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A vidék, mint a fenntartható jövõ egyik kulcsa
napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az itt
élõ közösségeknek önfenntartóvá kell válniuk, fele-
lõsen kell használniuk a rendelkezésükre álló ter-
mészeti erõforrásaikat.1 A falu nem csupán régi há-

zak együttese – amelyeket gyakran már egyáltalán
nem a földmûvelésbõl élõk laknak -, hanem egy te-
lepüléstípus koncepciójának lehetséges modellje,
amely a lehetõ legmagasabb életminõséget biztosít-

ja a legkisebb energiafogyasztás és a források taka-
rékos felhasználása mellett.2

Az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs
Nonprofit Kft., a Nyugat-Magyarországi Egyetem
és az Erdészeti Tudományos Intézet konzorciumi

partnereként a „Környezettudatos energiahatékony
épület” címû projektre elnyerte az Európai Unió és
az Európai Szociális Alap támogatását. A kutatás az
épületek energiahatékonyságának javításával,
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1. változat: 

egyszerû egyszintes családi ház

2. változat: 

családi ház tetõtér-beépítéssel

3. változat: 

családi ház alápincézve

Virtuális modellházon vizsgálják 
a környezettudatos építés lehetõségeit
A fõ szempontok között az egyszerûség, a takarékosság, a tartósság, a célszerûség

A vizsgált virtuális épület egy hagyományos vidéki lakóházat modellez – annak kortárs megfogalmazásáával, a mai
életvitel szem elõtt tartásával. Az azonos alapterülettel, három különbözõ kialakítással  tervezett modellépületen
lefuttatott vizsgálatok segítségével a CO2-kibocsátási szintet érintõ javvaslatok megfogalmazása cél, különbözõ
rétegrendi kialakítások, illetve építõanyagok alkalmazása esettén. 
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széndioxid kibocsátásának csökkentésével, környe-
zetbarát, energiahatékony és CO2-semleges megol-
dások kidolgozásával foglalkozik. 

Az épületekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nagy részét a lakóépületek teszik ki,
ezért a lakóépületek energiahatékonyságával kap-
csolatban a projekt több szinten igyekszik jelentõs
elõrelépéseket tenni. A kutatás hat fõ szakterületen
folyik, hat alprojekt keretében: CO2; Dendromassza
alapú energiaforrások; Alternatív energiaforrások
hasznosításának fejlesztése; Szezonális hõtároló;
Környezettudatos anyagok; CO2-hatékony épület és
nyílászárók. 

Az alprojekteken belül olyan célzott alapkutatási
megoldásokat dolgozunk ki, amelyek egyenként is
jelentõs energiahatékonyság-javulást és széndi-
oxidkibocsátás-csökkenést eredményezhetnek al-

ternatív energiaforrások alkalmazásával. A projekt
csak úgy adhat elõremutató eredményeket, ha a
különbözõ szakterületek egymásra hatását is vizs-
gáljuk, ezért az egyes alprojektek eredményeit
komplexen egy virtuális modellépület segítségével
vizsgáljuk.

A virtuális modellház tervezési alapkoncepcióját
az egyszerûség, a takarékosság, a tartósság, a cél-
szerûség és a gazdaságosság határozza meg:

egyszerû, mert a magyar lakhatási szokásokkal
megegyezõ funkcionális kapcsolatokkal rendel-
kezik;
takarékos, mert optimális térnagyságok jellem-
zik;
tartós, mert anyaghasználata átgondolt, vala-
mint épületszerkezeti kialakítása jól megterve-
zett;
célszerû és gazdaságos, mert a bemutatott épü-
let olcsó, de jó minõségû elõregyártott faanyag-
ból készül, így megfelel a szilárdsági, ökológiai
és energiahatékonysági kihívásoknak.3

A tervezett épületnek virtuális volta miatt nincsen
természetes, épített, társadalmi, gazdasági és kultu-
rális környezete, ezért az épület kialakításánál töre-
kedtünk – a mai életvitelt figyelembe véve – egy

hagyományos falusi épület kortárs megfogalmazá-
sára. 

A tervezés megkezdésekor a felállított követel-
ményeknek leginkább megfelelõ magyar, tradicio-
nális lakóházformát hívtuk segítségül, azt mai vi-
szonyok közé helyezve, de megtartva annak állan-
dó értékeit.

Az árnyaltabb vizsgálat érdekében a modellépü-
let azonos alapterülettel, de három különbözõ vál-
tozatban készült el. Az elsõ verzió egy 80 m2 nettó
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alapterületû családi ház, a másik két változat en-
nek tetõteres kialakítását és teljesen alápincézett
kialakítását dolgozza fel. 

A modellépületen lefuttatott vizsgálatok segítsé-
gével a CO2-kibocsátási szintet érintõ javaslatokat
szeretnénk a lakóépületekre vonatkozóan megfo-
galmazni különbözõ rétegrendi kialakítások esetén.
A beépülõ energiamennyiség és a CO2-egyenleg
különbözõ építõanyagok esetén egységes hõátboc-
sátási tényezõvel (U értékkel) számolható. Ezt az
egységes U értéket különbözõ anyagú szerkezetek
eltérõ vastagsággal és beépülõ térfogattal tudják
biztosítani. 

A falszerkezetek vizsgálatát a mellékelt ábrán
látható rétegrendi felépítések alapján végezzük el.

A bemutatott három épületváltozat rétegrendi ki-
alakításánál a fa és cellulóz alapú anyagok minél
nagyobb mennyiségû beépítésére tettünk kísérletet.
A növények szervezetükbe a levegõ CO2-át építik
be. Minél hosszabb ideig használunk fa anyagú
szerkezeteket, annál tovább tarthatjuk lekötött álla-
potban a szenet, ezzel egy idõben szükségtelenné
válik környezetkárosító építõanyagok alkalmazása.

Az épület további szerkezeteinek megválasztásá-
nál igyekeztünk a lehetõ legtöbb természetes és új-
rahasznosított anyag használatára (pl. habüveg,
bontott, sajtolt cserép).

A barátságos környezet és a jobb belsõ klimati-
kus viszonyok biztosítása érdekében választottuk a
belsõ szerkezetek anyagának is a fát. A ház belsõ
válaszfalai falvázas KLH fa szerkezetbõl, a födém-
szerkezete statikailag méretezett fagerendákból ké-
szülnek. 

A virtuális épületen modellezhetõ az is, hogy mi-
lyen CO2-megtakarítást eredményez az energiael-
látási forrás cseréje. Az energiaigény szempontjából
ideális kialakításhoz hozzájárul az épület kedvezõ
tájolása, az aktív napenergia-hasznosítás érdeké-
ben a tetõ megfelelõ tájolása és hajlásszögének biz-
tosítása a napkollektorok és napelemek elhelyezhe-
tõsége miatt. A passzív napenergia-hasznosítás a
nyílászárók helyes megválasztásával és elhelyezé-
sével maximalizálható.

Az épület nyeregtetõs kialakítása, kelet-nyugat
irányú épületgerince ideális az aktív napenergia-

hasznosítás számára. A déli tetõfelületen elhelyez-
hetõek a napkollektorok és a napelemek. Az épület
funkciói a tetõ kelet-nyugat irányú tengelye men-
tén ketté oszthatóak. A nagyobb fûtési igényû szo-
bákat a napsugárzásból nyerhetõ energia és fény
miatt déli oldal felé tájoltuk. A kisebb fûtési igényû
helyiségeket a ház északi oldalán helyeztük el. Az
épület üvegezési aránya is ennek megfelelõen ala-
kul; dél felé nyitottabb, észak felõl zártabb az épü-
let homlokzata. A nyári túlmelegedés ellen mozgat-
ható külsõ árnyékoló rendszer védi a házat.

A modellépület energiaellátását és fûtési megol-
dások telepítési és mûködtetési CO2 kibocsátását
többféle fûtési rendszer alapján vizsgáljuk, melyek
a következõek: hõszivattyú, dendromassza, hõtároló
tömb, gáz, napenergia. A vizsgálati eredményeket
tovább árnyaljuk különbözõ tél típusok feltételezé-
sével, hiszen különbözõ energiaigényt kapunk egy
enyhe, egy átlagos és egy szigorú tél esetén.

A gépészeti berendezések elhelyezésére a föld-
szint északi oldalán vagy az alagsorban elhelyezett
3 m × 3 m-es gépészeti helyiségben van lehetõség.

A modellház bemutatott terveit a különbözõ fal-
szerkezetek és különbözõ energiaforrások variációi-
val fogjuk vizsgálni erre a célra kifejlesztett számí-
tógépes szimulációkkal. A vizsgálatok alapján meg-
fogalmazzuk a megújuló energiaforrások vidékfej-
lesztésben – elsõsorban a lakóházépítésben – alkal-
mazható irányelveit. A kutatási eredményekrõl a
késõbbiekben adunk tájékoztatást.

Varga Luca
okl. építészmérnök
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Ez a tanulmány a Környezettudatos energia hatékony épület címû TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0068 számú projekt keretében,

az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


