott, és itt most nem érintett eseteket), valamint azok tervezésére vonatkozóan be kell tar-
tani az alábbi követelményeket, amelyeknél az épület előírt légállapota biztosítására energiát használnak.

ELSŐ SZINT: A HATÁROLÓ SZERKEZETEK HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐJE
A hőátbocsátási tényező hagyományosan, és hova-tovább legendásan az épületszerkezetek hőtechnikai teljesítménye megítélésére
szolgáló, illetve az épület engedélyezési eljárása során épületfizikai „megtervezettségét” igazolni hivatott számérték. Olyan mérőszám,
mely műszaki logikáját tekintve megrekedt az 1980-as évek szintjén, és használata az elmúlt 14 évben nem felelt meg a hatályos épü-
letfizikai szabvány szellemének. Ez az a kis „k” érték, aminek követelményszintje a korábbi szabályozások során sokat változott:

JEL 1979. 04. 01-től 1986. 01. 01-től 1992. 07. 01-től „hamarosan” JEL  
ktető 0,40 W/m2K 0,40 W/m2K Nincs  0,25 W/m2K Utető

kfal 0,85 W/m2K 0,70 W/m2K  követelmény 0,45 W/m2K Ufal

kmf (fal+ablak) 2,30 W/m2K 2,00 W/m2K érték! Nincs követelmény érték!  

Az elmúlt 14 év alaptalan használata után tehát ismét számolni kell egy „k” jellegű tényezővel.  A „k” helyett „U” betűjelzéssel meg-
adott követelményérték azonban határolószerkezetek esetében „rétegtervi hőátbocsátási tényező”, amin az adott épülethatároló szer-
kezet átlagos hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet, vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rög-
zítő-elemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak, stb), akkor az „U” érték ezek hatását is tartalmazza. A számszerű szigo-
rításhoz képest tehát még egy tartalmi szigorítás is történt!

MÁSODIK SZINT: A FAJLAGOS HŐVESZTESÉGTÉNYEZŐ
A fajlagos hőveszteségtényező műszaki tartalma: a transzmissziós hőáramok és a (fűtési idény átlagos feltételei mellett kialakuló) su-
gárzási hőnyereség hasznosított hányadának összege egységnyi külső-belső hőmérsékletkülönbségre, és egységnyi fűtött térfogatra
vetítve.  E fogalom már az MSZ-04.140/2:1991. szabvány szabályozási technikájának is legfontosabb elemét képezte „az egységnyi
térfogatra jutó fajlagos hőáram” megnevezéssel (1. ábra).



Az új szabályozás során a diagram alakja, és főként megengedett legmagasabb követelményértékei módosulnak (2. ábra). Elveit tekint-
ve azonban kisebb változásokon kívül nincs lényeges eltérés a korábbi szabályozástól.

HARMADIK SZINT: 
AZ ÖSSZESÍTETT ENERGETIKAI JELLEMZŐ
E mérőszám már alapjaiban új szemléletet tükröz, és nem található megfelelője egyetlen korábbi szabályozásban sem. A műszaki tar-
talom szerint: az összesített energetikai jellemző az épület rendeltetésszerű használatának feltételeit biztosító épületgépészeti rendsze-
rek egységnyi fűtött alapterületre vonatkoztatott, primer energiahordozóban kifejezett éves fogyasztása. Megengedett maximális értéke
részben az épület felület/térfogat arányától, részben pedig funkciójától függ. Lakó- és szállás jellegű épületek összesített energetikai
jellemzőjének követelményértékét a 3. ábra ismerteti.
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1. ábra: Az egységnyi térfogatra jutó fajlagos hőáram követelménye

2. ábra: A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke
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A három követelményszintnek külön-külön, és együttesen is teljesülnie kell!

AZ ÉPÜLETEK NYÁRI TÚLMELEGEDÉSÉNEK KOCKÁZATA
A  szabályozás ezen fejezete szerint a tervező szabadon dönthet arról, hogy a túlmelegedés kockázatát helyiségenként, vagy zónán-
ként ítéli-e meg. Az épület nyári túlmelegedésének kockázatát – vagy a gépi hűtés energiaigényét – épületszerkezeti, árnyékolási és
természetes szellőztetési megoldások alkalmazásával kell mérsékelni.
Ha a rendeltetésszerű használatból következő belső hőterhelésnek a használati időre vonatkozó átlagértéke nem haladja meg a 10
W/m2 értéket, a túlmelegedés kockázata elfogadható, amennyiben a belső és külső hőmérséklet napi átlagértékeinek különbségére
teljesül az alábbi feltétel:

∆tbnyár ≤ 3 K nehéz épületszerkezetek esetében

∆tbnyár ≤ 2 K könnyű épületszerkezetek esetében
A besorolás alapja a fajlagos hőtároló tömeg.

A SZÁMÍTÁSI MÓDSZER
A szabályozás lakóépületeknél egyszerűsített, és részletes számítási módszerek, illetve azok kombinációs alkalmazását is megengedi. A
határoló szerkezetek felületét a belméretek alapján, a nyílászárók felületét a névleges méretek alapján kell meghatározni. A térfogat is
belmérettel számolt.
Az itt bemutatásra kerülő egyszerűsített számítás főbb lépései:
– a geometriai adatok meghatározása;
– a fajlagos hőveszteségtényező határértékének meghatározása;
– a rétegtervi hőátbocsátási tényezők meghatározása a hőhidak figyelembe vételével;
– a szerkezeti részek transzmissziós hőveszteségének meghatározása;
– a fűtési idényre érvényes direkt sugárzási nyereség meghatározása;
– az épület fajlagos hőveszteségtényezőjének meghatározása;
– a nyári sugárzási hőterhelés meghatározása, a túlmelegedés kockázatának ellenőrzése;
– a fűtés éves nettó hőenergia-igényének (és fajlagos értékének) meghatározása;
– a fűtés primer-energia igényének meghatározása;
– a melegvízellátás primer-energia igényének meghatározása;
– az összesített energetikai jellemző meghatározása;
– az épület energetikai minősítése.
(A számítás alapját „Az új épületenergetikai szabályozás” című segédlet, 2006. január képezte (Kiadja: BAUSOFT Pécsvárad Kft. ISBN
9632291786). Az épület a Wienerberger Háztervek NEPTUN III. típusterve)

3. ábra: Lakó- és szállásjellegű épületek összesített energetikai jellemzőjének 
követelményértéke (nem tartalmaz világítási energia igényt)
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A SZÁMÍTÁSSAL ELLENŐRIZENDŐ ÉPÜLET ALAPRAJZA
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A SZÁMÍTÁSSAL ELLENŐRIZENDŐ ÉPÜLET KERESZTMETSZETE

A választott épületszerkezeteket és az F2-F3-P2-P6 rétegterveket lásd a 10. és 11. oldalon!

AZ ÉPÜLET ÉS  ELLENŐRZŐ ENERGETIKAI SZÁMÍTÁSÁNAK JELLEMZŐI

A vizsgálatra kiválasztott épület magastetős, beépítetlen tetőterű, alápincézetlen szabadonálló családiház. 

Nettó alapterület: 87,27 m2 Terasz: 20,18 m2

Beépített alapterület: 106,8 m2

Az épület anyagainak, szerkezeteinek két vizsgált alternatívája:

1. Egy energetikai szempontból igényes, a 2005. decemberi követelményszintnek megfelelő összeállítás (ld. a 8. oldalon részletezve)

2. Egy energetikai szempontból különösen igényes, a 2006. januártól tervezett energetikai követelményszintnek megfelelő összeállí-
tás (ld. a 11. oldalon részletezve)

Az épület vizsgálata egyszerűsített számítással történt, a szoláris sugárzási nyereség – körben É tájolást feltételező – figyelembe véte-
lével. 

A számítás menete a 2006. januártól tervezett követelményszintnek megfelelő szerkezetekkel a 12–15. oldalakon követhető nyomon.
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A SZÁMÍTÁSSAL ELLENŐRIZENDŐ ÉPÜLET NÉZETEI

ÉSZAKI NÉZET

DÉLI NÉZET
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A SZÁMÍTÁSSAL ELLENŐRIZENDŐ ÉPÜLET SZERKEZETEI  
2005. DECEMBERI IGÉNYSZINT

(Energetikailag igényes kivitel, a 2005. decemberi ismeretek szintjén megválasztott szerkezetekkel)

F2 külső fal: 
Homlokzati vakolat, dörzsölt színréteg alapozón
Porotherm 38 N+F fal hőszigetelő habarccsal falazva 38 cm
Belső vakolat 1,5 cm
Hőátbocsátási tényező: Ufal = 0,41 [W/m2K]

Homlokzati üvegezett nyílászárók:
Keretszerkezet 5 kamrás kPVC, üvegezés 4+16+4 mm-es low-e bevonatos, Argon gáz töltésű
Hőátbocsátási tényező: Uablak = 1,6 [W/m2K]

Bejárati ajtó:
Hőátbocsátási tényező: Uajtó = 3 [W/m2K]

P6 padlásfödém:
Járóréteg deszkázat 2 cm
Szálas hőszigetelés 10 cm
Vázkerámiás födém
Vakolat 1,5 cm
Hőátbocsátási tényező: Ufödém = 0,3 [W/m2K]

F3 lábazat:
Fagyálló lábazati vakolat 
Extrudált PS hab hőszigetelés 6 cm
Lábazati szigetelés 
Porotherm 30 N+F fal hőszigetelő habarccsal falazva 30 cm
Belső vakolat 1,5 cm

P2 padló rétegrend 1,5 m szélességben:
Padlóburkolat ragasztott kerámialap1 cm
Aljzatbeton 5 cm
Technológiai szigetelés 1 rtg.
Expandált PS hab lépésálló hőszigetelés 4 cm
Talajnedvesség elleni szigetelés
Vasalt aljzat 10 cm
Homokos kavics 25 cm

Padló hővezetési ellenállása: Rpadló = 1 [m2K/W] – (Upadló = 1 W/m2K)
A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 0,15 [m]
Padlóél menti hőátbocsátási tényező: Ψ = 1,15 [W/mK]
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A SZÁMÍTÁSSAL ELLENŐRIZENDŐ ÉPÜLET SZERKEZETEI  
2006. JANUÁRI IGÉNYSZINT

(A tervezett új épületenergetikai szabályozás követelményeit kielégítő szerkezetekkel)

F2 külső fal: 
Homlokzati vakolat, dörzsölt színréteg alapozón
Porotherm 38 N + F fal hőszigetelő habarccsal falazva 38 cm
Belső vakolat 1,5 cm
Hőátbocsátási tényező: Ufal = 0,41 [W/m2K]

Homlokzati üvegezett nyílászárók:
Keretszerkezet 5 kamrás pvc, üvegezés 4 + 16 + 4 mm-es low-e bevonatos, Argon gáz töltésű
Hőátbocsátási tényező: Uablak = 1,6 [W/m2K]

Bejárati ajtó:
Hőátbocsátási tényező: Uajtó = 2,4 [W/m2K]

P6 padlásfödém:
Expandált PS hab 15 cm + fagyapot járóréteg 
Vázkerámiás födém
Vakolat 1,5 cm
Hőátbocsátási tényező: Upadlás = 0,23 [W/m2K]

F3 lábazat:
Fagyálló lábazati vakolat 
Extrudált PS hab hőszigetelés 6 cm
Lábazati szigetelés 
Porotherm 30 N+F fal hőszigetelő habarccsal falazva 30 cm
Belső vakolat 1,5 cm

P2 padló rétegrend 1,5 m szélességben:
Padlóburkolat ragasztott kerámialap 1 cm
Aljzatbeton 5 cm
Technológiai szigetelés 1 rtg.
Expandált PS hab lépésálló hőszigetelés 12 cm
Talajnedvesség elleni szigetelés
Vasalt aljzat 10 cm
Homokos kavics 25 cm

Padló hővezetési ellenállása: Rpadló = 3 [m2K/W] – (Upadló=0,33 W/m2K)
A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 0,15 [m]
Padlóél menti hőátbocsátási tényező: Ψ = 0,85 [W/mK]
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FÖLDSZINTES CSALÁDI HÁZ ELLENŐRZÉSE EGYSZERŰSÍTETT SZÁMÍTÁSSAL
2006. JANUÁRI IGÉNYSZINT SZERINTI SZERKEZETEKKEL

Geometriai adatok belmérettel számolva
Nettó fűtött alapterület: AN = 87,27 [m2]
Belmagasság: bm = 2,71 [m]
Homlokzat felülete: Ahoml = 106,232 [m2]
Bejárati ajtó: Aajtó = 2,4 [m2]
Üvegezett nyílászárók égtájak szerint: AÉablak = 1,08 [m2]

ADablak = 3,6 [m2]
AKablak = 3,6 [m2]
ANYablak = 6,48 [m2]

Üvegezett nyílászárók összes felülete: Aablak = 14,76 [m2]
Nyílászárók - ablakok, ajtók – kerülete (küszöbök levonása után): lnyz = 51,4 [m]
Üvegfelületek égtájak szerint: AÜ = 0,75×Aablak

AÉÜ = 0,81 [m2]
ADÜ = 2,7 [m2]
AKÜ = 2,7 [m2]
ANYÜ = 4,86 [m2]

Üvegfelület összesen: AÜ = 11,07 [m2] 
Falfelület: Afal = 89,072 [m2]
Padlásfödém: Apadlás = 87,27 [m2]
Padlófelület: Apadló = 87,27 [m2] 
Burkoló felületek összesen: ΣA = 280,772 [m2] 
Padló kerülete: lpadló = 39.2 [m]
Padló és talajszint közötti magasság: Z = 0,15 [m]

Számított geometriai adatok
Fűtött térfogat: V = 236,502 [m3]
Felület és térfogat aránya: A/V = 1,187 [m2/m3]

A fajlagos hőveszteségtényező határértéke 0,3 < A/V >1,3 esetén:

[W/m3K]

A rétegtervi hőátbocsátási tényezők
Határoló fal Porotherm 38 N+F: Ufal = 0,41 [W/m2K]
Üvegezett nyílászárók, keret kPVC, 
üveg 4 + 16 + 4 mm, bevonat + argongáz-töltés: Uablak = 1,6 [W/m2K]
Összesített sugárzásátbocsátási tényező: g = 0,65
Bejárati ajtó: Uajtó = 2,4 [W/m2K]
Padlásfödém vázkerámiás, rajta 10 + 5 cm 
PS hab és fagyapot járókéreg: Upadlás = 0,23 [W/m2K]

A hőhidak hatása
Talajon fekvő padló hőátbocsátási ellenállása 
– 12 cm vtg. Λ ≅ 0,04-es hőszigeteléssel – Rpadló = 3 [m2K/W]

Z = 0,15 [m] esetén a padló vonalmenti hőátbocsátási tényezője: ψ = 0,85 [W/mK]

A szerkezetek hőátbocsátási tényezőit a követelményértékekkel kell összevetni: 
1. követelményszint.
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A hőhidak hatását kifejező korrekció
Hőhidak hossza:

Falazott sarokél: l1 = 10,84 [m]
Külső fal-belső fal: l2 = 21,68 [m]
Külső fal-födém: l3 = 39,20 [m]
Külső fal-padló: lpadló = 39,20 [m]
Nyílászárók kerülete: lnyz = 51,40 [m]

Hőhidak hossza összesen: Σl = 162,32 [m]

Az épület hőhidasságát minősítő besorolás:

[m/m2]

mivel                   az épület erősen hőhidasnak minősül.

A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező ez esetben:
külső falra: χkfal = 0,4

padlásfödémre: χpadlásfödém = 0,1

A hőhidak hatását kifejező, korrigált hőátbocsátási tényezők:

[W/m2K]

A padlásnál a külső téritől eltérő hőmérsékletet is figyelembe kell venni, 
a korrekciós tényező: ξ = 0,9

[W/m2K]

A szerkezeti részek transzmissziós hővesztesége

A [m2] UR [W/m2K] A∗U [W/K]
Fal 89,072 0,574 51,127
Bejárati ajtó 2,400 2,400 5,760
Üvegezett nyílászáró 14,760 1,600 23,616
Padlásfödém 87,270 0,228 19,871

100,375 [W/K]

l [m] Ψ [W/mK] l∗Ψ [W/K]
Padló kerülete 39,200 0,850 33,320 [W/K]
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A direkt sugárzási nyereség a fűtési idényre
A sugárzási nyereség számítása a benapozás vizsgálata nélkül, körben észak tájolást figyelembe véve.

[kWh/a]

Ahol ε a hasznosítási tényező:
nehéz épületeknél ε = 0,75 (itt ezzel kell számolni!)
könnyű épületeknél ε = 0,5
QTOT a sugárzási energiahozam fűtési idényre északi tájolásra:
QTOT = 100 [kWh/m2a]

Az épület fajlagos hőveszteségtényezője

A fajlagos hőveszteségtényező: 

[W/m3K]

Tekintve, hogy q= 0,534 < qm = 0,537 [W/m3K]  az épület a 2. követelményszintnek megfelel.

A nyári sugárzási hőterhelés, a túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

A nyári sugárzási hőterhelés zavartalan benapozást feltételezve, a nyílászárókat a napsütötte homlokzatokon N=0,75 naptényezőjű
mobil árnyékolóval védve:

[W]

Ahol: gnyár = g×N = 0,65×0,75 = 0,488
Iészakra = 85 [W/m2]
Iegyéb égtájakra = 150 [W/m2]

AÜ [m2] I [W/m2] gnyár AÜ∗I∗gnyár [W]
É 0,82 85 0,650 44,753
D 2,70 150 0,488 197,438
K 2,70 150 0,488 197,438
NY 4,86 150 0,488 355,387

Qsdnyár = 795,015 [W]

A hőmérsékletkülönbség ellenőrzése:

[K]

Ahol: a belső hőterhelés fajlagos értéke qb = 5 [W/m2]
légcsereszám (több homlokzaton van ablak, lehetséges az éjszakai átszellőzés) nnyár = 9

Követelmény nehéz épületszerkezetek esetén: ∆tbnyár < 3 [K]

Az épület nyári felmelegedés szempontjából megfelel. 
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A fűtés éves nettó hőenergia-igénye és a fajlagos érték

A fűtés éves nettó hőenergiaigénye:

[kWh/a]

Ahol: a légcsereszám, n = 0,5
a leszabályozott fűtés csökkentő tényezője, σ = 0,9
az éves hőfokhíd ezredrésze, H = 72
a fűtési órák számának ezredrésze, ZF = 4,4

A fűtési rendszerrel fedezendő, nettó fűtési energiaigény fajlagos értéke:

[kWh/m2a]

A fűtés primer-energia igénye

A fűtés primer energiaigénye:

147,829 [kWh/m2a]

A melegvízellátás primer-energia igénye

A melegvíz primer energia igénye:

42,41 [kWh/m2a]

Az összesített energetikai jellemző

[kWh/m2a]

Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmény, 

ha   [kWh/m2a]

Ep < Epm, vagyis az összesített energetikai jellemző a követelményérték alatti, tehát a vizsgált épület a 3. követelményszintnek
megfelel. 

Az épület energetikai minősítése
Az összesített energetikai jellemző és a viszonyítási alap aránya %-ban:

%

A vizsgált épület minősítési osztálya: B, jellemzése: a követelménynél jobb.
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MI VÁLTOZOTT 2005. DECEMBERTŐL – 2006. JANUÁRIG?

A 12–15. oldalakon bemutatott számítás elvégezhető a 2005. decemberi igényszintet teljesítő korszerű szerkezetekkel is. A részletek
mellőzésével a „q” és „Ep” értékek táblázatos formába rendezve összehasonlíthatók a 2006. januárja után javasolt fokozott igényszintű
szerkezetekkel megépített ház számított értékeivel:

TELJESÍTENDŐ A 2005. decemberi ismeretek A 2006. január után javasolt

KÖVETELMÉNYSZINTEK alapján tervezett korszerű fokozott hőszigetelésű

szerkezetekkel épülő lakóház szerkezetekkel épülő lakóház

(ld. részletesen a 10. oldalon) (ld. részletesen a 12. oldalon)  

1. követelményszint A padló (lábazat) hőátbocsátási A követelményértékeket

UR rétegtervi követelményének kivételével valamennyi szerkezet 

hőátbocsátási tényezők a többi szerkezet megfelel kielégíti

falszerkezet  Ufal = 0,41 < Ufal, m = 0,45 (W/m2K) Ufal = 0,41 < Ufal, m = 0,45 (W/m2K)

megfelel (91,1%) megfelel (91,1%)  

ablak Uabl = 1,6 = Uabl, m = 1,6 (W/m2K) Uabl = 1,6 < Uabl, m = 1,6 (W/m2K)

megfelel (100%) megfelel (100%)  

ajtó Uajtó = 3,0 = Uajtó, m = 3,0 (W/m2K) Uajtó = 2,4 < Uajtó, m = 3,0 (W/m2K)

megfelel (100%) megfelel (80%)  

padlásfödém Upf = 0,3 = Upf, m = 0,3 (W/m2K) Upf = 0,23 < Upf, m = 0,3 (W/m2K)

megfelel (100%) megfelel (76,7%)  

padló éle a lábazatnál Upadló ≈ 1,0>Upadló, m = 0,5 (W/m2K) Upadló ≈ 0,33 < Upadló, m = 0,5 (W/m2K)

(a padló kerületének 1,5 m széles sávja) nem felel meg (200%) megfelel (66%)    

2. követelményszint q > qm q < qm

q fajlagos hőveszteségtényező nem teljesíti (113,6%) teljesíti (94,8%)  

3. követelményszint Ep < Epm Ep < Epm

Ep összesített energetikai jellemző teljesíti (95,8%) teljesíti (85,2%)

A 2. követelményszintet csak a fokozott energiatakarékossági igénnyel megválasztott szerkezetek képesek kielégíteni, a „kis jóindulat-
tal” éppen szabványos értékekre a követelmény nem teljesül!
A két eltérő szerkezetvariáns „q” és „Ep” értékei grafikusan, pontként ábrázolhatók (P1 és P2 pontok a 19. oldal TESz 2006 diagram-
ján). A számított értékek vizuálisan is összehasonlíthatók a „qm” és „Epm” konstans, megengedett értékekkel, melyeket a hivatkozott
diagramon vízszintes vonal mutat.
A bemutatott grafikonok (melyek mindig egy adott geometriájú házhoz szerkeszthetők) arra is alkalmasak, hogy a tervező, vagy az
építtető alternatív szerkezetválasztási lehetőségek energetikai hatását is megvizsgálja.
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ALTERNATÍV SZERKEZETVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK 
Célszerű elemezni, hogy milyen hatással lenne a vizsgált lakóépület 2. és 3. energetikai követelményszintjének teljesülésére, ha a 12.
oldalon részletezett anyag- és szerkezet kombinációk mellett, illetve helyett más szerkezetvariánsokat építenének be! Változtatva első-
ként a falazat anyagát, majd sorra egymás után az ablakok, a padlásfödém, illetve a talajon fekvő padló anyagát (és geometriáját, ezál-
tal energetikai minőségét) a következmények szemléletesen láthatóvá válnak.

A VIZSGÁLATRA JAVASOLT SZERKEZETVARIÁCIÓS CSOPORTOK A KÖVETKEZŐK:

POROTHERM FALAZAT VÁLTOZATOK (ld. a 16. oldal grafikonját)
F1: PTH 38 N+F: Ufal = 0,410 [W/m2K]
F2: PTH 38 HS:   Ufal = 0,360 [W/m2K]
F3: PTH 44 HS:   Ufal = 0,300 [W/m2K]
F4: PTH 30 N+F + 6 cm homlokzati hőszig.: Ufal = 0,275 [W/m2K]
F5: PTH 30 N+F + 10 cm homlokzati hőszig.: Ufal = 0,245 [W/m2K]

ABLAKTÍPUSOK (ld. a 17. oldal grafikonját)
A1: keret 60 mm-es fa vagy 3 kamrás kPVC 
+ normál hőszigetelő üvegezés: Uablak = 2,7 [W/m2K]
A2: keret 4-5 kamrás kPVC 
+ normál hőszigetelő üvegezés: Uablak = 2,5 [W/m2K]
A3: keret 80 mm-es fa + normál hőszigetelő üvegezés: Uablak = 2,3 [W/m2K]
A4: keret 4-5 kamrás kPVC + low-e 
üvegezés Argon gáz töltéssel: Uablak = 1,6 [W/m2K]
A5: keret 80 mm-es fa + low-e 
üvegezés Argon gáz töltéssel: Uablak = 1,2 [W/m2K]

PADLÁSFÖDÉM VÁLTOZATOK (ld. a 18. oldal grafikonját)
P1: pallók között 14 cm üveggyapot + deszkázat: Upadlásfödém = 0,300 [W/m2K]
P2: pallók között 16 cm kőzetgyapot + deszkázat: Upadlásfödém = 0,245 [W/m2K]
P3: pallók között 20 cm ásványi szálas 
hőszigetelés + deszkázat: Upadlásfödém = 0,220 [W/m2K]
P4: 15 cm PS hab + fagyapot járóréteg: Upadlásfödém = 0,230 [W/m2K]
P5: 15 cm PS hab + 10 cm könnyűbeton járóréteg: Upadlásfödém = 0,190 [W/m2K]
P6: 20 cm PS hab + 10 cm könnyűbeton járóréteg: Upadlásfödém = 0,155 [W/m2K]

LÁBAZAT-PADLÓ VÁLTOZATOK (ld. a 19. és 20. oldalak grafikonjait)
Padló: > 8 cm vastag λ ~ 0,04 [W/mK] hőszigeteléssel, hővezetési ellenállás: 
Rpadló = 2 [m2K/W]
L21: A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 1,20 [m]

Padlóél menti hőátbocsátási tényező: ψ = 1,25 [W/mK]
L22: A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 0,45 [m]

Padlóél menti hőátbocsátási tényező: ψ = 1,15 [W/mK]
L23: A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 0,30 [m]

Padlóél menti hőátbocsátási tényező: ψ = 1,05 [W/mK]
L24: A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 0,15 [m]

Padlóél menti hőátbocsátási tényező: ψ = 0,95 [W/mK]

Padló: > 12 cm vastag λ ~ 0,04 [W/mK] hőszigeteléssel, hővezetési ellenállás: 
Rpadló = 3 [m2K/W]
L31: A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 1,20 [m]

Padlóél menti hőátbocsátási tényező: ψ = 1,10 [W/mK]
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L32: A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 0,45 [m]
Padlóél menti hőátbocsátási tényező: ψ = 1,00 [W/mK]

L33: A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 0,30 [m]
Padlóél menti hőátbocsátási tényező: ψ = 0,95 [W/mK]

L34: A padlószint és a talajszint közötti magasság Z = 0,15 [m]
Padlóél menti hőátbocsátási tényező: ψ = 0,85 [W/mK]

A 19-23. oldalakon bemutatott diagramok vízszintes tengelyének változója a falazat „U” értéke. Az alternatív F1–F5 falazattípusok he-
lye a vízszintes skálán leolvasható.
A függőleges tengelyen két különböző értékcsoport jelenik meg, természetesen más-más léptékben. Az alsó csoport az egyes falazati
variánsokhoz tartozó q értékeket, míg a felső csoport a különféle falazati anyagokhoz tartozó Ep értékeket ábrázolja (az összetartozó
értékpároknak 1-1 pont feleltethető meg). 
Megfigyelhető, hogy egyrészről a különböző falszerkezetekhez tartozó fajlagos hőveszteségtényezők értékei, másrészt az összesített
energetikai jellemzők értékei egy-egy egyenes vonalra fűzhetők fel! 
Az adott épületgeometriához tartozó követelményértékeknek ez a grafikai tulajdonsága ad lehetőséget arra, hogy a 19–23. oldalakon
ne csak a falszerkezet változtatása, hanem mellé választva még egy másik szerkezeti elem változásainak energetikai hatása együtte-
sen, és összefüggéseiben legyen elemezhető.
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ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
ÉS A TESZ DIAGRAMOK HASZNÁLATA 

A második WIENERBERGER K+F füzet az energetikai szabályozás tervezett változásával kapcsolatosan felmerült fejlesztői gondolato-
kat foglalta egységes keretbe. Ezen belül összehasonlítható táblázatos formában került feldolgozásra a hőátbocsátási tényező köve-
telményszintjének változása. Bemutatásra került a 2006. januárjától tervezett energetikai szabályozás három szintje (a határoló szerke-
zetek hőátbocsátási tényezője, a fajlagos hőveszteségtényező és az összesített energetikai jellemző) és azok előírt követelményértéke-
inek meghatározási módja.
A tervezett szabályozásnak megfelelő egyszerűsített számítási módszerrel ellenőrzésre került egy korszerű WIENERBERGER termé-
kekkel tervezett alápincézetlen, földszintes, nyeregtetős családi lakóépület energetikai megfelelősége két alternatív rétegfelépítéssel.
(Az egyik alternatíva a 2005. decemberi ismeretek alapján választott legjobb épületszerkezeti együttes, a másik alternatíva a 2006. ja-
nuárjától ajánlott fokozott hőtecnikai igényességgel megválasztott épületszerkezeti együttes volt.)
A második szerkezetcsoport egyszerűsített energetikai számításának részletei a füzetben lépésről-lépésre nyomon követhetőek.
Táblázatos formában közölt összehasonlítás szemlélteti, hogy a 2005. decemberi igényszintnek megfelelő épület a tervezett energeti-
kai szabályozás követelményértékeinek már nem felel meg.
Az elemzések azt mutatják, hogy egyszerű lakóépület funkció esetén a tervezett rendelet 2. követelményszintjének kielégítése okozza
a legtöbb nehézséget.
Bemutatásra került egy szemléletes (TESz diagramokra épített) grafikus módszer az energetikai követelményeknek megfelelő, konst-
ruktív és költséghatékony szerkezetelemzés és alternatív szerkezetválasztás (optimalizálás) megvalósítására. Az alkalmazás alaptézise:
az adott geometriai paraméterekkel rendelkező épületre szerkesztett TESz diagramokban a különböző falszerkezetekhez tartozó fajla-
gos hőveszteségtényezők értékei, illetve az összesített energetikai jellemzők értékei (a többi hőtechnikai szerkezet-jellemző változatla-
nul hagyása esetén) egy-egy egyenes vonalra fűzhetők fel. Ha az alapváltozat energetikai paraméterei közül nem csak a falazat minő-
sége, hanem valamelyik másik hőtechnikai tényező (pl. ablakszerkezet, padlásfödém, padló és lábazat „U” értéke) is megváltozik, ak-
kor a változások hatását a diagramon egymással párhuzamos egyenesek jellemzik.
A 19. oldali TESz diagramon a falazat minőségének változását a függőleges szerkesztővonalak jelzik, míg az ablakszerkezetek minősé-
gének változása a ferde vonalakkal jellemezhető. A függőleges szerkesztővonal és a ferde értékvonal metszéspontjából vízszintest
húzva a függőleges tengelyen az összetartozó q illetve az Ep értékek olvashatók le.
A 19. oldali diagramon az F1: A5 értékpárból kiindulva (Pq2 pont) megszerkeszthető, hogy a falazat minőségét F3 értékre javítva („a”
pont), majd az ablak minőségét A2 értékre rontva („b” pont), az eredményül kapott A2: F3 értékpárral ugyancsak kielégíthető mind az
2. (hőveszteségtényező), mind a 3. (összesített energetikai jellemző) követelményszint. Ez utóbbi esetben azonban az ablakszerkezet
már nem teljesíti az 1. követelményszintet.
A fal-padlásfödém együttes változásainak hatását mutató 21. oldali TESz diagramon hat különféle padlásfödém rétegfelépítés került
feltüntetésre, melyek mindegyike megfelel az 1. követelményszintnek. Megfigyelhető, hogy valamennyi vizsgált falszerkezet és vala-
mennyi vizsgált padlásfödém bármilyen kombinációja esetén kielégíthető a 2. és 3. követelményszint. Ezen információ birtokában gaz-
daságossági elemzéssel érdemes a legkedvezőbb kombinációt kiválasztani.
A fal - padló (lábazat) összefüggései 12 cm (Rpadló= 3), illetve 8 cm (Rpadló= 2) vastag kiegészítő hőszigetelés beépítése esetén 0,15 m
és 1,2 m közötti geodetikus padlómagasságok esetén a 19. és 20. oldalak TESz diagramjain kerültek bemutatásra.
Megfigyelhető, hogy 8 cm padló hőszigetelés esetén (20. oldali TESz diagram) az F1 falszerkezettel (38 cm POROTHERM N+F) a 2.
követelményszint egyáltalán nem teljesíthető. A falszerkezetet F3 minőségűre javítva (POROTHERM PTH 44 HS) bármelyik vizsgált
padlószerkezettel kielégíthető valamennyi követelményszint, bármelyik vizsgált geodetikus padlómagasság esetén.
A talajon fekvő padló kerület menti hőszigetelésének 8 cm-ről 12 cm-re (a vizsgált épület számításában bemutatott változatára) történő
növelése esetén (ld. a 23. oldali TESz diagramot) megfigyelhető, hogy az F1 falszerkezettel (38 cm POROTHERM N+F) a 2. követel-
ményszint a vizsgált +0,15 cm padlómagassággal kielégíthető. Az is látható, hogy nagyobb padlókiemelés esetén a lábazat kialakítá-
sa, elemzésre, felülvizsgálatra szorul. A falszerkezetet F3 minőségűre javítva (POROTHERM PTH 44 HS) bármelyik vizsgált padlószer-
kezettel kielégíthető valamennyi követelményszint, bármelyik vizsgált geodetikus padlómagasság esetén.
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a TESz diagramokban egyidejűleg legfeljebb két különböző energetikai paraméter változásának
összefüggései kerültek bemutatásra. A módszer (további finomítással) alkalmas valamennyi paraméter együttes változásainak és a vál-
tozások egymásra hatásának szemléletes nyomon követésére is. Fontos tényezővé válhat így az építész és a beruházó konstruktív
együttműködésének megalapozásában, a műszaki-gazdaságossági optimalizálás folyamatában.


