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Tisztelt Olvasó!

Először is szeretnénk megköszönni megtisztelő érdeklődését az ÖKO HOME 
Expó iránt. Nagy örömünkre szolgál, hogy velünk tart ezen a nagy napon, és 
előadóinkkal, kollégáinkkal mind azon fogunk dolgozni, hogy Ön a lehető leg
többet profitálhasson a rendezvényből. Az előadásokat kiegészítendő készült el ez 
a munkafüzet, melyet ha később fellapoz át fogja látni az előadások lényegét, fogja 
tudni hogy kihez fordulhat a jövőben kérdéseivel, kitől kaphat segítséget.

Ezzel a rendezvénnyel Ön egy rendkívül összetartó és segítő csapat, a természetes 
építőanyagok és környezetbarát építést népszerűsítők munkájába kap betekintést. 
Legyen szó favázas építkezésről, szalmabálás építkezésről, vályogról, vagy kender
betonról, vagy ezek kombinációjáról szakértőinkhez bátran fordulhat. Egy közös cél 
vezérel bennünket, hogy megmutassuk az embereknek a környezettudatos építés 
fontosságát és az előnyöket, melyeket az adott építési technológia tartogat Önnek.

A kiadvány végén található névjegyzékben a kiállító és résztvevő cégek és szer
vezetek elérhetőségeit is közzé tesszük, hogy könnyebben kapcsolatba léphessen 
velük.

Kellemes napot és hasznos konzultációkat kívánunk Önnek!

Biró Péter
az ÖKO HOME konferencia házigazdája
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„Az egyik legoptimálisabb öko építőanyag” 

 

 

 

 

Nemesvámosi óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyre több az érdeklődés…  

2017-ben átadásra került az első magyar kenderház 

Domaszéken, ma már a másodikba is beköltöztek  a 

lakók. Az érdeklődés megállíthatatlanul fokozódik. 

2019-ben már több mint 100 kenderház építésére van 

igény. 

Jelenleg építés alatt van Tényőn a passzív napenergiát 

hasznosító kenderház, amely a teljes fűtési energia 

70%-át is képes fedezni. Továbbá a 2018. októberi ÖKO 

Home konferenciával egyidőben indul el egy óvoda 

építése Nemesvámoson, majd 2019-ben iskola és 

kiegészítő épületei. 

Hamarosan az első kender sorház építése is elindul. 

Az állaga folyamatosan javul 

Az első olyan modernkori ÖKO építőanyaggal van 

dolgunk amely  a felhasználása után nem kezd el 

azonnal amortizálódni, hanem a 20-30 évig tartó lassú 

kikristályosodási folyamatnak köszönhetően az állaga 

folyamatosan javul. A Japánban álló 319 éves 

kenderház áll ennek ékes bizonyítékául. 

A természetes körfolyamatok része 

A kenderbeton 100%-ban természetes alapanyagai a 

földből jönnek, és amikor már esetleg nincs rá szükség 

összeaprítva  a szántóföldeken komposztanyagként a 

föld 100%-ban visszafogadja. 

CO2 negatív, már alapanyag szinten is 

A kender már a kenderföldön a 4 hónapos növekedése során 

négyszer annyi CO2-öt köt meg mint egy ugyanakkora területű 

erdő 1 év alatt.  A kender összeaprított fás részét (pozdorja) 

egy meszes alapú kötőanyaggal és vízzel összekeverve jön létre 

a kenderbeton, amely további 20-30 évig folyamatosan 

kikristályosodik és további CO2-öt köt meg a levegőből.  
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Kenderházépítés Tényő 

 

 

 

 

 

 

 

www.kenderhazmagyarorszag.hu 

Passzívház tulajdonságok téglaházhoz 

közeli áron  

A kenderbeton használható falban, padlóban, födémben is. 

Ennek köszönhetően egy homogén, hőhidaktól mentes 

hőszigetelő és egyben hőtároló szerkezettel vesszük körül az 

épületünket. 

Mivel a kenderbeton tökéletes páraszabályzó is egyben, nincs 

oka a felületeken (még a sarkokban sem) a párakicsapódásnak, 

ami a penészesedés egyik fő okozója az épületeinkben. 

Levegőfertőtlenítő hatásának köszönhetően az egészségünk 

őre, belső levegő minősége jobb a hagyományos épületekben 

tapasztalhatónál.  

Tulajdonságai egyedülállók… 

Előnyök 

 Hőszigetelő, hőtároló, páraszabályzó egyben. 

Más építőanyagoknál ez csak több 

rétegrendben érhető el. 

 Tömege ellenére (370 kg/m3) jó hőtároló 

képesség a magas cellulóz tartalomnak 

köszönhetően. 

 Tökéletes páraháztartás, páraszabályozó 

 Termikus burok, hőhídmentes szerkezet 

 Allergiamentes, 100%-ban természetes, nincs 

az egészségre káros hatása 

 Kellemes akusztikai és zajszigetelési 

tulajdonságok 

 Ellenáll a tűznek, kártevőknek, nem 

penészesedik 

 Nem szeretik a rágcsálók, bogarak 

 Fertőtlenítő és baktériumölő hatás 

Hátrányok 

 Kevesen ismerik 

 Nem teherhordó, ezért pillérvázas 

szerkezetet szükséges hozzá 

 Hosszabb száradási idő 

 Az alapanyag egy része külföldről 

származik 

 Az igényekhez képest még kevés a tervező 

és kivitelező 

 

A kenderbeton rendelkezik (ÉMI) vizsgálattal 

amelynek eredménye a Nemzeti Műszaki 

Értékelés (NMÉ) száma: A-43/2015, amely 

alapján a gyártó a KÖSZI Trade Szövetkezet 

jogosult a teljesítmény nyilatkozat kiállítására. A 

teljesítmény nyilatkozat biztosítja, hogy a 

kenderbetonból hivatalos engedéllyel rendelkező 

kenderházak  építhetők. 
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Az Energia és Környezet Alapítvány 1998ban 
jött létre. Küldetésünk, hogy a környezettudatos, 
ökoépítészetet elterjesszük Magyarországon. Ezt a 
célt az alábbi módszerekkel érjük el: ismeretterjesz
tés, hálózat építés, kutatás és fejlesztés, valamint gya
korlati kivitelezésben való közreműködés.

Ha a társadalom teljes energiafelhasználását fi
gyeljük meg, akkor annak nagyjából a fele az in
gatlanok, infrastruktúra építésére és üzemeltetésére 
fordítódik. Az energiafelhasználás és a járulékos kör
nyezeti hatások az építő anyagok gyártási, beépítési, 
valamint az életciklusuk végén a megsemmisítésük 
során jelentkezik. Ehhez adódik hozzá az üzemelte
tési, karbantartási energiafelhasználás. Ezek azok a 
pontok, amelyekre valós alternatívát kell adnunk.

Az ökoépítészet terén nagyon sok technológiai 
tudás halmozódott fel az elmúlt 40 évben világszer
te. Ezeknek a gyakorlati elterjedését szolgálja az Ala
pítvány.

Fő tevékenységek
Az Energia és Környezet Alapítvány 2012óta 

erősítette meg a szalmabála építészet népszerűsí
tésével kapcsolatos tevékenységét. Ez az alábbiak 
megvalósítását jelenti:

• Ismeretterjesztő kampányok megvalósítása
 Facebook oldal és csoport működtetése. Itt rend
szeres posztolás és közösségi tapasztalatcsere szer
vezése. Jelenleg 27.500 követője van az oldalnak
 Kiadványok megjelentetése. 
 Ingyenesen hozzáférhető szakmai anyagok publi
kálása a honlapunkon.
 Képzések szervezése. Eddig közel 30 elméleti okta
tást és 15 gyakorlati képzést szerveztünk. Ezen több 
mint 1300 fő vett részt.
 Tananyag fejlesztés. Rendelkezünk egy építőipari 

szakiskolák számára fejlesztett tananyaggal, ami a 
szalmabála építészet képzéséhez jelent egy jó alapot.

• Kutatási tevékenységek
 Tűzteszt lefolytatása. 2008ban az ÉMI tűzvédel
mi laboratóriuma számára adtunk egy megbízást a 
szalmabála falak tűzvédelmi besorolását kérve. Ez a 
vizsgálat sikeresen lezajlott. A dokumentációja ma 
mindenki számára hozzáférhető.
 Nyomásteszt elvégzése. A BME akkreditált la
borjának adtunk egy megbízást a a mezőgazdasági 
nagybála statikai ellenálló képességének a hivata
los vizsgálatára.
 Saját fejlesztés eredményeképpen kidolgoztuk a 
hasáb szigetelő rendszert, amivel egy 15 cm vastag 
szalmaszigetelést lehet megvalósítani. Ez azokon a 
helyeken fontos, ahol valamilyen fizikai ok miatt 
nem lehet a vastagabb szigetelést jelentő kisbálával 
elvégezni az épületek utólagos hőszigetelését.

• Hálózatosodás fejlesztése
 Találkozók szervezése a hazai ökoépítészek szá
mára.
 Szektorok közötti találkozók lebonyolítása önkor
mányzatok, építészek, szociális szervezetek között.
 Szakember adatbázis építése, hogy az építtetők 
megtalálják a nekik való szakembereket.

•  Gyakorlati kivitelezői munkálatok és építkezések 
során nyújtott szakértés a szalmabála beépítésé
vel kapcsolatban.

 Több hazai építkezésen alvállalkozók, vagy meg
bízott szaktanácsadók voltunk. A szalmabála be
építésével kapcsolatos szaktanácsadást, felügyeletet, 
vagy konkrét beépítési munkálatokat láttuk el. In
nen nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szereztünk, 
amelyeket a fenti tevékenységek végzése során is 
hasznosítunk.

A szalmabála építészet hazai helyzete
A hazai szalmabála építészet története a 2000es 

évek környékén kezdődött el.
Eleinte lelkes civil szervezetek és 12 elszánt csa

lád vállalkozott arra, hogy szalmából házat, családi 
házat építsen. A szakmai tudást ekkor még szinte 
csak angol nyelvű kiadványokból, néhány interne
ten is megtalálható fényképből lehetett szerezni. 

Az Energia és Környezet Alapítvány
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2000 2012ig egy enyhe emelkedés volt tapasz
talható a hazai szalmabála házak építése során. 
Eddigre évente 45 új szalmabála ház épült. A sza
bályzás területén is sok minden történt. Egyre több 
építész szakember kapcsolódott be a téma kutatásá
ba és fejlesztésébe. 

2012ben elindítottunk egy közösségi média 
kampányt a szalmabála építészetről, aminek követ
keztében megjelent az igény arra, hogy képzéseket 
tartsunk leendő építtetők számára.  Mára 1300 em
ber vett részt ezen a képzésen, és látványosan nö
vekszik az építtetői szándék és a valódi kivitelezések 
száma. Jelenleg 550 családot regisztrálunk, akik a 
következő években szándékoznak szalmabála háza
kat építeni.

Jelenleg évente 80100 új szalmabála ház megépí
tésére van igény. Ezek nagy része un. önerős építke
zés. Az igény növekedés legnagyobb korlátja a kivi
telezői kapacitás hiánya.

Ma minden szükséges jogi háttérszabályzó ren
delkezésre áll ahhoz, hogy a szalmabála építészet  
beleértve az utólagos hőszigetelést fel tudjon nőni 
egy önálló szegmenssé az építő iparon belül. A jogi 

szabályzók mellett számos építész is elsajátította a 
szalmára jellemző  tervezési szempontokat.

A szalmabála építészet trendje 2000-2016-ig
A piros nyíl jelzi, hogy mikor indult el a képzé

si programunk. Ha a szalmabála építészeti ipará
gat vizsgáljuk, akkor a jövőben meg kell születnie 
néhány olyan vállalkozásnak is, akik az un. előre
gyártott szalmaházak készítésével elégítik ki majd 
az igényeket.

A másik fontos terület az utólagos hőszigetelés
ben való előrelépés. A szalma lapú szigetelő anya
gokkal, közösségi módszerek alkalmazásával azon 
társadalmi rétegek is hozzáférhetnének az utólagos 
hőszigeteléshez, akik ma jövedelem szegénység álla
potában vannak. Így nem csak az ő életminőségük 
javulhatna, hanem a téli levegő minősége is. 

A szalmabála építészet fejlődésében a legnagyobb 
lehetőség nem a technológiai fejlesztésben van, ha
nem abban, ha az építtetni szándékozók, és a szak
ma sokkal jobb kapcsolatba kerül egymással. 

Mi ebben vagyunk érdekeltek.
www.energiaeskornyezet.hu    és    https://www.facebook.com/Szalmabalaepiteszet
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Az elmúlt években dinamikusan bővült, és jelen
tős eredményeket ért el a Magyar Környezettudatos 
Építés Egyesülete (Hungary Green Building Coun
cil, HuGBC).

A kettős elnevezés oka, hogy a fenntartható épí
tés gyakorlatának elterjesztéséért és egyben ren
tábilissá tételéért tevékenykedő nonprofit egye
sület egyben a World Green Building Council 
(WorldGBC) világszervezet tagja is. A jelenleg 81 
taggal: ingatlanfejlesztőkkel, beruházókkal, terve
zőkkel, épületüzemeltetőkkel, építőanyaggyártók
kal és hasonlóan gondolkodó más szervezetekkel 
együttműködő egyesület interszektorális összefo
gással igyekszik lefedni egyre szélesedő tevékenysé
gi körét. A hazai zöld építés jelene és jövője iránt el
kötelezett tagság közül három vállalat szakemberei 
számoltak be egyesületi munkájukról.

„A zöldépítés szegmensei közül a környezettuda
tos kialakításokkal és technológiákkal kapcsolatos 
szakértői tevékenységgel tudunk hozzájárulni az 
egyesület munkájához” – mondta el Hornok Edina, 
a DVM group fenntarthatósági vezetője. A DVM 
group a legkomplexebb építőipari szolgáltatásokat 
nyújtó cégcsoport Magyarországon, melynek egyik 
meghatározó tevékenysége a környezettudatos fej
lesztések és bérleményi kialakítások tervezése és 
kivitelezése során végzett tanácsadás. „Számunkra 
a HuGBC tagság fontos előnye, hogy kapcsolódá
si felületet biztosít különböző, zöldépítésben tevé
kenykedő cégekkel, szakmai egyesületekkel, ezáltal 
lehetőség nyílik velük az együttműködésre és ta
pasztalatcserére. Első kézből kapunk információt a 
zöldépítéssel kapcsolatos legfrissebb hírekről és ese
ményekről, hazai és nemzetközi szinten egyaránt” 
– tette hozzá a szakember. Hornok Edina meglátása 
szerint a tagság azért fontos, mert az egyesület köz
reműködésével megvalósul a nemzetközi épületmi
nősítési rendszerek magyarországi adaptálása, ezál
tal a DVM group az itthoni körülményekre szabott 
rendszereket használhat a hazai fejlesztések minősí
tése során.

„A SaintGobain szerte a világon, a Környezet
tudatos Építés Egyesületek (Green Building 
Council) támogatásával járul hozzá a helyi kezdemé

nyezésekhez” – fejtette ki Piros Attila, a SaintGobain 
Construction Products Hungary Kft. ügyvezető 
igazgatója. „Ezek az építőipari szereplőket tömörítő 
egyesületek megfelelő fórumot nyújtanak a fenn
tartható építészet népszerűsítésére, amelyet mi tel
jes stratégiánkkal támogatunk. Európai szinten a 
SaintGobain kézzelfogható példákkal demonstrál
ja, hogy anyagai, megoldásai hogyan járulnak hozzá 
az épületek fenntarthatóságához, legyen szó ma
gánházról, iskoláról, korházról vagy irodaházról, 
számára egy fenntartható épület energiahatékony, 
környezetbarát, kényelmes és egészséges tereket biz
tosít.”Piros Attila hozzátette: a HuGBCtagság elő
nyét az egyesület tapasztalati tőkéjében látja. „Ma 
már számtalan kezdeményezés működik: tanfolya
mok, utazó kiállítások, eladóhelyi kommunikáció, 
személyes tanácsadás az építkezéseken, konferen
ciák, specializált képzések. A HuGBCvel egymást 
erősítve juttathatjuk el elképzeléseinket a piac hoz
zánk hasonlóan gondolkodó szereplőihez.”

A Kinnarps mindig is élen járt a fenntarthatósági 
törekvésekben: és ez alatt nemcsak a bútorgyártás
hoz kötődő folyamatokat érthetjük. „Annak idején 
az első között voltunk, akik nyitottak a zöld építés 
irányába: csaknem tíz éve saját intelligens vezérlé
sű székházunkat az energiahatékonyságot és az ak
kori legmodernebb technológiát szem előtt tartva 
hoztuk létre” – vázolta Soltész Tiberius, a Kinnarps 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – Így amikor 
megismertük az egyesületet, örültünk, hogy egy 
komoly szakmai partnerre leltünk. Inspiráló a ta
gok elhivatottsága és az, hogy egy nyelvet beszé
lünk. Számunkra nagyon fontos, hogy tagságunk
nak köszönhetően közvetlen kapcsolatot ápolunk 
olyan szakemberekkel, akik a törvényhozásban és 
a tervezőasztalon is érdemben tehetnek azért, hogy 
fenntartható munkakörnyezetek létesüljenek az 
irodaépületektől egészen a berendezésig. Európa 
legnagyobb irodai megoldásokat szállító vállala
taként jelentős a ráhatásunk piaci tudatformálás
ra, minden igyekezetünkkel azon munkálkodunk, 
hogy ezt a befolyást jó célra fordítsuk.”

SOKSZEREPLŐS ÖSSZEFOGÁS 
A HAZAI FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSBEN
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A Biobaushop Kft. több mint 10 év nem-
zetközi tapasztalattal rendelkezik termé-
szetes építőanyagok gyártásában és forgal-
mazásában. Számos olyan jövőbemutató 
projektben vettünk részt aktívan, mint az 
ötcsillagos ausztriai luxus apartman szál-
loda Inns Holz Hotel, Bécs első passzívház 
kritériumoknak megfelelő tetőtér kiépítése, 
vagy éppen a tavalyi évben az AKTÍVHÁZ 
SZÖVETSÉG által Európa legjobb felújítási 
projektjének választott pécsi aktívházat.  
BIOKAY márkanév alatt kizárólag olyan ter-
mészetes építőanyagokat talál, melyek ökoló-
giai lábnyoma rendkívül jó, nem tartalmaz-
nak semmilyen egészségkárosító mesterséges 
adalékot így mind egészségünkre, mind pedig 
környezetünkre ártalmatlanok. Folyamato-
san kutatunk és fejlesztünk, hogy a lehető leg-
többet hozhassuk ki a természet adta kiváló 
alapanyagokból.

MINŐSÍTETT Természetes építőanyagok
Az elmúlt években a természetes építőanyagok ked
vező élettani, épületfizikai és építésbiológiai tulaj
donságaiknak köszönhetően ismét előtérbe kerültek 
az ökotudatosan gondolkodó építészek, kivitelezők 
és építtetők körében. Fontos megjegyezzük, hogy a 
mai gyári körülmények között gyártott természetes 
építőanyagok, állandóan magas minőségűek, minő
sítettek (pl. Nature Plus, ÉMI, IBR, Passive House 
Institute, ÖKOTEST ) így mind a tervezésnél, mind 
pedig a kivitelezésnél nagyobb biztonsággal hasz
nálhatja őket. 

EGÉSZSÉG ÉS DESIGN
A vályog és agyagvakolatok otthonunk lakó
klímájára gyakorolt pozitív hatása érezhető és 
mérhető. Ennek bizonyítékául szolgál a renomés 
Holzforschung Austria Kutatóintézet is, mely 
igazolja hogy ezen természetes vakolatok képesek 
a levegőben lévő illékony szerves vegyületek meg
kötésére. Emellett a vályogvakolatok természetes 
páraszabályozó képességüknek köszönhetően ál
landóan ideális páratartalmat tartanak otthoná
ban, minimalizálva ezzel a penészedés veszélyét. 

BIOKAY Természetes építőanyagok 
az egészségesebb otthonokért
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A BIOKAY vályog-és agyagvakolatok egyaránt 
használhatóak téglaházaknál, faházaknál, szalma
házaknál és kenderházaknál is.

A színes agyag nemesvakolatok igazán külön
legessé teszik otthonát legyen szó tükörsima fe
lületekről egy minimalista családi házban, vagy a 
legkülönfélébb díszítőfestő technikáról: fényesre 
polírozott, mosható falak, 3D hatású felületekről 
(fakéreg, relief hatás) Ön is megtalálhatja a számá
ra legmegfelelőbb stílust. …és mindezt mesterséges 
adalékoktól mentesen, így az allergiások is felléle
gezhetnek! 

TERMÉSZETES HŐSZIGETELÉSEK
A természetes hőszigetelések a folyamatos fejleszté
seknek köszönhetően óriási fejlődésen mentek ke
resztül az elmúlt években. Európában a legnagyobb 
mennyiségben használt természetes hőszigetelések a 
fa és kender alapú hőszigetelések valamint a szalma. 
Cégünk a világ legnagyobb farost alapú hőszigetelés 
gyártójának a STEICOnak a teljes termékpalettáját 
kínálja nagy raktárkészlettel és tanácsadással.

A STEICO termékek fokozott tűzbiztonságot je
lentenek, kiváló hőszigetelő képességgel rendelkez
nek télen és nyáron egyaránt, valamint termékeik 
minősített passzívház elemek.

A homlokzati hőszigeteléstől kezdve a tetőszi
getelésekig mind masszív táblás hőszigeteléseket, 
mind pedig befúlyásos (cellulóz, tiszta farost) szige
telő anyagokat is találunk.

 

ÖKO SZÁRAZÉPÍTÉSZET 
A szárazépítészetben sem kell lemondjunk a vályog 
alkalmazásáról hiszen a gipszkarton ökologikus al
ternatívájaként a vályogrost lapok biológiailag kima
gasló értékű megoldást jelentenek. A nagy hőtároló 
tömegüknek és súlyuknak köszönhetően védik ott
honunkat a nyári hőségben történő túlmelegedéstől 
és kimagasló hangszigetelő képességgel is bír.  Szin
tén kiváló alternatívát jelentenek a farost alapú vako
lathordó táblák, melyek kiválóan alkalmasak vályog
vakolat faházakban történő alkalmazásához.

KÉPZÉS & OKTATÁS
Kiemelten fontosnak tartjuk a szakemberek és a 
magánépítkezők képzését, oktatását. Rendszeresen 
szervezünk folyamatban lévő építkezéseken 23 na
pos elméleti és gyakorlati műhelymunkákat, ahol a 
résztvevőknek lehetőségük van elsajátítani egyegy 
témakört ( pl vályogvakolatok, természetes felü
letképzések, öko szárazépítészet, vályogos falfű
tés témában) alap, közép, vagy haladó szinten is. 
Emellett az Építési Vállalkozók Országos Szövetsé-
gével, a Magyar Szalmaépítők Egyesületével és az 
ENERGIA ÉS KÖRNYEZET ALAPÍTVÁNNYAL 
2019ben elindítjuk, az ország első átfogó ökoépíté
szeti gyakorlati képzését, mellyel hazánkban és kül
földön is jól használható értékes tudásra tehetnek 
szert. Bővebb információ:  www.biobaushop.hu
E-mail: p.biro@biobaushop.hu 
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Medgyasszay Péter PhD
Belső Udvar Építész, Kutató és Szakértő Kft

Mennyire elérhetők ma Magyarországon 
a ténylegesen nulla energiafogyasztású 
épületek?

A cikk egy megvalósulás alatt álló terv kapcsán 
mutatja be a nulla energia fogyasztás szintjeit, értel
mezési lehetőségeit, és próbál választ adni a címben 
feltett kérdés műszaki és gazdaságossági aspektusa
ira.

1   Mi is a nulla energiafogyasztás?
A hazai és nemzetközi gyakorlatban egy ház ener

giamérlege kapcsán eltérő tartalommal és eltérő di
menzióban adhatjuk meg épületek energiafogyasz
tását, így ezen kérdések tisztázása elengedhetetlen.

Elsőként tudni kell, hogy a hazai épületener

getikai szabályozás (TNM) az épületek jellemző 
energiafogyasztásából csak a fűtés, hűtés, haszná
lati melegvíz termelésre vonatkozólag ír elő köve
telményértéket lakóépületek esetén. Egyéb épületek 
esetén már vannak követelmények a világítás ener
giaigényére, de az egyéb fogyasztók (pl. mosógép, 
vasaló, számítógépek, stb.) energiaigényével sehol 
nem foglalkozik.

Szólni kell arról is, hogy bármely energiafogyasz
tási igény számszerűsített értéke igen különböző 
lehet attól függően, hogy milyen energiadimenzi
óban fejezzük ki az energiaigényt. Az 1. ábrán te
kinthető át, hogy a fűtés, hűtés, használati meleg
víz termelés, azaz a klasszikus épületgépészet, és a 
világítás energiaigénye miként alakul, ha a) a nettó 
energiaigényt, b) a szükséges energia felhasználást, 
c) a kiszállított, vagy más néven bevitt energiafel
használást, illetve ha d) a primer energiafogyasztást 
tekintjük.

Medgyasszay Péter - Közel nulla

1. ábra: Nettó, kiszállított/bevitt/bruttó és primer energiák egymáshoz való viszonya [EB: 2012/C 115/01]
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 Végül tisztázni kell, hogy a nulla energia igényt két 
idődimenzióban is lehet értelmezni. Vannak olyan 
példák, amikor az épület minden pillanatban meg 
tudja termelni a szükséges energiaigényét, autark, 
azaz zárt, önellátó rendszer. Vannak továbbá azon 
rendszerek, amelyek egy hosszabb időtáv (általában 
1 év) alatt értelmezett energiaigénye nulla.

2 Mibe kerül egy éves szinten nulla gépészeti 
energiaigényű épület ma Magyarországon? 
Becsült költségelemzés egy tervezési munka 
tapasztalatai alapján…

Az autark épületek több évtizeddel, illetve évvel 
ezelőtt épült, kísérleti épületek voltak, az általános 
építési költségek többszörösét jelentő esetenként 1 
millió Ft/m2nél is magasabb bekerülési költségek
kel. Ilyen költséget talán senki nem vállalna Magyar
országon.

A Belső Udvar Építész, Kutató és Szakértő Irodában 
több mint két évtizede keressük azokat a megoldáso
kat, amelyekkel kifizethetően, a természeti környeze
tet minél kevésbé terhelő módon lehet építkezni. A 
számos alacsony energiai igényű, esetenként termé
szetes anyagokat is használó épület után az idei nyá
ron terveztünk egy olyan családi házat, amely ener
getikai számításaink szerint éves szinten megtermeli 
a gépészet energiaigényét, és viszonylag egyszerűen, 
belátható költségek mellett megtermelhetők a vilá
gítás, egyéb háztartási fogyasztók és egy elektromos 
autó üzemeltetésének részleges igényei.

Az épület tervezési megbízásának előzménye volt, 
hogy Megbízók egy szomszéd településen elkészít
tették egy földszint+tetőtér beépítéses épület terveit.  
Megrendelők azonban más városban, új telket vásá
roltak, és mi vettük át az új települési szituációban 
lévő, de már adott építési program szerinti ház meg
tervezését. Az előzmények miatt számos megszületett 
döntést át tudtunk venni, és több figyelmet fordíthat
tunk az éves szinten nulla gépészeti energiaigényű, és 
a várható klímaváltozás hatásaira reflektáló ház kon
cepciójának megvalósítására.

Megörökölt, de megtartott döntés volt, hogy az 
épület falait kiegészítő hőszigetelés nélküli vázkerá
mia falazatból készítettük. Ez a megoldás éppen meg
felel a jelenlegi, és 2021 után érvényes falszerkezetre 
vonatkozó követelménynek. A könnyű falszerkezet 
alacsonyabb hőtároló képességét ellensúlyozandó, 

élve a két teljes szintet lehetővé tevő szabályozás le
hetőségével vasbeton födémet terveztünk a földszint 
és az emelet fölé. A padlástér hőszigetelése némileg 
vastagabb, mint amit a szerkezetre vonatkozó ener
getikai követelmények előírnak. Igazodik a járatos 
hőszigetelési vastagságokhoz: két rétegben formalde
hidmentes kőzetgyapot került betervezésre 10+15 
cm vastagságban. A talajon fekvő padlóba 14 cm 
hőszigetelés került, illetve az épület alatti talaj hős
tabilitását 8 cm alap mellett indított vízálló hőszige
telés biztosítja. A külső épületburok utolsó jellemző 
elemeként a nyílászárók 3 rtgű üvegezésű fa keretű 
szerkezetek. 

Mint minden más tervezés során most is számos 
tervváltozat készült az épületre, de mindegyikben 
közös volt, hogy a Megrendelővel összhang ban a 
délkeletre tájolt épületrész mindig jelentős homlok
zatfelülettel, nyeregtetős fedéssel lett kialakítva. Ez 
egyrészt lehetőséget adott az épületbe az ablakokon 
keresztül jövő benapozás energianyereségének hasz
nosítására, illetve a tetőre kulturált formában lehetett 
a napelemeket elhelyezni. A napelemek tetőbe olva
dását a választott sötét, antracit színű cserépfedés is 
támogatta. A délkeletre néző nagy üvegezett felü
letek elé a falazott szerkezettől független kétszintes 
fa erkélyt terveztünk, amelyek nyáron leárnyékolják 
az ablakokat. Az árnyékolás további hatását növelve 
lombhullató futónövény felvezetését terveztünk az 
erkélyre. 

Az épület fűtés, hűtés, használati meleg
víz igényét levegős hőszivattyú elégíti ki. Ener
giabiztonsági és látványelemként kandalló is be
építésre került alternatív fűtési berendezésként. 
A hőszivattyú energiaigényét téli, benapozás men
tes időszakokban a hálózatról vételezi, nyáron pedig 
a napelemekből termelt árammal üzemel. A délre 
tájolt tetőfelület 4/10ét kitevő napelemek képesek 
megtermelni a számított gépészeti energiaigényt. 
További 3/10ed felülettel a világítás, egyéb fogyasz
tók energiaigénye biztosítható, míg újabb 3/10ed 
felületnyi napelem teljesítéssel egy elektromos autó 
éves energiaigényének nagy része fedezhető. (2. ábra) 
A tervezett költségeket tekintve az épület lényegében 
három elemben tér el az általános gyakorlat szerint 
épült épületektől:

1) A leggyakoribb gázkazán helyett levegős hőszi
vattyú és napelemes rendszer kerül kiépítésre.
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2) A jellemző kétrétegű üvegezésű szerkezet he
lyett háromrétegű üvegezésű ablakszerkezetek épül
nek be.

3) Az épület délkeleti homlokzatára kétszintes fa 
erkély kerül.

Az épületre jelenleg készülnek a kiviteli tervek és 
a részletes kivitelezői ajánlatok. Költségbecslés szin
ten azonban elmondható, hogy a levegős hőszivaty
tyú kb. 1,0 mFttal, a gépészeti rendszer energiaigé
nyét fedező napelem kb. 1,8 mFttal, a háromrétegű 
üvegezett ablakok kb. 0,8 mFttal, a fa erkély kb. kb. 
0,8 mFttal növeli az épület bekerülési költségeit 
egy átlagos épület költségeihez képest. Az „általá
nos épület” bekerülési költsége a tervezett ház lép
tékében kb. 160 m2 * 260 eFt/m2, azaz 41,6 mFtra 
tehető jelenleg. A fenti tételek összege 4,4 mFtos 
költséggel, az átlagos gyakorlat szerint épített épü
let költségének 10 %val növeli meg jelen koncepció 
megvalósítását, amely költség nagy része az üze
meltetési költség megtakarítással megtérül. További 
2,2 mFt, azaz újabb 5 %os költséggel kiépíthető a 
tető szabadon beépíthető felületén az a napelemes 
rendszer, amely a világítás és az egyéb elektromos fo
gyasztók évi 2400 kWhás fogyasztása mellett 2600 

kWhát megtermel. Ezzel az energiával egy elektro
mos autó 18 kWh/100 km fogyasztás mellett 14400 
kmt képes megtenni.

3   Konklúzió
Összegezve véleményünk szerint a passzívház 

technológia egyes, költséghatékony elemeit alkal
mazva az „általános épületek” bekerülési költségei
vel közel azonos értékben megvalósíthatók alacsony 
energiaigényű épületek (fűtés nettó energiaigénye kb. 
40 kWh/m2év). Ezen épületek gépészeti energia
igénye hőszivattyús és napelemes technológiával, 
környezeti hőből és napenergiával  egy éves energia
mérleget tekintve  fedezhető. A kb. 610 %os több
letköltség a gépészeti rendszerek 20 éves élettartama 
alatt megtérülhet, így véleményünk szerint gépészeti 
rendszerek éves szinten nulla energiaigényét lehetővé 
tévő megoldások gazdaságilag is egyre inkább elér
hetők. 

Az épületeket továbbá úgy érdemes tervezni, hogy 
lehetőség legyen további napelemek telepítésére. 
Megfelelő napelemes felület esetén az épület összes 
elektromos energiaigénye mellett egy elektromos 
autó „üzemanyagnak” nagy része is megtermelhető.

2. ábra: A tervezett épület látványterve délről nézve
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Igaz Titusznak hívnak, 
már több, mint 10 éve 
foglalkozok szalma
házakkal. A Magyar 
Szalmaépítők Egyesüle
tének alapító és elnök
ségi tagja, az Európai 
Szalmaépítő Egyesület 
alapító tagja  vagyok,  
okleveles építészmér
nökként első sorban 
tervezéssel és kivitele
zéssel  foglalkozok, de 

PhD kutatásokat is folytatok szalmaházakkal kap
csolatban, hogy minél jobban megismerhessem a 
működésüket. Mostanra több, mint 50 szalmaház 
tervezésében és/vagy építésében működtem közre, 

de még mindig rengeteg újdonsággal és kihívással 
találkozok a munkám során. Én terveztem és épí
tettem hazánk első előre gyártott elemekből álló 
“szalmapanel” házát. Nagy lehetőséget látok a nagy
bálás épületekben és a 2 sorban alkalmazott kisbálás 
házakban is.  Minél jobban megismerem ezeket a 
technológiát, és a benne rejlő lehetőségeket, annál 
jobban meggyőződöm róla, hogy nincs a szalmahá
zaknál jobb alternatíva, amely mind építése, mind 
üzemeltetése során rendkívül környezet és ener
giatudatos otthont eredményez, így nagy mérték
ben hozzájárul pénztárcánk és környezetünk kímé
léséhez. 

A teljesség igénye nélkül szeretnék az utóbbi né
hány év munkáiból párat bemutatni, demonstrálva 
ezzel is a szalmaházak sokszínűségét, a bennük rejlő 
lehetőségeket...

Igaz Titusz - Néhány szalmaház

Az alábbi ház Nyíregyházán épült, fa tartószerkezettel, szalmabála kitöltő falazattal. Ennél az épületnél a hagyományos tornácos parasztház 
stílusát próbáltuk felidézni, persze új tartalommal megtöltve, mai igényekre szabva.

A következő épület nem a hagyományos formákat követve született, építtetői igényre teljesen szabálytalan, mégis logikus elrendezésű alaprajz 
született. A szokványos formához természetesen nem szokványos helyszín is párosul, ugyanis az épület egy tó közepén található. Az egyedi megol-

dások nem csak a külsőt, hanem a belső teret is áthatják, a saját készítésű bútorok és 
berendezési tárgyaknak köszönhetően.
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A következő példa Magyarország (tudtommal) első szalmapanel háza, ami annyit takar, hogy előre gyártott fa-szalma-vályog kombinácjú 
elemekből készült. Az előre gyártás előnye, hogy kevesebb helyszíni munkával, gyorsabban és pontosabban készíthetőek el a szerkezetek.

Az alábbi épület esetében a manapság leggyakrabban használat építőanyag a tégla kombinációja figyelhető meg a szalmabálákkal.  A belső 
oldali előtétfal masszív felületet ad belül, ezért választotta az építtető.

A következő épületnél nem elégedett meg a tulajdonos 40-50 cm hőszigeteléssel. Mivel a szalma sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb más hőszigete-
lő anyagoknál, ezért gazdaságos alternatíva nagyméretű bálákból építeni is. A teherhordó szerkezet itt fával kombinálva készült, de külföldön számos 

faváz nélküli példa is létezik...

Másik lehetőség a hőszigetelés fokozására, a kisméretű bálák duplázása. Ezzel akár 70-80 cm vastag hőszigetelés is készíthető elérhető áron. 
Amennyiben a tetőtér is ilyen módon kerül leszigetelésre, akkor már a szerkezetet is ennek megfelelően kell kialakítani.
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Modern, könnyűszerkezetes építési mód  amely fenntartható és környezetbarát. 

A LEHMORANGE által gyártott vályoglapok szárazak és a gipszkartonnal megegyező al-

kalmazási területekre használhatóak a megszokott rögzítési módokkal alkalmazhatóak.

Az ökologikus szárazépítészethez

♦ Vályoglapok

♦ Falfűtések, fűtésre és hűtésre

♦ Vakolatok

♦ Festékek

         ... a LEHMORANGE-tól
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Fenntartható, jövőbemutató és egészséges 
építési kultúra a Lehmorange termékekkel. 

A standard vályoglap falakhoz, mennyezetre és 
tetősíkra. A kivitelezés az év minden szakában le
hetséges, száraz, és könnyen beépíthető a belső te
rekben.

Táblaméretek:
16x1250x625mm
22x1250x625mm
40x1250x625mm – a külső falakhoz ajánlott

A Lehmorange vályoglapokkal történő 
építés előnyei:
 A termikus tömeg: hőtároló kapacitás

Amikor a nap süt az égen az épületburok hőt vesz 
fel. Ha egy adott építőanyagnak (pl.gipszkarton a szá
razépítészetben)  csekély  a hőtároló tömege, nem fog 
tudni hőt felvenni és tárolni így a belső helyiségünk 
rövid időn belül átmelegszik a nyári időszakban. A téli 
időszakban pedig hamar lehűl. 

Gyakran jelentkező probléma ez a tetőtereknél – 
nyáron túlmelegszik, és télen pedig nem melegszik át. 
Másképpen van ez a vályoglapoknál, melyek termé
szetes mivoltából adódóan nagyon nagy hőtároló tö
mege van. A vályoglapok jelentős hőt  vesznek fel így 
akadályozva meg a belső terek túlmelegedését.  A téli 
hűvösebb időszakban az eltárolt meleget pedig lassan 
visszaadja. Így a helyiségek nem hűlnek ki.
 Energiafelhasználás csökkentése: A vályoglapok 
nagy hőtároló tömegének köszönhetően, a fűtéshez 

és hűtéshez szükséges energiafelhasználás csökkent
hető. A fenntartható építés előszeretettel  hasznosít
ja a termikus tömeget a hőmérséklet szabályozására. 
A klímaberendezések és fűtőberendezések fogyasztása 
így csökkenthető.
 Egészséges:  a tökéletes lakóklíma 

Por, kellemetlen szagok, baktériumok, penész ezek 
mind negatívan befolyásolják otthonunk lakóklímáját. 
Amennyiben több ember, hosszabb ideig tartózkodik 
egy nem szellőztetett helyiségben, a CO2 koncentráció 
egy a már egészségkárosító szintre emelkedhet. A vá
lyoglapok természetes páraszabályozóak és légtisztító 
képességűek. A vályog, egy „nehéz” építőanyag ideális 
hőtároló. Nyáron hideg, télen meleg.
 Páratartalom

A páratartalom különösen nagy befolyással bír 
arra, hogyan érezzük magunkat egy helyiségen 
belül. A túl alacsony páratartalomnál kiszárad a 
nyálkahártyánk, így a baktériumok és vírusok gyor
sabban terjednek és hamarabb kaphatunk el meg
hűléses betegségeket. Az optimális páratartalom 
otthonunkban  4050% közötti, mely a vályoglapok
kal könnyedén elérhető.
 Penész

Amikor a relatív páratartalom tartósan magas, 
megindul a penészesedés .  Az allergiás betegsé
gekben szenvedők immunrendszere még jobban 
meggyengülhet. A Lehmorange vályoglapok a pe
nészedés alapfeltételét a nedvességet vonják meg, 
így otthonunk károsanyagoktól és penésztől mentes 
lesz, ideális páratartalommal.  

A jó közérzet szigete a Lehmorange termékekkel
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A standard vályoglapok előnyei:
 Természetes építőanyag
 100%ban újrahasznosítható
 Nem éghető
 Megköti és semlegesíti a károsanyagokat
  Különösen ajánlott allergiásoknak, nincsen 

semmilyen káros kipárolgása és károsanyag
mentes

  Leárnyékolja a magasfrekvenciás, elektromág
neses sugárzást,

 Antisztatikus
 Közömbösíti a kellemetlen szagokat
  Természetes módon szabályozza a levegő pá

ratartalmát
 Immunis a penészre
  Alacsony primerenergiafelhasználás
   a gyártásnál
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Fűtés – Hűtés – Jó közérzet

A Lehmorange falés mennyezetfűtések a 22mm
es vályoglapra lettek integrálva. Alacsonyfeszült
ségű árammal üzemeltethetőek, vagy vizes kivitel
ben is elérhetőek.  Az elvárásoktól és lehetőségektől 
függően, valamint a meglévő energiaforrások isme
retében mint például  hőszivattyú, gázfűtés, fatüze
lés, áram, vagy napkollektor figyelembe vételével 
választhatunk az elektromos vályoglap vagy a vizes 
rendszerű Klíma – vályoglap közül.

Lehmorange –  elektromos vályog fűtőelemek:
Jelentős helymegtakarítás, mivel elmaradnak a fű
tőtestek
- Alacsonyabb bekerülési költség
- Nem szükséges külön gépészeti helyiség
- Nem szükséges tüzelőanyag raktár
- Nem kell szervízelni
- Nincs vízáramlás a rendszerben
- Flexibilis alkalmazási lehetőség: mivel a vágás és
  fúrás lehetséges
- Táblaméret: 22x1250x625mm

Lehmorange –  klíma vályog fűtőelemek:
Kizárólag vályogból készül. Nincs hozzáadott szal
ma, ezáltal nagyon magas hővezetési képesség. 
85 W/m2  teljesítmény, alacsony előremő hőmérsék
lettel. Alacsony üzemeltetési költségek. A fűtőhű
tőfelület a falba, mennyezetbe kerül elhelyezésre. 
Vékony felépítés, így helytakarékos. Belsőépítészeti 
sokszínűség: nincsennek zavaró fűtőtestek és üze
meltetési zajok.
- Gazdaságos és energiahatékony fűtési és hűtési mód

- Könnyedén kombinálható megújuló
  energiaforrásokkal: napkollektor, hőszivattyú stb…
- Egyenletes hőleadás az egész helyiségben
- Kedvező levegőhigéniai körülmények
- Egyszerűen kombinálható radiátorral
  vagy padlófűtéssel
- Hatékony védelem a nedvesség és a penészesedés ellen
- Jó szabályozhatóság 
- Táblaméret: 22x1875x625mm, 22x1000x625mm

Lehmorange klímavályog:
Ez a fűtési – hűtési rendszer ideális régi épületek és 
vályogházak felújításához. Masszív falazatokhoz és 
vakolásra alkalmas felületekhez. Az előre meghaj
lított alumíniumcsöveket egy vakolaterősítő hálóra 
rögzítjük és vályogba ágyazzuk. Ezáltal nagyon ma
gas hővezetési képességet kapunk. A lehmorange 
vályoglapokat a falra rögzítjük, majd egy vékony 
réteg vakolattal látjuk el. Gyors, és tiszta munka
végzést tesznek lehetővé falakhoz, mennyezetre, 
tetősíkra, hálószobába, nappaliba és wellness helyi
ségekbe egyaránt ajánlott..

95 W/m2 teljesítmény, alacsony előremenő hő
mérsékletnél. 5 féle méretben elérhető:

62,5 x62,5 cm, 85x62,5cm, 125x62,5cm,
187,5 x 62,5cm, 240x62,5 cm
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Erős fellépés:  a lehmorange online is útra kel

Amennyire innovatívak a lehmorange termé
kek az ökologikus építészetben, olyannyira újító a 
Lehmorange az új internetes oldalánál is. A 2018as 
év végéig a www.lehmorange.de oldalon sok min
den meg fog változni. Már több mint egy éve dolgo
zunk a háttérben a virtuális világ megvalósításában, 
melyben az építtetők és építészek egyaránt hasz
nos információkat, családi házas és középületek
ről készült referenciákat is találhatnak az oldalon. 

Amennyiben pedig az építkezők saját maguk szeret
nék kézbe venni a dolgokat, akkor ebben a virtuális 
világban helyiségről, helyiségre kiszámítható a fű
tés és hűtésigény.  Végül a jövőbeni építtető min
den olyan információval rendelkezni fog, mellyel a 
lakóhelyéhez legközelebb eső Lehmorange partner
nél  megrendelheti és átveheti a szükséges anyago
kat.

Értesüljön elsőként újdánsagainkról 

facebook oldalunkon, vagy 

látogasson el weboldalunkra:

www.lehmorange.de 
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bergerhazak.hu

Tapasztalja meg az új generációs 
otthonok élményét a Berger házakkal!
Készházak fenntartható módon.
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