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Fenntartható építészet címmel jelent 

meg a Terc kiadónál Ertsey Attila és 

Medgyasszay Péter könyve, melyet épít-

kezőknek, tervezőknek és a döntéshozók-

nak szántak, akikből lehet akár későbbi 

építtető, vagy tudatos lakásvásárló és 

használó is. A legfrissebb ismereteket 

foglalja össze a praktikusság igényével, 

és egyszerre segít a gyors döntésben és 

átfogó tájékozódásban a fenntartható 

építéssel összefüggő valamennyi kér-

désben – a fogalmak tisztázásától az 

építési folyamat utolsó mozzanatáig.  

A szerzőkkel Csóka Balázs beszélgetett.

› Ma már Magyarországon is több könyv 
jelent meg a környezetbarát építőanya-
gokról. Miért más, és miben nyújt többet 
ez a kiadvány? 
Medgyasszay Péter: Akár a vályog, akár 
az energiatudatosság témájában eddig 
megjelent munkák nem adták meg azt a 
széles kitekintést, amit például Pearson 
A természetes ház című könyve nyújt. A 
mi kiadványunk még ez utóbbihoz képest 
is többlettartalommal rendelkezik, tulaj-
donképpen áttekintésnek mondható. A 
gépészeti, települési, közlekedési ajánlá-
sok mellett a megvalósításhoz is ad gya-
korlati tanácsokat, ismertetve a jelenleg 
érvényes szabályozási hátteret.

Ertsey Attila: Az volt a szándékunk, hogy 
a globális összefüggésektől a lokálison 
át, egészen a részletekig ismertessük a 
témát. Ez egy egységes szemléletet tük-
röz, amely a megismeréstől egészen a 
konkrét cselekvésig segíti az olvasót. 
M. P.: Egyfajta szemléletformálás is cé-
lunk volt, felsorakoztatva azokat a szem-
pontokat, amelyeket egy megbízónak vé-
gig kell gondolnia ahhoz, hogy jó legyen 
az alapvetés, melyhez aztán a legjobb 
megoldásokat lehet párosítani. 

› Milyen kompromisszumokkal jár egy 
fenntartható épület építése? 
E. A.: Nem többel, mint bármi más. Minden  
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ház, minden megoldás egyedi. Ebben 
csak a gondolkodásra támaszkodhatunk, 
amit nem lehet megspórolni. Ha meg a 
gondolkodásra támaszkodunk, akkor 
mindig lehet találni olyan alternatívákat, 
amelyek egy adott helyzetben a lehető 
legolcsóbbak, leggazdaságosabbak, és 
közben fenntarthatóak is. Ugyanakkor 
az emberek általában „tuti” recepteket, 
kész válaszokat szeretnének hallani, 
ilyen azonban az építészetben sincs.
M. P.: Szerintem nincs definiálható határ, 
csak egy csúszka van. Vajon mi az a pont, 
ahol már fenntartható vagy öko valami? 
Attól, hogy becsukod az ablakot, hogy 
két- vagy háromrétegű az üvegezés, vagy 
az, hogy odafigyelsz az anyagokra, odafi-
gyelsz a gépészetre? Itt nincs éles határ, 
ráadásul valamilyen szinten már jogsza-
bály is előírja az energiatudatosságot. 
Az azonban, hogy meddig mész el ebben 
a környezetileg tiszta gondolkodásban, 
igen változó. Bizonyos, hogy valahol 
kompromisszumot kell kötni, mert ha egy 
teljesen tiszta képletet akarsz létrehoz-
ni, az egyrészt iszonyatosan drága, más-
részt rengeteg pluszmunkát feltételez. 
E. A.: Van azonban egy objektív mérce, 
amin a létünk múlik: vagy sikerül fenntart-
ható pályára átállnunk, vagy egy globális 
környezeti katasztrófába torkollunk. Ez 
evidens, és innentől nem pénzkérdés. 
M. P.: Igen, efelé megyünk, de szerintem 
még nem tartunk itt. 
E. A.: Optimista vagy, én tizenöt évet 
mondok. 
M. P.: Mármint ott nem tartunk, hogy 
széles körben elértük volna ezt a kör-
nyezetbarát optimumot, mert ahhoz egy 
adott erőforráskorláton belül kellene ma-
radnunk. Ehhez a meglévő erőforrásokat 
kellene használnunk, de ettől az említett 
csúszka állása és a jogszabályilag is kö-
telező szintje még nagyon távol van. 

› Tizenöt év múlva kiderül. Azt örömmel 
láttam, hogy alternatívákat kínáltok a 
különböző hőszigetelési megoldásokra, 
reagáltok az érvényes szabályozásra. 
Mennyire tartjátok jónak a jelenlegi ener-
getikai szabályozást, illetve mennyire 
látjátok olyannak, ami a fenntartható 

építészet igényére reagál, vagy efelé te-
reli a megrendelőket? Néhány éve még 
abban reménykedtünk, hogy az új ener-
getikai előírások akceptálni fogják a kör-
nyezetbarát anyagok, például a vályog 
vagy a szalma felhasználását. 
E. A.: Itt még nem tart a szabályozás.  
A britek viszont igen, mert a Zero Carbon 
Britain  célkitűzés 2030-ra vonatkozik. 
A teljes életciklus és a karbonlábnyom-
számítás Magyarországon még ismeret-
len műfaj, ott viszont erre szakosodott 
építészek művelik. Tőlük származik az a 
sarkalatos megállapítás, miszerint hiba 
csak azzal foglalkoznunk, hogy az épü-
letműködtetés környezetterhelését mér-
sékeljük, és átállítsuk 100%-os megújuló 
energiára. Ha az építőanyagok beépített 
energiatartalmát kezdjük el vizsgálni, 
ami már rögtön a tervezés kezdetén dön-
tésekben nyilvánul meg, akkor nagyobb 
környezeti hasznot tudunk produkálni, 
vagyis kisebb környezetterhelést, mint 
csak a működtetésre fókuszálva. Ebben 
a szemléletben az építőanyagok kiterme-
lése, legyártása, szállítása mind releváns 
tényező. Ezeknek az összes életciklusra 
vonatkozó környezeti hatásával többet 
lehet spórolni, mint ha csak az épület-
működtetéssel foglalkozunk. Magyaror-
szágon azonban sajnos csak ez utóbbi-
val törődünk. Kérdés, hogy ez jó-e. Én a 
hazai rendszert túlszabályozottnak gon-
dolom egyfelől, másfelől vannak, akikre 
csak a kényszer hat.
M. P.: Pár évvel ezelőtt ezeket végigszá-
moltam, és arra jutottam, hogy ha csak 
az üzemeltetéssel foglalkozom, a létesí-
téssel nem, akkor a 2007-es szabályozás 
szerint 1 egységnyi előállítási energia-
költséghez 4 egységnyi üzemeltetési költ-
ség tartozik egy 80 éves élettartam alatt. 
Tehát sokkal jelentősebb az üzemelte-
tés energiaköltsége, környezeti hatása.  
Ha ezt energiatudatos szemlélettel csök-
kentjük, akkor mondjuk 1 : 2,5. Ha viszont 
passzív háznál növeljük a bevitt ener-
giamennyiséget, és tovább csökkentjük  
az energia üzemeltetését, akkor 1 : 1 körü-
li szintre lehet lemenni. Ez esetben azon-
ban egyre fontosabb lesz, hogy az az 1 
miből van. Tévút, hogy a nagyon jelentős 

és viszonylag egyszerűen csökkenthető 
környezetterhelést, az üzemeltetést el 
kell engedni azért, hogy az elején valami 
jó értéket kapjunk. Éppen a vályogház, 
vagy például Gyűrűfű nagyon ökologi-
kus, teljesen tiszta építkezés, ugyan-
akkor mintegy ötször-hatszor annyi 
energiát használ, mint egy szalmás ház.  
A Kárpát-medencében kialakult – tulaj-
donképpen fogyó, de azért még mindig 
elég jelentős − népsűrűséget tekintve 
nem megengedhető, hogy ne fókuszál-
junk a használatra. Nem lehet annyit 
jóváírni az előállításnál lévő nyereségek-
nél, mint amennyit az üzemeltetésnél 
lévő veszteségek jelentenek. 

› A szabályozás terén miben látnátok azt 
az irányt, ami segítené ezt a fenntart-
ható építészetet? A vályognak is volt 
előszabványa 2012-ben, de ez lejárt. Gya-
korlatilag nincs érvényes, a hatóságokra 
is kötelező szabályozás. Hogy lehetne a 
környezetbarát vályog-, szalmaépítésze-
tet segíteni a szabályozás oldaláról?
M. P.: Sajnos 2003 és 2013 között a 
lobbiérdekeknek megfelelően szinte elle-
hetetlenült a fenntartható építés. Erre a 
rossz gyakorlatra a Magyar Építész Ka-
mara a lehetőségeihez mérten reagált, 
megpróbálva megakadályozni ezt a káros 
folyamatot. Reménykeltő, hogy jelenleg 
30 műszaki irányelv kidolgozása zajlik 
– például a vályog, a szalma és a nád 
használatára −, melyhez egyfajta mű-
szaki segédlet is készül a jövő év elejéig.  
Ez valamiféle közös nevező lehet a ható-
ság, az építész és a megrendelő között, 
és elősegítheti azt, hogy ezek elismert 
technológiák legyenek. 

› Ez kinek a megbízásából készül? 
M. P.: Valamelyik minisztérium a megbízó, 
amely átadta a feladatot a Lechner Tu-
dásközpontnak. Innen az ÉMI-hez került, 
az ÉMI pedig olyan munkacsoportokat 
szervez, amelyek egyikében például én is 
részt vehetek. 

› Ezek szabványok lesznek? 
M. P.: Nem, műszaki előírás. Az én ér-
telmezésemben a szakkönyvek, szabvá-
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Sustainable Architecture, a book by Attila Ertsey and Péter Medgyasszay, has been recently published by Terc Publishing House. The book is intended to provide 
precious insight for builders, planners and laymen who may wish to have their own house built at some point. Focusing on practicality and comprising the entire 
process of building, from the definitions to the finishing touches, the authors collect state of the art knowledge to provide a comprehensive picture and help in 
making quick decisions in all matters related to sustainable architecture. The interview was conducted by Balázs Csóka. 
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nyok, a jogszabályok egyfajta logikus 
összefoglalását tartalmazza majd, amit 
érdemes használni. 
E. A.: Az a kérdés, hogy a hatóság akcep-
tálja-e, ha majd erre hivatkozunk. Remél-
hetőleg igen.

› Itt a problémát a tartószerkezeti jelleg 
adja, a tűzvédelemről nem is beszélve.
E. A.: A szabályozást túl bürokratikusnak 
érzem. Nem hagy mozgásteret abban, 
hogy ha egy épület egyik szerkezeti eleme 
gyengébb, akkor mással kompenzálhas-
sa a tervező. Adott esetben például ez a 
helyzet az olyan épületeknél, amelyeknek 
a mértékadó energiaigénye nem a fűtés, 
hanem a hűtés. Ott is ugyanúgy előírja a 
hőszigetelést, pedig ez esetben mindegy 
lenne. Ilyen helyzetekben a kreativitásnak 
lehetne teret engedni, annak, hogy milyen 
megoldású szerkezetet tud az ember kita-
lálni. A hő tehetetlensége olyan, hogy a 
nappali-éjszakai hőingadozásokat föl le-
het használni arra, hogy az az épületener-
gia mérlegében segítsen. Nem mondható 
ki, hogy mindenre 20 centiméter hőszige-
telés kell, hiszen ha bent keletkezik hő, 
akkor az benn is marad… Kezeljük egy-
mást végre felnőttként! Az értelem men-
tén próbáljunk afelé menni, hogy mi jó az 
építtetőnek, a környezetnek meg nekem. 
A kényszereknek idővel oldódniuk kellene. 

› A településrendezés is aktuálisan a vi-
selkedési kódex irányába megy. Egy épü-
letszerkezetes konferencián az egyik leg-
nevesebb itthoni szakértő, egyetemi tanár 
előadó zárta azzal a kérdéssel az előadá-
sát, hogy gondolkozzunk el rajta: vajon 
a szabványok sarkallják fejlesztésekre 
a gyártókat, vagy a gyártók fejlesztései 
„inspirálják” a szabályozást? Van egy 
olyan érzésem, hogy legtöbbször a gyártók 
a fenntartható építészet címszót is csak 
profitmaximalizálásra használják.
E. A.: Az építőanyag-gyártóknak termé-
szetesen vannak érdekeik. Azokat csak 
jogszabállyal tudod kordában tartani. Ez 
tény. Ez az oka annak, hogy a tervezőnek 
az építtető bizalmi emberének kell len-
nie, aki nem az ellenérdekelt felek érde-
keit nézi, hanem az építtetőét. 

› Ennek a könyvnek talán az a legnagyobb 
előnye, hogy segíti a szakkifejezések ér-
telmezését, ezáltal érthetővé válnak a 
különböző szerkezetek és technológiák. 
Így nem csak elvi síkon érinti a témát.  
M. P.: Szerzőként nagy nehézséget jelentett 
megtalálni az egyensúlyt a tartalomban: ha 
csak két mondatot írok, akkor nem mondok 
semmit, ha meg belemélyedek, akkor szinte 
nincs tartalmi korlát. Ebben elsősorban a 
tapasztalat segített minket. 
E. A.: Dolgoztam egy nemzetközi munka-
csoportban, ahol a fenntartható építé-
szet oktatásáról volt szó. Ezt ott mindig 
egy hármas rendszerben vizsgáltuk: vol-
tak az elvek, majd a technikák, techno-

lógiák, végül a jó gyakorlatok, tehát a 
példák. Ez volt a mankó a könyvnél is: mi 
a fenntarthatóság, ehhez milyen anya-
gokat, technológiákat használhatunk. 
Mellettük állnak a megvalósult példák, 
amelyeket elemeztünk.

› Izgalmas volna erről a témáról nemcsak 
szakembereknek, hanem a hétköznapi 
felhasználók számára is műsorokat ké-
szíteni, konferenciákat tartani. Ebben 
a kommunikációban nagy segítség ez a 
könyv, mert az építtetőben felmerülő kér-
déseken keresztül mutatja be az egyes 
építőanyagokat, rendszereket, azok elő-
nyeit és hátrányait. 

M .  P. :  Szerintem mindenképpen szük-
ség lenne ilyen kommunikációra, mert 
a jó házhoz jó tervező, jó megrendelő 
és jó kivitelező egyaránt szükséges. 
Ha bármelyik hiányzik a háromból, 
akkor az nem jön létre. Fontos, hogy 
a megrendelők is tudatosak legyenek, 
és megfelelő felkészültséggel, rálá-
tással rendelkezzenek – ez meglátszik 
a megépült ház minőségén. Jó len-
ne, ha nem kellene azon vitatkozni, 
hogy a mediterrán épület miért nem 
ide való. Hogy legalább ugyanazon a 
nyelven tudjunk beszélni. 

› Miért érdemes ma fenntartható épülete-
ket építeni? 

M .  P. :  Van feladatunk és felelőssé-
günk ebben a világban. Mindenkinek 
más és más területen, léptékben. Ha 
építtetők vagyunk, akár kis vagy nagy 
házat építünk − rombolunk vagy épí-
tünk. Nem mindegy azonban, hogy 
mekkora ez a rombolás.

E. A.: A fenntartható ház építésében az 
a törekvés rejlik, hogy helyreállítsuk az 
egyensúlyt ember és természet, ember 
és társadalom között. Ez materiális, 
lebutított formája annak a valóságos 
célnak, amit az égi és a földi történé-
sek közti összefüggés helyreállításának, 
azaz harmóniának nevezünk. A pontos 
válaszhoz a fenntarthatóság tartalmá-

val kell tisztába kerülni. Van ökológiai 
fenntarthatóság? Erre a válasz, hogy 
az emberiség nem fenntartható erőfor-
rás-használatot folytat, ami 2030 körül 
elkerülhetetlen ökológiai katasztrófá-
ba torkollik. Hogy túléljük, vagy hogy 
a katasztrófa mértékét mérsékeljük, át 
kell térnünk egy fenntartható erőfor-
rás-használatra, mégpedig azonnal. Az 
idő elfogyott. Erre pedig a létező leg-
optimistább forgatókönyvek szerint is 
leghamarabb 2040−2050 körül kerül-
het sor. Tehát elkéstünk. Van gazdasági 
fenntarthatóság. Ez azt jelenti, hogy a 
fenntartható megoldásokra való átté-
rés költségeit csak életciklus-szemlélet 
mentén lehet kalkulálni, nem rövid távú 
gazdasági érdekek és banki hitelezési 
szempontok alapján. És van egy szoci-
ális fenntarthatóság. Ami a külső világ-
ban ökológiai katasztrófaként jelenik 
meg, az a társadalmon belül szociális 
katasztrófaként, egy közelgő háborús 
krízisként. Ezt a jövedelmi olló nyílása 
jelzi: csillagászati jövedelmek a tőke-
tulajdonosok oldalán, és növekvő nél-
külözés a másik oldalon. Minderre egy 
paradigmaváltás a válasz, amely tekin-
tetbe veszi az emberiség rendelkezésére 
álló erőforrásokat − a természeti alapo-
kat −, és alapjaiban reformálja meg a 
gazdaságot. Azaz helyreállítja a gazda-
ság eredendő feladatát, ami nem más, 
mint az emberi szükségletek kielégítése.  
Továbbá megszünteti a pénz, a munka 
és a tulajdon (föld, termelőeszközök, 
tőke) áru jellegét, és egy új tőke- és 
értékfogalom alapján megreformálja  
a jövedelemképzést. Ez kizárólag a tár-
sadalomnak mint magasabb rendű orga-
nizmusnak a felismerése alapján lehet-
séges. Ennek belső törvényszerűségeit 
Rudolf Steiner nevezte meg a szociális 
organizmus hármas tagozódásáról szó-
ló írásaiban. A változást nem lehet vár-
ni sem az államtól, sem a nagytőkétől, 
csak a szabad individualitásoktól. Ez 
egy önigazgató társadalom születését 
jelenti, mely a fenti mindhárom aspek-
tust teljesíti. A felismerés késlekedése 
azonban a katasztrófák szükségszerű 
bekövetkeztét fogja hozni.


