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A házat reggeltől 
délutánig szépen kör-

bejárja a Nap. Lakói 
kellemes időben a hát-
só teraszon, hűvösebb 
napokon az üvegezett 

télikertben élvezik a tá-
gas mezőkön legelésző 

lovak látványát, a bé-
két és nyugalmat. 

„Szabadság és függetlenség” – e két szó jellemzi a leginkább a dom-
bok között megbúvó autonóm házat és gazdáit. Ezt az életszemléletet 
tökéletesen szimbolizálják a háziak kedvenc lovai is, akik az önmaga 
energiaellátásáról gondoskodni képes épületegyüttes körüli mintegy 
négyhektárnyi legelőn élnek.
 

SzövEg Tihanyi-Konda Szilvia
 

fotó dr. vérTi zSuzSanna

Szolgáltatóktól
szabadon
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B ármerre nézünk, minden ablakból lankás dombokat 
és legelésző lovakat láthatunk. A tájba simuló, olasz 
vidékeket idéző mediterrán ház egyben energiahaté-

kony, majdnem passzív értékekkel rendelkezik. Csupán azért nem 
„valódi” passzívház, mert a tájolást nem elsősorban ennek, hanem 
inkább a szép kilátásnak és a tájra nyíló kertnek rendelték alá. Et-
től az egyedi igénytől eltekintve az épület kialakításakor minden 
részletre ügyeltek, még ha olykor az eredeti elképzeléseken alakí-
tani is kellett. Így geotermikus hőszivattyú helyett egészen más, de 
ugyancsak környezetbarát energiarendszer került a házba. A ház 
légtömörsége miatt gondoskodni kellett folyamatos friss levegőről, 
ezért egy hővisszanyerő-szellőztető rendszer egészíti ki a pincében 
elhelyezett faelgázosító kazánt, ami adja a használati meleg vizet 
és szolgáltatja a hőt a kiépített padlófűtéses rendszeren keresztül. 
A szellőztető rendszer munkájára egy 2 méter mélységben mintegy 
100 méter hosszan a talajban horizontálisan elterülő csőrendszer 
segít rá: a talajkollektor előtemperálja a bevezetett friss levegőt, 
ezzel is energiát megtakarítva. A ház hőszigeteléséről 30 centimé-
ter vastagságú, 20 centiméteres szigeteléssel is ellátott téglák és 3 »

rétegű, méretre gyártott, igazán egyedi formájú, a ház stílusával 
összhangban álló ablakok gondoskodnak. Az épület belső hőmér-
sékletének stabilizálását hőtároló közegként az alsó beton padozat, 
valamint beton födém biztosítja, amelyek jelentős részt vállalnak a 
külső hőmérsékleti változások integrálásában és a kellemes hőérzet 
megtartásában minden évszakban. A mediterrán megjelenéshez el-
engedhetetlen terméskő berakást nehéz ötvözni normál szigetelésű 
téglákkal, ezért a terméskővel ellátott részek alatt kőzetgyapottal 
bélelt különleges falazóelemek sorakoznak. 

Mivel nincs a közelben semmilyen közműszolgáltató, a ház úgy-
nevezett „sziget üzemű” – vagyis a megtermelt felesleget nem tudja 
hova leadni. A villamos energia időleges megtartására ezért egy 1,8 
tonnás akkumulátortelep szolgál. A napelemek által feltöltött ak-
kumulátorok néhány napig tudják tárolni az áramot, amelyet hosz-
szabb ideig tartó borongós idő esetén aggregátor pótol. Napsütéses 
időszakokban azonban – legyen bár szó központi porszívóról és 
infraszaunáról – a napelemek folyamatosan ellátják a házat energi-
ával, jóllehet a tulajdonosok nem mondtak le semmilyen kényelmi 
szempontról amikor fogyasztókkal látták el a házat.

Az eső elvezetése fontos 
volt a csapadékos időben 
a domboldalról lezúduló 
esőpatakok miatt, ezeknek 
medret mélyítettek, és a víz-
ből egy kis tavacskát alakí-
tottak ki a ház közelében, 
amelyben már halacskák  
is úszkálnak. 

30 napelemből álló, 7,5kW-os nap-
elemmező működik a hosszú fészer 

tetején, egy óriási akkumulátorte-
lepbe csatlakozva. Borús időben is 

néhány napig el tudja látni az épület 
energiaigényét, de főleg télen elő-

fordul, hogy egy aggregátornak kell 
pótolnia a hiányzó energiát.
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„A közművek bevezetése aránytalanul nagy költséggel járt volna, 
a napelemek viszont lehetővé teszik, hogy ne függjünk a sárga csek-
kektől. Ha már kiköltöztünk a városból, legyen teljes szabadsága 
az embernek!” – véli a tulajdonos. A vízről a telek végén található, 
50 méter mély fúrt kút gondoskodik, amely ivóvíz minőségű, a kony-
hában felhasznált vizet pedig még egy vízszűrő berendezés is tisz-
títja. A kertben több kamrás biológiai szennyvíztisztító működik, 
a „szürke vizet” elsősorban locsolásra használják fel.

»

zöld építéS
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A domboldalakról lezúduló vizet is befogták, egy kis tavacskában 
gyűlik, amely már olyan természetes, hogy halak is élnek benne. 

„Nagy szerencsém volt mindennel, mintha Isten ujja kísérne az 
utamon azóta, hogy eldöntöttem, itt fogok élni. és lovakkal szeretnék 
foglalkozni: így találtam rá az általam vágyott rusztikus tetőcserépre, 
vagy a ház belső kialakítását meghatározó greslapokra is.” – meséli 
Anna csillogó szemmel, sorolva további terveit: a hamarosan beépí-
tésre kerülő napkollektorokat vagy a teraszra kívánkozó kemencét.  

Napsütéses időben reggeltől délig bera-
gyogja a fény a nappalit, innen juthatunk ki 
a teraszra is. A helyiség másik felén osztozik 
a konyha és étkező. A nagy térben kandalló  
melege varázsol barátságos hangulatot.

Nyugodt percek a kávézó-
sarokban: a tulajdonosok 

az előző lakásukból hozták 
magukkal a szép antik  

bútort a Tiffany-lámpával  
és  képekkel együtt.
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nívóSarok
Gépészeti tervek és kivitelezés Kardos Labor Kft. 1172 Budapest, Réti-
farkas u. 5. Tel.: 1/402 0478 www.kardoslabor.hu www.energiakulcs.hu
napelemes rendszer - Tiszta Energiák Kft. 1037 Budapest, Kunigunda 
útja 60.,  20/33-13-999, www.tisztaenergiak.hu

Az emeleti háló 
a gyakori vendégek 
számára készült, 
gyönyörű antik 
tárgyakkal.

Az egész házban 
megnyugtató föld szí-
nek dominálnak, így  
a földszinti hálóban  
is harmóniát találunk.

Az íves ablakok 
klasszikus elegan-
ciája nem ütközik 

a fürdőszoba modern  
szögletességével. 
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