
 

ECO TINY HOUSE 

 

- Egy apró ház? Mi ez tulajdonképpen? 

- Nos, ez egy ház, de kisebb. Tulajdonképpen ez egy normál ház, fából és utánfutóra 

építve, hogy A-ból B-be vontathassa az ember. Egy lakókocsi csinos nővére. A mobilitás 

mellett az otthonosság és a meghittség csodálatos érzését kínálja.E 

Egy apró ház a legjobb konstrukció, amelyet zöld természeti környezetbe helyezhet, és bárhová 

viszi, szenzáció lesz. 

 

A csíkszeredai tervezőmérnök házaspár, Szakács Botond és Emőke 2015-ben kezdte 

építgetni saját házikóját, amelyben 2017-től kezdtek egyre több időt tölteni, ma már pedig 

állandó otthonuknak számít. Az egy Lincoln limuzin alvázára épített ház stabilnak bizonyult, 

ahhoz is, hogy ebből a prototípusból kiindulva a házaspár 2017-ben megalapítsa a kis méretű, 

mozgatható faházakat tervező és készítő Eco Tiny House Kft.-t. 

Közel a természethez, minél kevesebb rezsiköltséggel, és ha mód van rá, a könnyű 

helyváltoztatás lehetőségével – többek között ezek a szempontok járulnak hozzá az apró házak 

(tiny house) iránti érdeklődés növekedéséhez. Ezek az építmények nem lakókocsik, hanem igazi 

lakások, s bár kerekük van, nem arra találták ki őket, hogy utazgassanak velük. 

Az ötletet egy magánéleti váltás ihlette: szerették volna ugyanazt az élményt megadni 

gyerekeiknek, mint amit ők is kaptak faluhelyen a nagyszüleiktől. Vettek hát egy telket 

Csíkszereda határában – azt viszont a jogszabályok tiltották, hogy építkezzenek is rá. „Aztán 

rájöttünk, hogy ami kerekeken van, arra nem kell építkezési engedély” – mondja Botond ábeles 

furfanggal. 

 

A koronavírus-járvány számtalan hatása és tanulsága közül több tényező is bizonyítani 

látszik, hogy a természetközeliséghez való visszatérés folyamatának egyértelműen jót tettek a 

bezártság évei.  



 

 

Az építészeti és társadalmi trend, melynek fókuszában a költséghatékonyság, a minimalizmus, a 

környezettudatosság, a mobilitás, a szabadság életmódelv áll, Romániában is egyre inkább teret 

nyer. Olyannyira, hogy ma már az a gyakoribb megrendelő, aki nem második háznak, hanem 

elsődleges lakhatási lehetőségnek szánja az „apróházat”. 

Az egyre népszerűbb modell több Európai országban is elnyerte az emberek tetszését: 13 

országban vannak jelen és közel 200 apró házat adtak már el. Tavaly megháromszorozták a 

termelésüket, immár 75 házat adtak át, az idén pedig az igénylések alapján 150 darab lehet a 

mérleg. 


