
Az utóbbi években jelentõs hangsúlyt kapott az iskolai test-
mozgás szerepének növelése, ennek kapcsán nemzeti prog-
rammá lépett elõ a meglévõ iskolaépületek tornateremmel
való bõvítése. Cikkünk két olyan esetet mutat be, ahol
mind a tervezési program, mind a helyszíni adottságok
szinte megegyeztek. Mégis, az elsõre szerénynek tûnõ elté-
rések, majd az építészeti hozzáállás eltérõ volta teljesen
más tervezési feladatokat generált és más épületszerkezeti
megoldásokat tett szükségessé. A két eset hasonlóságainak
és különbségeinek összevetése alkalmas annak bemutatásá-
ra, hogy a peremfeltételek csekély mértékû eltérése is mi-
lyen nagy mértékben változtatja meg az optimális épület-
szerkezeti döntéseket. Ennek hátterében az építészeti és az
épületszerkezeti kialakítás közötti rendkívül erõs kölcsön-
hatás áll, és éppen áll az épületszerkezeti tervezés szépsége
és nehézsége.

1. Bevezetõ

Jelen publikáció két budapesti iskola tornacsarnokkal
való bõvítésének terveit mutatja be, elsõsorban az épü-
letszerkezeti szaktervezési feladatok hasonlóságainak és
eltéréseinek szemszögébõl.

A) Kós Károly Iskola Budapest, XII. kerület
Építész tervezõ: Beöthy Mária (Beöthy és Kiss Kft.)
Kiviteli terv építész munkatárs: Hadnagy Csaba
Épületszerkezeti szaktervezõ: Kapovits Géza
(Artheseus Kft.)
(1-2-3. kép, 1-2. ábra)
B) Szent Margit Gimnázium Budapest, XI. kerület
Építész tervezõ: Félix Zsolt DLA, Fialovszky Tamás, 
Kenéz Gergely, Gulyás Bálint (Építész Stúdió Kft.)
Épületszerkezeti szaktervezõ: Heincz Dániel, Kapovits
Géza
(4-5. kép, 3. ábra)

Mindkét projekt esetén meglévõ épületegyüttes mellett
kerül sor az új tornacsarnok építésére.

Mindkét esetben lényeges volt az illeszkedés a meglé-
võ beépítéshez, ezért a nagy belmagasságú, nagy térfo-
gatú új tömegeket mindkét tervezõ a tereplejtést kihasz-
nálva, jelentõs mértékben a terepszint alá süllyesztve
képzelte el, tehát mindkét épületrésznek csak egy valódi
homlokzata van. 

Különbség, hogy az új részek a Szent Margit Gimnázi-
um esetén a meglévõ épület mögött, tehát a hegy felõli
oldalon, a meglévõ épülettõl elhúzva, míg a Kós Károly
iskola esetén a meglévõ épület „öblében”, azzal terep-
szint alatt összekötve, a jelenlegi udvar helyén épültek.

Mindkét esetben az épület által elvett kültéri részt a
lapostetõs zárófödémre elhelyezett járható tetõudvarral,
kültéri sportpályával hasznosították.

2. Alapozási koncepció 

A földpart megtámasztás mindkét esetben ritkított cö-
löpsorral, de eltérõ statikai mûködési változatban törté-
nik: 
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PÁRHUZAMOK ÉS ELTÉRÉSEK

Két iskolabõvítés új tornacsarnokkal

1. kép Látványterv (Kós Károly Iskola, tor-

naterem-bõvítés)
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2-3. kép Látványterv (Kós Károly Iskola, tor-

naterem-bõvítés) 

1. ábra Tetõterasz kialakítása (Kós Károly

Iskola, tornaterem-bõvítés)

2. ábra Keresztmetszet (Kós Károly Iskola, tor-

naterem-bõvítés)
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4-5-6. kép Látványterv (Szent Margit

Gimnázium, tornaterem-bõvítés) 



- az A) épületnél ideiglenes kihorgonyzással,
- a B) épületnél kihorgonyzás nélküli, kettõs cölöpsor-

ral, gerendákkal összekötve („horgonytámfal”).
Mindkét esetben a födémsíkok támaszként szolgálnak

a vízszintes erõk felvételére. Az épület alatt mindkét
esetben lemezalapozás készül. 

3. Vízszigetelési koncepció

A ritkított cölöpsor és a lejtõs terepadottságok miatt ré-
tegvíz elleni szigetelési rendszert kellett tervezni, teljes
értékû lemezes vízszigetelési rendszerrel és szivárgó
rendszerrel. Ennek komponensei: felületszivárgó a fal
mellett, vonalmenti szivárgó a lemezalap mellett, szivár-
gópaplan a lemezalap alatt, szivárgótest a szivárgócsõ
körül, kontrollaknák.

A hézagos cölöpfal földpart-megtámasztás elõtt lõttbe-
ton felületkiegyenlítés drénlemez felületszivárgó sávok-
kal, zártcellás hõszigetelés, majd szerkezetre visszatapa-
dó FPO [1] (rugalmas poliolefin) vízszigetelõ lemez ré-
tegrendi kialakítással.

A lemezalap alatt teknõszigetelés-szerûen [2] alkal-
mazott, a vasbeton szerkezetre visszatapadó FPO vízszi-
getelés és a nagy alapterületû épület alatt is átmenõ
szivárgórendszer került megtervezésre, utóbbit vonal-
menti dréncsövek kiosztásával és szivárgópaplan elhe-
lyezéssel.

Hangsúlyozni kell a vízszigetelés rendszerjellegét [3]:
mivel egy épület esetén felületfolytonos vonalvezetéssel
készül, így nem célszerû a szigetelés anyagát megváltoz-
tatni, hiszen a talajban lévõ nedvesség és csapadékvíz el-
leni védelem közvetlenül csatlakozik. Bár technológiájá-
ban különbözõ szigetelésekrõl beszélhetünk, azok azo-
nos anyaga miatt minõsített rendszer csatlakozások ala-
kíthatóak ki:

- vasbeton szerkezetre tapadó FPO vízszigetelés
(Sikaproof-A),

- vasbeton szerkezetre utólag kerülõ öntapadó FPO
vízszigetelés (Sikaproof-P),

- vasbeton szerkezettõl független, lapostetõre készülõ
leterhelt FPO vízszigetelés (Sika-Sarnafil),

- azon helyeken, ahol a vízszigetelést lemezes szigete-
léssel nehezen vagy egyáltalán nem lehetne szakszerûen
elkészíteni (pl. zöldtetõ vályú, üvegtetõ, korlátrögzítés),
ott a lemezes szigeteléshez rendszersaját, rugalmas poli-
uretán bevonatszigeteléssel lehet csatlakozni (Sika MTC
Roof).

4. Zárófödém-szigetelés, sportpályákkal

A nagy alapterületû zárófödémen mindkét épület eseté-
ben hasznosított tér, sportudvar helyezkedik el. Itt fel-
adatot jelent a burkolat vízmentesítése (csúszásmentes-
sége) és a nagy mennyiségû víz elvezetése.
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3. ábra Keresztmetszet (Szent Margit

Gimnázium, tornaterem-bõvítés)

4. ábra Attika kialakítási részletek (Kós Károly

Iskola, tornaterem-bõvítés)                        



A) esetben: 2 cm fagyálló greslap burkolat készült zú-
zalékba rakva és mûfüves sportpálya. A vízelvezetés bel-
sõ pontszerû és külsõ vízköpõs elvezetéssel, a sportpálya
körül résfolyókákkal van megoldva.

B) esetben: vízáteresztõ rekortán (poliuretán) burko-
lat készült, a vízelvezetés belsõ pontszerû és körben, a
perem mentén és a sportpálya körül résfolyókák készül-
tek.

Mindkét esetben biztosítani kellett a lejtéshez szüksé-
ges rétegrendi magasságot.

5. Homlokzatok

A terepbe süllyesztés miatt mindkét épület csak egy tel-
jes homlokzattal rendelkezik, a többi oldalról részben
vagy egészben talajjal takart. 

A) épület: az iskola mûemléki védettségû épületéhez
illeszkedõ homlokzati szerelt kõburkolatot kapott.

B) épület: vasbeton falon 20 cm vakolt kõzetgyapot.
Mindkét épület esetében meghatározó elemmé vált az

attikakialakítás koncepciója.
5. a. Kós Károly Iskola

Az A) épület esetében közvetlenül az attika mentén nem
volt szükség labdafogó hálóra, kerítésre. Az attika szélén
az építész elképzelés szerint egy virágvályú fut végig,
annak érdekében, hogy egyrészt a gyerekek számára egy
tömör mellvéddel záruljon a külsõ terasz, másrészt a
zöldesítéssel színesedjen, oldódjon a kõburkolat domi-
náns látványa. A lapostetõ rövidebb oldalán egy szellõ-
zõalagút fut végig, melyre már csupán a kõburkolat ke-
rült fel. 

Maga a „zöldtetõ vályú” [4] teknõszigetelt, és kõbur-
kolattal takart, felsõ éle mentén egy fém korlátsor is vé-
gighúzódik. A vályú vasbeton szerkezetû, hõhídmegsza-
kítókkal kapcsolódik a vasbeton zárófödémhez. Mivel a
tornacsarnok mindkét szélén sávszerû üveg felülvilágí-
tókkal megnyitott, kontúrjuk a vasbeton gerendáihoz
lett igazítva. A vályú viszonylagos kis mérete miatt
bevonatszigeteléssel van kibélelve, csatlakoztatva a
lapostetõ lemezes vízszigeteléséhez. A termõközeg víz-
megtartó réteggel ellátott és biztonsági vízelvezetõ nyí-
lásokkal kialakított. (4. ábra)
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5. ábra Attikarészlet (Szent Margit

Gimnázium, tornaterem-bõvítés)

6. ábra Attika nézetrajz (Szent Margit

Gimnázium, tornaterem-bõvítés)



5. b. Szent Margit Gimnázium

A B) épület attikakialakításánál más volt az alaphelyzet:
a lapostetõ terasz teljes felületén rekortánburkolattal [5]
szabadtéri pályák helyezkednek el, kifuttatva az attika
széléig, így labdafogó hálóra egyértelmûen szükség volt.
Az építészek egységes, egyszerû homlokzati látványt
képzeltek el, sem raszterszintû osztással, sem keretsze-
gélyezett korlát-háló mezõkkel nem szerették volna
hangsúlyozni a külsõ megjelenést. Ráadásul a térelhatá-
roló „függönyt” optimalizált költségkeretben kellett kita-
lálni. Az építészeti megoldást a homlokzati rúdelemek
sorolása adta végül, kizárólag függõleges szelvényekbõl,
így végeredményül a teljes épülettömegre hangsúlyos, fi-
ligrán, körszelvényû acél oszlopok látványa adja az
egyedi homogén megjelenést, a kompakt tömeg fõ lát-
ványelemét.

Az „attika nélküli” peremszélnél így a vízszigetelés ki-
alakításának és az oszlopok tartószerkezeti rögzítésének
együttes, szakszerû tervezõi megoldása adta a szerkezet-
tervezési feladatot. A csapadékvíz-elvezetés kialakítása,
a vízszigetelés élzárása, a hõhídmentesség biztosítása és
a tartószerkezeti konzolok elhelyezése egyedi megoldá-
sokat tettek szükségessé.

Csapadékvíz elvezetés: Az „attika nélküli” perem 2 cm
kiállású acélprofillal minimalizált, befelé lejtéssel. A víz-
áteresztõ rekortánburkolat alatt tömörített, vízelvezetõ
bazaltzúzalék ágyazat kerül, amibe a perem menti, a kb.
75 cm széles felület vizét résfolyóka vezeti le.

Vízszigetelés-élzárás: A lemezes vízszigetelés zárása
fóliabádog [6] sávrögzítéssel történik, majd a fémpenge
lemezre rugalmas, poliuretán bevonatszigeteléssel lehet
vízhatlan módon szegélyezni és zárni. A szigetelés védel-
mére ragasztott, korracél takarólemez elhelyezése szük-
séges. A labdafogó szerkezeti konzolokat – rúdelemsort
– célszerûen nem a lapostetõ felületre, hanem a „légré-
teges” fal függõleges szerkezetére rögzítettük.

Hõhídmentesség: A vasbeton attika a rétegrendi vas-
tagságban kapott helyett, de így is figyelni kellett a
felületfolytonos hõszigetelés-vezetésre. Mivel a labdafo-
gó kerítés konzoltartó elemei vonalmenti hõhidat okoz-
nak, azok hõhídmentesítõ alátéttel kapcsolódnak a vas-
beton szerkezethez.

Tartószerkezeti konzolok: A korlát igénybevétele a
„normál” erõkhöz képest megnõtt, így a korlátot mind
az attika vasbeton szerkezetére, mind az épület falszer-
kezetére talplemezzel és több, pontszerû dübelezéssel
kellett bekötni. A konzolok toldását a függönyfal felett
lehetett megoldani, hogy egységes megjelenést kapjunk
a nem függönyfallal határolt falfelületeken is. (5-6. áb-
ra)

6. Üvegezett szerkezetek

6. a. Kós Károly Iskola

Az A) épület esetében a tornacsarnok felõli homlokzati
nyílásai nem elégségesek a megfelelõ mértékû természe-
tes bevilágításhoz, ezért a tornacsarnok udvarként hasz-
nosított zárófödémén két szélsõ sávban járható üvegtetõ
mezõk készülnek. Ezek egy részét tûzgátló szerkezeti ki-
alakítással kellett ellátni, mivel a meglévõ épület nyílás-
záróihoz túl közel esnek. A járható üvegtetõk megtá-
masztása a belsõ térbõl légies, de az üvegtáblák szélein
(minden perem mentén) megtámasztottak.

Az üvegmezõk kiosztásánál fontossá vált a belsõ záró-
födém átlós, egymásba metszõ szerkesztéssel kialakított
vasbeton fõtartóinak geometriai helyzete, így az üvegte-
tõk trapéz alaprajzi formát kaptak. Az üvegtáblák há-
romrétegû hõszigetelõ üvegezéssel, felsõ felületükön te-
herhordó, csúszásmentes koptató üvegréteggel lettek
megtervezve. A peremeknél, illetve a táblák csatlakozá-
sainál strukturális kialakításúak, azaz PE-habzsinór mö-
göttes háttámaszon UV- és idõjárásálló, egykomponensû,
tartósan rugalmas szilikon strukturális fugázóanyaggal
vízhatlan módon tömítettek. (7. ábra)

A hõ- és füstelvezetési igények szimulációs tûzvédelmi
szaktervezése során beigazolódott, hogy egyes homlok-
zati nyílászárókba beépített tûzvédelmi nyitásmóddal ve-
zérelt ablakaikon kívül más homlokzati oldalon is meg-
határozott felületû megnyitást kell biztosítani. Mivel vi-
szonylag kis méretû felületekre volt szükség, és lényeges
szemponttá vált a transzparens szerkezetnek a lehetõsé-
gekhez képest homlokzati síkba hozása, végül hõszige-
telt, üveglamellás tûzgátló szerkezet betervezése mellett
döntöttünk, a hozzá tartozó minimális tokszerkezettel,
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7. ábra Járható üvegtetõ részletkialakításai

(Kós Károly Iskola, tornaterem-bõvítés)



melyet a hõszigetelési síkba helyeztünk és a szükséges
tûzvédelmi építõlemezekkel peremeztünk. (8. ábra)

6. b. Szent Margit Gimnázium

A B) épület esetén nagy felületû homlokzati bevilágítás-
ra volt lehetõség. A homlokzati koncepció egységesítése-
ként logikus döntésként felvetõdött, hogy a transzparens
felületeket is lássuk el az egységes fém homlokzati kor-
látmezõvel vagy egyéb külsõ árnyékoló elemmel. Mivel a
csarnok más bevilágító felületet nem kapott, a kérdés a
természetes megvilágítás, az esetleges külsõ árnyékolás
okozta energetikai nyereség vagy veszteség, és a bejutó
fény szûrése voltak. Végül belsõ, gépileg szabályozható
vászonroló beépítése mellett döntöttünk. 

7. Csatlakozás a meglévõ épülethez

A Kós Károly Iskola meglévõ külsõ falszerkezete már ele-
ve utólagos aláalapozást kapott.

Az új tornacsarnok egy átjáró nyaktaggal kapcsolódik,
ahol tûzgátló ajtószerkezetet, utólagos acél nyíláskivál-
tást és szükségszerûen dilatációs hézagképzést kellett ki-
alakítani, vízhatlan vízszigetelési csatlakoztatással. (9.
ábra)

A meglévõ és új épület közti talajon fekvõ burkolat
egységes, kültéri, nyílt hézagos rétegrenddel készül, a
mûfüves sportpályarész kivételével. Mivel számítani le-
het süllyedéskülönbségekre, és mivel nem cél a csapa-
dékvíz levezetése a meglévõ és új épületrész közé, a ta-
lajon fekvõ burkolt felület alá lejtésben kialakított vasalt
beton aljzatot terveztünk, a tornacsarnok új vasbeton zá-
rófödémére felültetve. Ezáltal biztosítani lehetett, hogy a
nyílt hézagos burkolat egységes, tömörített zúzalék alj-
zatra kerülhessen, a beton aljzat, illetve az épület felett
is. A burkolt felületek vonalmenti és pontszerû vízelve-
zetése teljes körûen megoldott, egységesen összegyûjtve
és bekötve a közmûrendszerbe. (10. ábra)
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8. ábra Füstelvezetõ homlokzati üveglamella

részletkialakításai (Kós Károly Iskola, tor-

naterem-bõvítés)



A B) épület a meglévõtõl elhúzva helyezkedik el, így
itt csatlakozási problémák nem merültek föl.

Összegzés

A bemutatott két épület rövid ismertetése után elmond-
ható, hogy a helyszíni adottságok és a tervezési program
erõs hasonlósága ellenére az építészeti koncepció több
síkú és tartalmú, komplex rendszerének szisztematikus
végiggondolása szaktervezõ részérõl jelentõsen eltérõ
feladatot és különbözõ részletmegoldásokat eredmé-
nyezhet, mind az alapozási rendszerének, mind a hom-
lokzati kialakításnak, mind a lapostetõk csapadékvíz-el-
vezetésének kérdésében. A végleges építészeti részletek

csak folyamatos, az adott tervezési projektben részt vevõ
összes szakági tervezõ összehangolt munkája és kölcsö-
nös egyeztetései révén válhatnak valóban életszerû és
kivitelezhetõ csomópontokká.

Heincz Dániel, Kapovits Géza
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