






 Műleírás 

“…Ezt a földet választottam 

Ezt a napot úgy akartam 

Bölcsőm is volt, sírom is lesz 

Az élet csak egy szép ígéret 

Ezt a földet választottam 

Ezt a Napot úgy akartam 

Minden álmot, minden képet 

Minden hangot, minden szépet 

Jaj 

 

Megátkoz, megéget és fejbevág 

Néha szeret és néha bánt 

Lehetne szebb, lehetne jobb 

De álmodni csak itt tudok…” 

/Bódi László (Cipő)/ 

 

Az ember vidéki életterének lehetőségeit, a természeti, szociális, gazdasági környezet és a 

fenntarthatóság, klímaváltozás összefüggéseit kerestük. Elveszett helyek és házak egykor egy 

fenntartható egész részeként működtek. A felbomló, elvesző értékeket ma inkább az emberek 

emlékezetében, mint az épített környezetben, életformában találhatjuk meg.  

Tervünkben a gyártók korszerű anyagait, műszaki megoldásait ötvöztük a helyi hagyományokkal és a 

zöld gondolkodásmóddal. Célunk az volt, hogy vázoljuk egy 21. századi vidéki élet önfenntartó, 

környezettudatos és élhető lehetőségét.  

A hely   

A telek az őrségi Viszákon található. Az erdőkkel övezett patakvölgyben kialakult település főutcája 

fésűs beépítésű, attól távolodva a domboldalakban a szeres településszerkezet szórvány jellege 

dominál. A faluban kevés középület és a helybeliek családi házai találhatók, néhány hétvégi ház 

mellett.  

A ház a nyugati lejtő tetejére települt, gazdag növényzettel, szép kilátással a lágy dombokra. A 

szobák nyugatra, a falura tájoltak. Az étkező keleti, az egykori gazdasági udvarra néz. A keleti 

épületszárny folyatásában áll a lábas pajta. A pajta előtt – szintén a keleti végen- található a kút, 

előtte az egykori állatitató tó fűvel benőtt helye. A kertben gyümölcsfák és fenyők találhatók. A terv a 

szülői ház felújítása-bővítése volt, megidézve az egykori életformát. A tulajdonos határozott 

elképzeléseivel az épület felújítását, átalakítását a tájba illeszkedő, egyszerű formavilággal képzelte 

el, szem előtt tartva a természetes, környezetbarát anyagok alkalmazását és az energiatakarékos 

fenntarthatóságot.  

A hely a tulajdonos gyermek és ifjúkorában a II. világháború utáni évtizedekben élte virágkorát. A 

központ a ház és a pajta közti terület volt a kúttal, állatitatóval. A mindennapok a földműveléshez és 

az állattartáshoz kötődtek, máig nyomot hagyva a család emlékezetében. 

A megbízó számára a ház újragondolása a visszatérés kezdete a gyökerekhez, az egykori otthonhoz. 

Ezzel együtt a városi élet kényelméről való lemondás és a vidéki élet nehézségeinek vállalása is.   



 

A pajta 

A pályamunka a pajtához kapcsolódik, melynek hasznosítása és a telek további bővítése távolabbi 

cél. Az épület kelet-nyugati irányú, 7x20 méter oldalú téglalap alaprajzú, 7,5 méter magas, oromfalas, 

nyeregtetős. Tervünkben az épülettestet megőrizzük, bővítésével a kerthez, a középponthoz 

kapcsoljuk. Igyekszünk minél szervesebb kapcsolatot kialakítani a környezettel, a múlt emlékeit őrző 

kerti helyekkel.  

 

Az élet 

A pajtát lakóépületként hasznosítjuk, keleti irányban gépkocsi beállóval és átjáróval, valamint 

gazdasági épülettel bővítjük. A család élete a birtokhoz kötődik, az idő legnagyobb részét a 

gazdaságban töltik. Célunk olyan élettér létrehozása, ahol a család önfenntartó, helyi erőforrásokra 

épít és gazdálkodik. A ház, a család, a ház körüli állatok energia és anyagellátását egy egységként 

kezeljük, a telek gazdasági lehetőségeit felhasználjuk. 

  

A ház 

A pajtaépület falazott elemeit megtartjuk és falazott favázas szerkezeti elemekkel egészítjük ki. Új fal, 

födém és tetőszerkezetet építünk, a házat belülről hőszigeteljük. A földszinten a nappali-étkező-

konyha, fürdő és hálószoba, a tetőtérben nappali, fürdő és a hálószobák kapnak helyet. A két szintet 

a nappaliból induló galéria kapcsolja össze. A fedett terasz (Leier Agora térkő) a teljes 

épülethosszban végigfut. A fényerő-szabályozást és a szél, hófúvás elleni védelmet mozgatható 

árnyékoló lamellákkal biztosítjuk. A terasz nemcsak pihenő, hanem tároló felület és munkahely is 

egyben. Ezzel együtt szabályozható átmenetet képez a belső és a külső tér között. A gazdasági 

épületrészt a lakórésztől gépkocsi beálló-átjáróval válasszuk el. Innen nyílik a gépészeti és tároló 

helység, amit az állattartó helyiségek követnek. Az állattartás helyiségeinek szellőzése, benapozása 

szabályozható. A kapcsolódó terasz terményszárításra, tárolásra és munkavégzésre hasznosítható.  

A ház és a pajta bontott faanyagait a felújítás során helyben újrahasznosítjuk a fa tartószerkezetek, 

nyílászárók és bútorok alapanyagaként. Az elbontott cserépanyagból feltöltés, drénréteg készül. A 

meglévő téglafalak belső oldalát kiszellőztetjük, és szerelt gipszkarton falakat alakítunk ki 

környezetbarát hőszigeteléssel (Rigips Saint-Gobain). Kis tömegű belső termikus burkot hozunk 

létre a nagy tömegű külső héj mögött. Ezáltal az épület gyorsan felfűthető és a nyári hővédelem is 

biztosított. A nyári felmelegedés elleni passzív védekezés további eszközei: átszellőztetett tető, 

mozgatható lamellák, árnyékoló fa. A nyílászárókat háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel látjuk el 

(Internorm). Az építés helyi anyagok és munkaerő alkalmazásával, kevés szállítással és 

géphasználattal valósítható meg. 

 

 

 

 

 



Energiarendszer 

A lakóépület hőszigetelő rendszerét a közel nulla energiaigény követelményeihez (2020) közelítettük 

(Rigips Saint-Gobain, Internorm). Az energiaellátást helyi erőforrásokra alapozva, a termelt 

hulladékhőket hasznosítva, veszteségeket minimalizálva terveztük meg. A déli tájolás téli szolár 

hőnyereségét nagy üvegfelületekkel biztosítjuk. Az északi oldal zárt. Az épület szellőzését 

hővisszanyerő rendszerben terveztük meg (Zehnder Comfosystems). A fatüzelésű kandalló 

hulladékhőjét füstgáz hőcserélővel hasznosítjuk és az épület szellőzési rendszerébe integráljuk 

(Zehnder Comfosystems). Alacsony hőmérsékletű padló, fal és mennyezetfűtést alkalmazunk. A 

padlóburkolatok nagy hőtároló képességű anyagok (otti manufaktura, Bramac). A lakóépület fűtését 

és hűtését, használati melegvíz ellátását háztartási biogáz reaktor biztosítja egy gázmotor és a 

reaktor hulladékhőjének hasznosításával hőcserélő révén (Budatech). A biogáz reaktor alapanyagai 

háztartási, emberi, állati és a gazdaságból származó növényi hulladékok. A lakóépület becsült 

hőigénye 15 kWh/m2 érték alatti, a tervezett rendszerrel elérhető a nulla energiás és a plusz energiás 

szint is. A gazdasági épület részleges fűtését (újszülött állatok, különleges hideg stb. esetén) a 

reaktor segítségével oldjuk meg. A déli agyagcserép (Bramac) tetőfelületen napelemeket helyeztünk 

el (Bramac InDaX Universal Napelem). A termelt áramot az elektromos fogyasztók működtetésére 

és melegvíz előállítására használjuk fel. Az épületegyüttes elektromos hálózati elemeit (fűtés, 

világítás, szellőzés, felügyeleti rendszer) okostelefonról vezérelhető intelligens rendszerként alakítjuk 

ki, ezáltal biztosítva a takarékos működést (Elko ep). 
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