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 Milyen stádiumban van?

A ház prototípusa 2016-ban épült fel Pilisjászfalun. 
Hamarosan befejeződik a tapasztalatokat figye-
lembe vevő gyártmányfejlesztés. A sorozatgyártás 
2018 első negyedévében indul, ez egyben a piacra 
lépést is jelenti. 

 Eddigi eredmények, társadalmi hasznosság

A szabadalommal védett Noah Ház nem hagy 
semmilyen ökológiai lábnyomot, a természet szemével 
láthatatlan. A lakók modern építészeti előírásoknak 
is megfelelő, egyedi tervezésű házban élnek, 
lemondások nélküli kényelmet élvezve, ténylegesen 
hozzájárulva Földünk fenntarthatóságához.

 Referenciák, díjak, médiamegjelenések

Noah Ház prototípusa Pilisjászfalun.
Média: Energiafigyelő, Szép Házak, Házak magazin
MTV 5 – Kék bolygó, Duna World riport
Előadások: Magyar Környezettudatos Építés 
Egyesület – A zöld és élhető épített környezetért
XX. Újszegedi Bioépítészeti Napok

 A továbblépéshez szükséges

A sorozatgyártás megkez-
désével új szakaszba lép a 
projekt. A hazai értékesítés 
mellett valós értelemben 
célozzuk meg a világpia-
cot. A legmagasabb szín-
vonalon kell megfeleljünk az elvárásoknak, ezért 
elsősorban a termék és a technológia elterjesztése, 
meghonosítása szükséges, valamint a cél elérését 
támogató üzleti partnerek megtalálása.        

  Innováció rövid leírása 

A Noah Ház megújuló energiákat hasznosító, 
közmű- és rezsimentes, önfenntartó lakóház. 
Nemcsak egy ház, hanem egy koncepció, egy 
életfilozófia. Az épület valójában „aktívház”, amely 
újrahasznosítható anyagokat felhasználó, előre-
gyártott elemekből készül, különleges szigeteléssel 
és technológiával. Esővizet gyűjt és tisztít, kezeli 
a szennyvizet, és a napenergiát is hasznosítva 
termeli meg saját energiaszükségletét.

 
A Noah Ház alapötlete egy földkerülő, ökotudatos 
vitorlás expedíción született („80 liter alatt a Föld 
körül”). Az ötletgazda, társával együtt megújuló és 
természetes energiaforrást használva hajózta körbe 
a Földet. A hajó maga egy sziget a nagy tengeren, 
a túlélés szigete, mint Noé bárkája. Innen ered a 
Noah House elnevezés, avagy Noé Háza. Ha a hajón 
működött, miért ne működne a szárazföldön? Először 
így vetődött fel a kérdés, és mivel hasonló megoldást 
a feltaláló nem talált a piacon, nekiállt a ház megva-
lósításának. A gondolat tervvé érlelődött és 2016 
májusában a Noah Ház felépült Pilisjászfalun. 
A prototípus igazolta az alapgondolatban felvetett 
elvárásokat. A ház a klasszikus építészeti megoldá-
soktól merőben eltérő építészeti technológiát és 
üzemeltetési, fenntartási technikákat alkalmaz.

A Noah Ház főbb tulajdonságai
• A talajcsavaroknak köszönhetően bárhova 
telepíthető talajtípustól függetlenül, igény esetén 
talajkárosítás nélkül elbontható.
• Gyorsan felépíthető.
• Rezsimentesen fenntartható/önellátó.
• Extrém körülményeknek ellenáll.
• A hagyományos technológiával épített házhoz 
képest nincs jelentős többletköltség, és az öko-
tudatos passzív- és energia pluszos házaknál 
olcsóbb a kivitelezés. 

24 25

• A ház közművekhez csatlakoztatható, de a tech-
nológia nem igényli, ezzel a közműkiépítés és 
csatlakozás költsége nem merül fel. A Noah Ház 
közművesített, illetve nem közművesített telkek 
esetén is megoldás lehet, ahol lakáscélú építményt 
akarnak létrehozni.

Technológiai jellemzők
1. A ház egyedülálló módon, alapozás nélkül, talaj-
csavarokon áll. 
• Gyors telepítés, bármilyen talajra, minden évszakban.
• Nincs betonozás, alapozás, közműkiépítés.
• Ökológiai lábnyomot nem hagy.
• A talajcsavarok miatt a ház a talajszint felett áll, 
így talajnedvességnek, beázásnak vagy kisebb 
özönvízszerű felhőszakadásnak, áradásnak is 
ellenáll.

2. A ház szerkezete – előregyártott, újrahasznosítható 
anyagokból készült falpanelek, vázszerkezet és 
födémek.
• Gyorsan felépíthető.
• Korszerű technológia, speciális szigetelés, 
előregyártott, vezetékezett falpanelek.
• Rendkívül jó hőtechnikai paraméterek. 
• Robusztus szerkezet, extrém időjárásnak ellenáll 
(pl. földrengésnek, a Richter skála szerinti 7. fokoza-
tig, folyamatos, 180–200 km/h szélterhelésnek).

3. A ház teljesen önellátó.
• Esővizet gyűjt és tisztít, gondoskodik egy négy–öt 
fős család vízellátásáról (használati és ivóvíz).
• Elektromos áramot termel, mely elegendő a teljes 
gépészet, valamint a ház szükségleteinek ellátásá-
hoz és akár elektromos autók töltéséhez.
• Szürkevizet és szennyvizet kezel, utóbbit biológiai 
eljárással és speciális szűréssel tisztítja. 
• Nincs rezsiszámla, az alkalmazott technológiák 
kiforrottak.

4. Egyedi tervezés, ergonómiai megoldások, 
maximális kényelem.
• Előretervezett, mérnökien pontos kivitelezés.
• Gyors felépítés, kulcsrakész átadás.
• Maximális helykihasználás.
• Kalkulálható költségek.

Az „életszerű” működés mérési adatokkal alá-
támasztott. A paraméterezés és tesztadatok do-
kumentálása folyamatos. Az eddigi eredmények 
igazolják az elvárásokat és a biztonságos működést:

• napelemek áramtermelésének mérése,
• ház villamosenergia-fogyasztásának mérése,
• akkumulátorok töltési szintjének mérése,
• csapadék mennyiségének mérése,
• vízfogyasztás mérése,
• ház szobánkénti hőmérsékletének mérése.

A Noah Ház négy–öt fő számára (két felnőtt és két–
három gyerek), általános családmodellre készült, 
számukra igazán kényelmes méretű és elrendezésű 
élettér lehet. A helyiségek funkciói és a berendezés 
teljesen korszerű, a mai európai igényeknek meg-
felelő. A külső és belső burkolatok, beépített búto-
rok anyagai választhatók lesznek, így minden ház 
személyre szabottá válik. Valamennyi tárolóbútor 
(gardrób, előszobaszekrény, beépített bútorok stb.) 
szerves részei az épületnek. A vásárlóknak, leendő 
lakóknak csupán ágyaikat, kedvenc bútordarabjai-
kat és személyes holmijukat kell magukhoz venniük 
a beköltözéshez.

„A Föld túlnépesedett. A jelenleg általánosnak 
mondható lakóépületek üzemeltetésével és ener-
giafogyasztásával nem lesz fenntartható a jövőnk. 
Ha meg akarunk felelni a tudósok és szakértők 
azon elvárásának, hogy 2050-re karbonkibocsá-
tás nélkül kell éljünk, hogy a légkörünk tovább ne 
változzon, akkor a házépítéseket forradalmasítani 
kell. Ha egy Noah Házzal kiköltözünk a természet-
be, akkor a természet szempontjából láthatatlanok 
vagyunk, mert nincs ökolábnyom, nem használunk 
el semmit arra, hogy a saját életkörülményeinket 
fenntartsuk, visszaadjuk a természetnek mindazt, 
amivel megajándékoz minket. 2021-től csak a közel
nulla energiaigényű házak kaphatnak használatba-
vételi engedélyt. A globális felmelegedés létezik.
A fosszilisenergia-felhasználás szennyezi a levegőt,
pótlása lehetetlen, véges energiaforrás. A megújuló 
energia a jövő generáció záloga, hozzájárulásunk 
gyermekeink, unokáink létezéséhez, életéhez” – vall-
ja az ötletgazda, Blaskovich Ákos.

REZSIMENTES ÉS ÖNFENNTARTÓ LAKÓHÁZ


