
56 57

ITTHON ITTHON

felöltő 
A Forráspont „Energiaház” bemutatóközpont épülete, Paks

Szöveg: Martinkó József | Építész: Ifj. Prof. Dr. Kistelegdi István DLA, Ph.D. | Fotó: Greypixel Workshop

...mint mikor az ember hidegben kabátot 
ölt, majd melegben leveszi azt. az építészet 
régi álma, hogy olyan struktúrákat alkos-
son meg, amik képesek dinamikusan az emberi 
igényekhez, környezeti feltételekhez for-
málni önmagukat. az archigram csoport-
tól a pneumatikus rendszereken át, egészen 
kas oosterhuis házaiig számos futuriszti-
kus, kísérleti elképzelést ismerünk, amiben 
megjelenik a „formálható ház” megalkotá-
sa iránti törekvés.     

A bevezetőben említett igények fokozottan 
jelennek meg napjainkban, amikor egy-egy 
lakóhely klimatikus környezete szélsőséges 
értékek között mozog. Hideg tél és nyári káni-
kula eltérő szerkezeti megoldásokat kívánnak 
meg főképpen akkor, ha fontos az adott lakó-
tér élhetősége, komfortja is. Az energiadesign 
elnevezésű szakterületet a Pécsi Tudomány-
egyetemen kutató ifj. Kistelegdi István építész 
és munkatársai az elmúlt években több épü-
let megtervezése és megvalósítása során alkal-
mazhatták azokat az eljárásokat, amelyek révén 

→ Leglátványosabb működési és szerkezeti 
jellegzetessége az átalakíthatóság, vagyis 
egy sínpáron mozgó héjazat

← A jól olvasható kontúrú ház egyensúlyt 
keres az eco-tech esztétika és a hagyomány-
tisztelet között
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energetikai szempontból „jobb” házak épül-
hetnek a jövőben. Ezek közül aktuális témánk 
szempontjából is kiemelkedik a komlói RATI 
pluszenergia mérlegűvé fejleszthető iroda és 
termelőcsarnok (OCTOGON 2012/10.), ahol 
nagyobb léptékben, valós körülmények között 
is kipróbálhattak az alkotók egy sor szimuláci-
ókon keresztül kutatott energiahatékony építé-
szeti alkalmazást. Ráadásul ez a publikáció is 
bizonyította, hogy az energiatudatos építészet 
nem feltétlenül jár együtt esztétikai kompro-
misszumokkal, vagyis vizuális értelemben az 

„okos építészet” nem feltétlenül ronda. 
A RATI átadása óta szűk öt év telt el. Éppen 

ezért az első hírek beérkezte után fokozott 
érdeklődéssel vártuk az új, nagyobb szabású, 
tervezési szempontból már az első információk 
alapján is sokat ígérő paksi projektjük megva-
lósulását. Tulajdonképpen a paksi Aktív Ener-

gia Egyesület megbízásából, pályázati forrás-
ból felépült ház egy önreflexív alkotás. Reflektál 
a technológiai és építészeti, tervezési és üzemel-
tetési, esztétikai, művészeti kérdések szerteága-
zó témakörének egészére: „(...) fenntartható élet-
mód és energiahatékony, környezetbarát építés 
és gépészeti technológiák bemutatását hivatott 
szolgálni kiállításokkal, konferenciákkal és 
szakmai rendezvényekkel – olvasható a műle-
írásban. Másrészt az épület már önmagában is 
a fenntartható építés egy kiemelkedő esettanul-
mányát kell, hogy demonstrálja, ahol tervezési 
cél volt a korszerű, hatékony és komfortos épü-
let kialakítása mellett, egy olyan építészeti-esz-
tétikai megjelenést kialakítani, mely az épület 
rendeltetését és ökológiai küldetését önmagá-
ból egyedi módon ki is sugározza.”   

A végeredmény a három elemből álló ház, ami 
rendhagyó módon old meg, illetve szemléltet 

egy sor innovációt az energiadesign területén. 
A jól olvasható kontúrú, magastetős, ház for-
májú ház egyensúlyt keres az eco-tech esztéti-
ka és a hagyománytisztelet között. Nincs túlbo-
nyolítva, de részleteiben rendkívül kifinomult. 
Leglátványosabb működési és szerkezeti jelleg-
zetessége az átalakíthatóság, vagyis egy sínpá-
ron mozgó héjazat, amivel téli, nyári, illetve őszi/
tavaszi árnyékolási, szigetelési viszonyokat lehet 
létrehozni úgy, hogy mindez az épület belső tere-
inek funkcionális használatát nem korlátozza. 
Tehát, akár egy kabáttal, a ház átöltözteti magát.  

Mivel az épület elsősorban technológiai, gépé-
szeti, szerkezeti megoldásai miatt válik különle-
gessé, ezért rendhagyó módon álljon itt a műle-
írás egy részlete a tőlünk megszokottól kissé 
nagyobb terjedelemben: 

„Az első, magastetős épületrész állandó kiál-
lítást, iroda-tárgyalókat és az egész komplexum 

→ Komplex, egyebek mellett a szociális 
helységeket, lépcsőt, raktárakat, gépészeti 
helyiséget magába foglaló tömör, zárt, 
kétszintes tömeg

← Teljes mértékben fém-üveg konstrukciós rész 

← Nincs túlbonyolítva, de részleteiben 
rendkívül kifinomult
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Az épület már önmagában is a fenntartható 
építés egy kiemelkedő esettanulmányát kell, 
hogy demonstrálja

»szerviz-részlegét«, szociális helységeit, a lépcsőt 
és raktárakat, gépészeti helyiséget magába fog-
laló tömör zárt kétszintes tömeg. Ez a rész vas-
beton pillérvázas, vasbeton födémszerkezetből 
és vályogtégla kitöltő falazatból áll. A téli fűté-
si időszakban a mozgatható héjszerkezet ezen 
épületszekció külső burokszerkezete fölött 
helyezkedik el és hőszigeteli a tömör házat.

A második épületrész, az időszakos kiállítás 
és rendezvénytér formailag megegyezik az első 
épületrész geometriájával, viszont teljes mérték-
ben fém-üveg konstrukció. A fűtéskor passzív 
télikert-légkollektorként is működő egyterű, kis-
méretű csarnokjellegű tér üveg-burokszerkezete 
fölé nyáron a mozgatható hőszigetelő héjszerke-
zetet egy motoros mechanizmus eltolja, miáltal 
az üvegtér nyári hővédelemben és hatékony kül-
ső árnyékolásban részesül. Az üvegcsarnok tel-
jes mértékben természetesen átszellőztethető.

A harmadik épületrészt az üvegcsarnok előt-
ti nyitott terasz képezi, mely fölé átmeneti idő-
szakokban a mozgatható héjszerkezet elto-
lódik és egy kellemes nyitott-fedett tornác 
jellegű teret alakít ki, rendezvények, kávézó 
terasz helyszínéül. (...)

épület- és tartószerkezetek
A »tömör« épület 3 m raszterű, vasbeton pillér-
vázas tartószerkezettel vályogtégla kitöltő- és 
válaszfalazattal, monolit vasbeton födémmel és 
lépcsővel, melyek a »nyári üzemmódban« nagy 
hő-tehetetlenségükkel nagymértékben elősegí-
tik az épületrész hőegyensúlyának megőrzését. 
(...) A tetőtér hő- és fénykomfortját az észak-
keleti 45 fokos -, így elsősorban egyenletes dif-
fúz fényt kapó - tetősíkba épített tetőablakok és 
azok átszellőztetése biztosítja. (...) A »mozgat-
ható burok« falainak és tetőzetének elsődleges 
tartószerkezetét szintén 3 m-enként elhelyezett, 
hosszirányban merevített HEA 260 acélkeretek 
adják (...) Az I formájú tartók teljes keresztmet-
szete befújt hőszigeteléssel biztosítja a »tömör 
épület« külső hőburkát a téli időszakban. (...)
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