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Történelmi jelentõségû folyóiratszámot tart kezében az olvasó. Nemcsak a kilencedik évfolyamát záró Metszet számára fontos ez a lapszám, hanem
az épületszerkezet-tan számára is. Az idén nyolcadik alkalommal megrendezett Épületszerkezeti Konferencia alkalmával úgy döntött a BME Épület-
szerkezettani Tanszéke, hogy nem önálló kötetben jelenteti meg a konferencia elõadásait, hanem Scopus-listázott, azaz tudományosan is jegyzett
lapunkat kéri fel, hogy egy integrált mellékletben jelentesse meg azokat lektorált cikkek formájában. Így – nyilván az angol nyelvû kivonatok ré-
vén – a tágabb szakma is tudomást szerez a tanszéken folyó kutatásokról, azok színvonaláról. A mai akadémiai élet ilyen változásokat diktál: nem
elég, ha az egyetemi oktató jól tanít, szakértõként, szaktervezõként helytáll a szakmai életben, publikálnia is kell – ebben kíván lapunk segítséget
nyújtani színes szakmánk mindazon területei számára, melyeken erre korábban kevés mód volt.
Gábor László százéves születésnapja indította el az Épületszerkezeti Konferenciák sorát, és kétségtelen, hogy Gábor „Bubu” könyvén építészgene-
rációk nõttek fel, de az is, hogy rengeteg területen mára elavultak a benne található konkrét megoldások. A korszerû épületszerkezeti tudás új és
új átadási formákat kíván, legyen az konferencia, szaklap vagy internetes továbbképzés. Azt reméljük, a magyar építészeti kultúra és ezen belül a
konstruálás szakterületének jobbítását szolgálja ezek sorában ez a lapszám is. Olvassák figyelemmel.
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Sportcsarnokokban, tornatermekben, fitneszstúdiókban, sportklubokban,
tánctermekben egyaránt jó megoldást nyújtanak a Graboplast kínálta
sportburkolatok, melyek kiváló erõleépítési képességüknek és az elõírá-
soknak megfelelõ függõleges deformációs paramétereiknek köszönhetõ-
en minimalizálják a sportolás közbeni sérülés veszélyét. A közel 100
százalékos labda-visszapattanási jellemzõjû padlók ideális játéksebessé-
get és labdakontrollt biztosítanak. A padlófelületek speciális lakkrétege
az elõírt, optimális tartományban tartja a csúszási súrlódást, elkerülve
ezzel a nagyobb csúszásveszélyt, illetve a letapadási kockázatot sporto-
lás közben. A jó sportteljesítmény és a balesetmentes sportolás elõsegí-
tésén túl a padlók az egyéb fizikai és mechanikai paraméterek (kopásál-
lóság, ütésállóság stb.) tekintetében is megfelelnek a követelményeknek.

Beltéri sportpadlók professzionális              



A Graboplast kínálta sportpadlótípusok

A pontelasztikus, rugalmas PVC padlók elsõsorban oktatási intézmé-
nyek sporttermeibe, kézilabdához, röplabdához, tollaslabdához és aszta-
liteniszhez ajánlott termékek. 2-10 mm vastagságtartományban 10 féle
típus közül lehet választani.

A felületelasztikus, energiaelosztó sportparkettarendszerek multi-
funkciós létesítményekbe, városi sportcsarnokokba ajánlott termékek.
Ide tartoznak a kosárlabdázás nemzetközileg is elfogadott burkolatai, a
42 mm vastag SpringAir Elite, valamint a 46 mm vastag StrongAir Elite
készparkettarendszerek, vagy az elsõsorban fitnesz- és tánctermekbe, il-
letve kisebb iskolai termekbe ajánlott 28 mm vastag, 5G klikkes záródá-
sú Smart-Fit sportparketta.

A Graboplast legújabb fejlesztése a Combiflex 80 kombielasztikus
sportpadlórendszer, amely ötvözi a pontelasztikus és a felületelasztikus
sportpadlók valamennyi elõnyös tulajdonságát. A Combiflex felületelasz-
tikus, nagytáblás (2,5×1,25 m) alátétrendszer és a pontelasztikus
Extreme sportpadló kombinálásával jött létre, olyan padlórendszert ké-
pezve, amely nemcsak az adott sportterhelési ponton, hanem nagy felü-
leten is egyformán rugalmas, ezzel ellátva a kényelmi és biztonsági
funkciókat.

Valamennyi Graboplast burkolat alacsony beltéri emisszióval rendel-
kezõ, környezetbarát termék; számos nemzetközi és nemzeti sportszö-
vetség (FIBA, IHF, BWF, Magyar Röplabda Szövetség stb.) ajánlásával
rendelkeznek, és kielégítik az EN 14904:2006 sportpadlószabvány köve-
telményeit.

A Graboplast sportpadlók maximálisan segítik a biztonságos, baleset-
mentes sportolást és hatékonyan  védik a sportolók ízületeit.

Graboplast Ltd., Gyõr

és szabadidõs sportoláshoz
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Még egy jól megközelíthetõ, szép környezetben lét-

rehozott lakópark értékesítése is elakadhat – így

történt ez egy norvégiai projekt esetében. Hiába a

kiváló helyválasztás és a jó infrastruktúra, hiába

volt a közelben óvoda, iskola és számos kikapcsoló-

dási lehetõség, a lakások eladása nem haladt a

megfelelõ ütemben. De a tervezõ és beruházó csa-

pat szerencsére – egy kis segítséggel – megtalálta a

megoldást: a házak tetõterét kellett igazi élettérré

alakítani tetõtéri ablakokkal.

A 21. század elsõ évtizedeiben virágkorukat
élik a lakóparkok. Az ingatlanfejlesztõk felmé-
rései jól mutatják, mekkora igény mutatkozik
a lakóparkok iránt – ez az igény érthetõ is, hi-
szen az elmúlt században gombamód szapo-
rodó lakótelepeknek is megvoltak a maguk
elõnyei, amelyeket érdemes megõrizni a je-
lennek, hátrányaiból viszont érdemben farag-
ni kell. Sorra nõnek ki a földbõl Európa-szerte
ezek a kisebb, közösségi lakóövezetek. Nehéz
tehát a piacon újat mutatni, az ingatlanberu-
házó Jadarhusnak azonban sikerült a VELUX
Cégcsoport norvég vállalatának segítségével:
a megoldást a fény nyújtotta.

A lakóparkoknak számos, közismert elõnye
van: gyermekeink szabadon játszhatnak a há-
zak közötti, védett udvarban, otthonunk nagy
biztonságban van, hiszen ezek a zárt területek
általában jól õrzöttek is, a szeparált övezet
pedig azt eredményezi, hogy a város zaját va-
lamelyest hátrahagyva igazi nyugalomra lel-
hetünk. A kivonulás azonban önmagában
nem elég, egy jó lakóparkhoz meg kell találni

az ideális, nem túl távoli helyszínt, a legmeg-
felelõbb építészt és a gondos kivitelezõt is.

A norvég Hove Farm projektben megkísé-
relték létrehozni a mai családok álomházait,
csupán ötpercnyi távolságra Norvégia egyik
legnagyobb városától. A fantasztikus termé-
szeti környezet szomszédságában álló sorhá-
zak különbözõ méretû lakásokat rejtenek,
amelyek többszintes elrendezése nagyban se-
gíti a különbözõ funkciók lehatárolását. A há-
zak földszintjén nappali, konyha és étkezõ,
míg az emeleteken hálószobák kaptak helyet.
Ideális tájolást tett lehetõvé az egymáshoz ké-
pest kissé eltolt, nyeregtetõs kialakítású, fû-
részfogas elrendezésû házsor, aminek követ-
keztében valóban teljes védettséget élvezõ
hátsó, közös park létrehozására nyílt lehetõ-
ség. Valami azonban mégis hiányzott.

Ezt mutatta, hogy az értékesítés a remek el-
helyezkedés és kialakítás ellenére sem haladt
a kívánt ütemben, a tervezõ és a beruházó pe-
dig – remek érzékkel – a lakások élettereinek
jellegtelenségében találta meg a probléma
forrását. Felismerték, hogy a különbözõ gene-
rációk az egymástól eltérõ életmódjuknak
megfelelõ közös tereket igényelnek. Ezért kre-
atív módon értelmezték át a teret: a tetõtér-
nek új funkciót adva egy második nappalit al-
kottak, így olyan, kimagaslóan világos helyi-
ség született, amelyet a gyermekek szabadon
belakhatnak, a felnõttek számára pedig meg-
maradhatott a nyugodt földszinti nappali.
Fontos felismerés volt, hogy ennek a helyiség-
nek valami pluszt kell nyújtania a földszinti
közös terekhez képest, ugyanis kívül esik az
épület hétköznapi használatának tengelyein.

A tetõtéri nappali bevilágításához a VELUX
speciális tetõtéri ablakok beépítése kínálta a
megoldást, amelyek a padlótól a mennyezetig
fénnyel árasztják el a helyiségeket, kinyitva
pedig erkélyt varázsolnak a terekbe: VELUX
CABRIO® tetõerkélyekkel teremtették meg a
ház legvilágosabb terét.

Tovább emelték a házak minõségét a kü-
lönleges, automata, légkondicionált ablakok-
kal, valamint azzal, hogy kész megoldásokat
kínáltak a lakóterek és a kert berendezésére,
amit átélhetõ tervrajzok és látványtervek se-
gítségével mutattak be a vásárlóknak. Mind-
ezek segítségével a Hove Farmot messze az
átlagos lakóparkok mezõnye fölé emelték, hi-
szen olyan frappáns és újszerû megoldásokat
kínáltak a családok mindennapos igényeinek
kielégítésére, amelyekhez hasonlókra eddig
csak önálló, egyedi tervezésû családi házak
esetén láthattunk példát.

VELUX Magyarország Kft., Budapest
(x)

[1] A fantasztikus természeti környezet szomszédságában álló

Hove Farm sorházak különbözõ méretû lakásokat rejtenek

[2] A tetõterek kimagaslóan világos második nappaliként mû-

ködnek

[3] A tetõtér bevilágításához speciális VELUX tetõtéri ablakok

nyújtottak megoldást, amelyek a padlótól a mennyezetig

fénnyel árasztják el a helyiségeket, kinyitva pedig erkélyt vará-

zsolnak a terekbe
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Akkor: 

A Távirati Iroda 1953-ban a Palotanegyed-beli
Rádió-tömbbõl költözött a Naphegyre, Hidasi
Lajos (Közti) szocreál épületegyüttesébe. A
Naphegy tér felé emelkedõ, szabálytalan tra-
péz alakú telek fele ezt követõen sokáig be-
építetlenül állt: csak '85-ben írtak ki meghívá-
sos pályázatot. Virág Csaba gyõztes terve ki-
csit megkésve és apróbb változtatásokkal '91-
re valósult meg. 
A maradék telekrész háromszögalakja kiadta
a leggazdaságosabban beírható hengerformát,
melyet aztán a nagyterû funkciók eltérõ mé-
retei szabdaltak tovább; a meglévõ szárnyak-
kal való legrövidebb közlekedés e formán kí-
vüli közlekedõ- és kiszolgálómagot kívánt –
szólt Virág érvelése. A nagyon is technikafüg-
gõ funkciót a földi ûrállomásként viselkedni
kívánó neutrális üveghenger szolgálta. 
Prekoncepcionális forma, mégis funkcionális
alaprajzi tervezés ez: a hengertest közepén
csupán négy oszlopra támaszkodik minden.
Körülötte totálisan szabad tér keletkezhet. A
fõtengely mentén és reá merõlegesen kompo-
nált fõ tartórendszer adja a vertikális installá-
ciók vezetési vonalát. Az épülethéj mentén
csoportosulnak a kisebb terek. A felfelé „elfo-
gyó” funkciók a hengertest visszametszéseibõl
kristályos formát eredményeznek a fõirányo-
kat kijelölõ váz továbbfuttatása nagyvonalú
kompozíciót, a köztük kialakuló homlokzatok
egy reális világot mutatnak. A telek elkeske-
nyedõ részén a régi és új épület összevarrása
történik meg a bevezetõ fekvõ acéltraverz és
a lépcsõ-lift magok önálló, függõleges töme-
gei által.
A központos formának még egy fontos szere-
pet szánt a tervezõ: hangsúlyt adni az amúgy
is kiemelkedõ helynek, városképi elemévé vál-
ni a hegykoszorú ölelte belbudai városrész-
nek. 

Most: 

Itthon kevesen voltak képesek high-tech épí-
tészetet mûvelni, de Virág Csaba egy közülük,
s talán neki ment a legjobban. Az MTI-pályá-
zat készítésekor a Pázmándi Margittal közös
aranyhegyi TV-székház terve ekkorra már 20
éves, a budavári Teherelosztó és a többi vári
épülete is évek óta álltak. A high-tech-ikon
párizsi Pompidou-gép is már majd' egy évtize-
de mûködött. Az MTI-vel párhuzamosan több
tévés épületen dolgozott, a naprakész techno-
lógiát követelõ médiafunkcióval szoros kap-
csolattal bírt.
Számára az építészet legmagasabb fokát je-
lentõ várostervezés itt is vezénylõ erejû. Az
MTI-vel fõvárosi, sõt, kozmikus léptékben
akarta kifejezni magát: a Naphegy tetején ülõ
üvegprizma antennáival nagy távlatokhoz
kapcsolódik.
Semmivévalóvá lennének ezek a holisztikus
szándékok, ha nem lenne végtelen precíz és
nagy mûgonddal végigrajzolt az egész ház: a
tervezéskor lesajnált stílû szocreál masszív
tömbjére válaszként könnyed-laza testet borí-
tó üveghéjat tervez. A földhözragadt horizon-
tálishoz égbetörõ vertikálist illeszt. A pálcák,
oszlopok, rácsok és tetõhéjak finom kompozí-
ciójával csatlakozik a régi szárnyhoz. Az épü-
letet körbejárva a mindig változó forma min-
dig más és más módon kapcsolódik telkéhez.
Hiába az ötvenes évekbeli elõdjére tett kritika
és a frissesség iránti olthatatlan vágy, valójá-
ban Hidasi elõtt hajol meg: mintha az õ, Fém
és Lisznyai utcai saroklecsapása lenne a priz-
ma alakításának elõképe. Továbbmenve: ha a
közelben járnak, kicsivel naplemente után,
akkor induljanak el a Palota úton, és vegyék
észre szemük sarkából a Naphegyen trónoló
ûrhajót, a budavári palota kupolájának pan-
dantját.

Mai szemmel
MTI székház bõvítése, Budapest (1985–1991)

Építész: Virág Csaba (1933–2015)

Szöveg: Tóth Gábor, fotó: Vukoszávlyev Zorán



8

A _ P r o ’

Szellemtáncosok

Debrecen Megyei Jogú Város Zöld-
területi Osztálya nyár elején írt ki
pályázatot egy nagyerdei alkotótá-
borra, amelynek célja az volt, hogy
a jelentkezõk a növényzet roncsolá-
sa nélkül helyezzenek el helyspeci-
fikus land-art alkotásokat a terüle-
ten. A kiíró szándéka az volt, hogy
a közelmúltban megújult Nagyerdei
parkot tovább színesítõ, a látogatók
figyelmét felkeltõ, színvonalas és
kreatív mûalkotások szülessenek.
Szuszik Dóra, a Debreceni Építész-
mérnöki Tanszék hallgatója és Szat-
mári Zsófia építész az utolsó pilla-
natban adták be javaslataikat, a
zsûri pedig rokonszenvvel fogadta
mindkét ötletüket.
A Nagyerdõ ösvényeit róva a két pá-
lyázó számtalan olyan helyre akadt,
ahol a borostyán teljesen befutotta
a terepet, lehetetlenné téve más nö-
vények megjelenését. Az egyik tisz-
táson a fák a pillanatba fagyott
mozdulatok könnyedségével teke-
redtek, ami egy fényes, viaszos leve-
lû borostyánnal futtatott táncpar-
ketthez tette hasonlatossá a ligetet.
A csicsergés a zene, a lombokon át-
tûzõ nap a világítás: Szatmári Zsó-
fia és Szuszik Dóra a táncukat ma-
gányosan lejtõ fák számára terveze-
tek kecses, drótból szövött partnere-
ket, amelyek a liget fénybõl – pon-
tosabban: csirkehálóból – szõtt ki-
egészítõivé váltak.
Az építés három napja alatt renge-
tegen fényképezkedtek a táncosok-
kal, amelyek a Campus Fesztivál vé-
gén – mint ha ott se lettek volna –
szellemként tûntek el.

Szöveg: Wesselényi-Garay Andor
Fotó: Szatmári Zsófia és Szuszik
Dóra
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Az újpesti piac elõdjeként már az 1830-as évekre kiala-
kult egy vásárhely az Árpád út és a Váci út sarkán, aho-
vá szekereken szállították az árut a Dunán érkezõ kofa-
hajókról. A kordék és hajtóik a megyeri csárdában álltak
meg pihenni, a piacon a lovakat a taligák mögé kötöt-
ték, és a kocsikról értékesítették az árut. A piacnak rend-
szeres idõpontja ekkor még nem volt, a község majd
1863-ban kap heti két alkalomra vásártartási jogot a
helytartótanácstól. A piac fejlõdése innentõl töretlen.
1874-ben a kereskedelmi miniszter ad engedélyt orszá-
gos vásárokra, amelyeket februárban, májusban, június-
ban és októberben tartanak, a rendszeres börzék törté-
nete pedig lassan összefonódik a helyi plébánia ügyével
is.

Az 1840-es különválása óta rohamosan fejlõdõ és a ki-
egyezéssel egyre fontosabb ipari központtá váló Újpes-
ten egyre sürgetõbb az igény önálló templom építésére.
1873-ban sorsjátékot rendeznek az anyagi fedezet meg-
teremtésére, ám az így befolyt húszezer forint még nem
elég a templomhoz, elég viszont egy bazárhoz, amely-
nek jövedelmeit innentõl a templomépítési alapba fekte-
tik. Sikerül is 1875-re elkezdeni a munkálatokat, nagy-
lelkû támogató is akad, ám az adományokat biztosító
Károlyi István halála miatt 1880-ra megakad az építés.
Örököse, Károlyi Sándor vállalja, hogy újabb ötvenkét-
ezer forinttal donálja a plébánia ügyét, cserébe azonban
azzal a kéréssel fordul az egyháztanácshoz, hogy eléged-
jenek meg egy kisebb templommal. Az egyháztanács el-
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NÉZÕPONTOK KÖZÖTT

Az újpesti új Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont*

Hártyaszerû holmlokzat a Szent

István tér irányából. A tükrözõdõ

felületen jól látszik Bachmann

Károly templomtornya, és a bontás

alatt álló 1972-ben átadott vásár-

csarnok. A homlokzatra rajzolódó

födémkontúrok a belsõ közlekedést

illusztrálják: a kép jobb szélén elin-

duló rámpa a régi vásárcsarnok

elbontása után folytatódni fog és

emeletessé teszi majd a teret  



fogadja a javaslatot, a pénz rendben meg is érkezik, így
a Bachmann Károly építész tervei szerint épült templo-
mot 1881 novemberében felszentelik. A hatalmas fóti
uradalom részeként a Károlyiak birtokán álló bazár és
templom együttese óriási vonzerõ a piac számára is,
amely 1883-ban lel végleges helyére a Szent István té-
ren. Klasszikus urbanisztikai képlet van kialakulóban: a
templom, a bazár és a piac együttese egyre kontúrosab-
bá teszi a település szívében formálódó központot.

A piac jelentõsége tovább nõ, amikor 1884-ben átad-
ják az ugyancsak Bachmann Károly tervei szerint felépí-
tett vágóhidat. A beruházás éppúgy vonzza a betelepülõ-
ket és ezzel az új vásárlókat, mint ahogy gyarapítja az
árukínálatot is. A növekvõ forgalom a piac méretén is
meglátszik, amely kezd aránytalan méreteket ölteni a
körülötte szervezõdõ szövet léptékében. A körben elhe-
lyezkedõ, jobbára földszintes házak között kialakuló tér
inkább üresség: a térfalak túlzottan távoliak – most is
azok – ahhoz, hogy igazi városi hely jöhessen létre egy
olyan településen, amelynek akkor még mindig nincs
klasszikus igazgatási centruma. A fiatal Újpest admi-
nisztrációját ugyanis két sarokirodában végzik, ám
1898-ra kezelhetetlenné válik a bõrgyárai miatt is egyre
fontosabb ipari központ ügyintézése. Pályázatot írnak ki
egy városháza építésére, amit Böhm Henrik és Hegedûs
Ármin szecessziós stílben komponált javaslata nyer meg.
Az 1900-ra befejezett épület mérete és ambíciója messze
túlmutat környezetének jellemzõen falusias topográfiá-
ján: a városháza egy metropoliszhoz méltó építészeti
tett, amely a templommal együtt már sikeresebben szer-
vezi urbanisztikai egységgé az addig meglehetõsen

laposkás ömlenyt. Templom, piac és városháza: klasszi-
kus szerkezeti képlet, amelynek érvényességén az azóta
eltelt évszázad sem változtatott. Károlyi Sándor ponto-
san érzékeli a térben zajló urbánus fordulatot, és már
1895-ben átadja a közösség számára a területet, amely
két világháborút, a vörös- és fehérterrort, valamint
1956-ot átvészelve azóta is folyamatosan piacként mû-
ködik. Freuddal és Meggyesi Tamással szólva: a város-
szerkezet mélytudatáig hatoló mintázat jött létre Újpes-
ten, amelyet az átkos évtizedek sem torzítottak.

Sõt.
A lassan változó vásárlói szokásokat követve 1972-ben

felépítették a jelen sorok írásának pillanatában még lát-
ható csarnoképületet, amelyet 1990-ben követett a vi-
rágpiac organikus – flóramimézisével az architecture par-
lante hagyományához illeszkedõ fakupolája. A lapostetõs
vásárcsarnok azonban legalább annyi problémát gene-
rált, mint amennyire megoldást adott. Megmenekültek a
piacozók az idõjárás viszontagságaitól, ám a csarnok fel-
töltése, teherforgalma kaotikus, kezelhetetlen és renge-
teg szeméttel járó állapotot teremtett. Errõl a sztereo-
metrikus lepényrõl – a modernizmus hagyományaihoz
méltón – ráadásul csak a beavatottak tudták, merre van
a bejárata, így azt 2010-re új téglakapuval jelölték meg.

Nem sokat segített.
2011-ben egy párakapuval gazdagodott a tér, ám ez

sem változtatott azon, hogy a fogyasztás és a forgalom
növekedése miatt már végképp vállalhatatlan volt a köz-
térre ürítkezõ piac és a környékén kialakult szlöm. A ke-
zelhetetlen parkolás és a förtelmes televényként kúszó
bódésor együttesen tette akuttá a Szent István tér prob-
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A régi képeken is jól látható, hogy

mekkora különbség van az ambi-

ciózus, központtá formálódó tér és

annak komponáltsága, mérete, falu-

sias jellege között 

A rámparendszer a teraszon ér véget. A fehér tömb a rendezvénytér ugyancsak kétszintes blokkja. Jól látszik, ahogy a földszinti

sarkon az addigi üvegfelület betömörül annak érdekében, hogy léptékében igazodjon a szemközti utcaképhez. Motívumként a

belsõ födémen megjelenõ diagonál-bordázatot fogja hadra Bun Zoltán



lémáját, így annak rendezésével együtt az új vásárcsar-
nok építését is elhatározták.

A térrel és környékével kapcsolatos ötletelés jó évtize-
de kezdõdött különbözõ pályázatok kiírásával [1][2].
Elsõ ütemként a Város-Teampannon tervei szerint 2010-
re újult meg a terület középsõ része, a templomok és a
városháza környezete, továbbá távlati elképzelések kör-
vonalazódtak annak tekintetében, hogy milyen is legyen
a tér a közeljövõben. A második ütemben az új vásár-
csarnokot építették fel, a harmadik szakasz jelenleg is
folyó munkálataiban az új csarnok elõtti felületet alakít-
ják ki és a felsõ dekket fejezik be, a beruházássorozat
zárásaként pedig a déli flekket, vagyis a virágpiac kör-
nyékét fogják zöldíteni.

Az új vásárcsarnok építésénél a legnagyobb mûszaki –
és telepítési – kihívást az jelentette, hogy építése közben
biztosítani kellett a régi lepény mûködését: szabad terü-
let egyedül a tér hátsó – nyugati – térfalát alakító tömb-
végen adódott, ám ehhez szükség volt az itt látható
Egek Királynéja plébánia, óvoda és közösségi ház átköl-
töztetésére. Erre 2014-ben került sor a 4plusz Építész
Stúdió és Berzsák Zoltán tervezésében, aki a Szent Ist-
ván tér 21-es szám alatti ingatlan díjnyertes átalakításá-
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A déli homlokzat a sarok felé halad-

va fokozatosan válik transzparenssé

Szent István tér; a rehabilitáció

irányát jól mutatják a zöld szigetek

Metszet: rétegszerû tipológia: alul a

feltöltés, középen a piac, fenn a ren-

dezvényterem kétszintes blokkja

A részleteiben barátságos oldal-

homlokzat furcsán magára hagyott

jelleget kap az utcában, amelynek

pandant térfala az építészeti eset-

lenségével, bénaságával együtt is

némiképp mintha helyénvalóbb

lenne (belsõ kép)



val oldotta meg a feladatot. (Egek Királynéja Fõplébánia
[3] – Katona Vilmos cikkében az új épületbetéteket azok
perforált-lyuggatott felülete okán az ornamentika irá-
nyából közelítette meg.).  Az új vásárcsarnokot egy ad-
dig precedens nélküli folyamatban, az Összevont Telepí-
tési Eljárásban engedélyezték, amelynek célja az volt,
hogy rövidítsék az egyébként rendkívül hosszadalmas
ügymenetet. Az elõkészítés 2013 és 2015 között zajlott,

magába foglalva a tér rehabilitációját, a telekalakításo-
kat és az egyéb közmûépítési engedélyek beszerzését.

A csarnok tervezési munkáit elnyerõ FIRKA Építész
Stúdió Kft. és a felelõs tervezõ Bun Zoltán rendkívül sza-
batos tanulmányban [4] ismertette a piac tervezési és
értelmezési kereteit. Ennek fõbb pontjai szerint a piac 

(i) olyan városi mûtárgy, amelyik a nõtt, burjánzott
káosz helyett a strukturált és kompakt rendet képviseli;
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1. Új vásárcsarnok – ez épült meg a fejlesztés

második ütemeként

2. Bontás alatt álló régi vásárcsarnok, délen a

virágpiac fakupolájával – a tér északi

felületének rendezése a harmadik ütem, a

záróakkord a virágpiac elpucolása lesz

3. Templom

4. Városháza; utóbbi kettõ közötti tér reha-

bilitációja valósult meg az elsõ ütemben

A feltöltés a föld alatt történik;

fejünk felett a rámpa, amely a teret

a rendezvénytérhez köti majd 



(ii) a tér felé kapcsolódik: bõvítése egyszerre horizon-
tális és – a kulturális funkciók befogadásával – vertiká-
lis;

(iii) vegyes funkciójú komplexum, amely meglévõ
rendszerek összefogásával jön létre.

A végeredmény ezért
a) kompakt, többszintes rendszer, amelyben – követve

a vásárcsarnokok tipológiáját – alul a feltöltés, középütt
a vásár, felül a rendezvény kétszintes blokkjai rétegzõd-
nek egymásra;

b) a köztér meghosszabbításaként a Szent István tér
felé fordul, sõt, egy rámparendszerrel azt emeletessé té-
ve a rendezvénytér blokkjait is ezekhez a külsõ-belsõ te-
raszokhoz kapcsolja;

c) illeszkedik a környezõ utcák léptékéhez és térfal-já-
tékához, magyarán ahhoz a felülethez, amelyet a hom-
lokzatok tesznek kollektív, alkalmasint míves relieffé;

d) egyértelmû tömegként illeszkedik a városháza és a
templom középületkettõséhez.

Vagyis egyszerre pozicionálja magát testként és köz-
térként; hártyaként és tömegként; városi tárgyként és
önelvû rendeltetésként, de ami a legfontosabb: felületso-
rozatként, amely többnyire bejárható, ahol pedig nem,
ott szemet csiklandó mezõként lebeg a magasban.

Tehát még egyszer: tárgy és tér, hártya és volumen;
továbbá tömeg és felület, köz(ép)pont és közlekedés.

És ez, így, egyszerre túl sok. Távolról sem vitatom e
sarokpontok relevanciáját, poétikai és filozófiai potenci-
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*Bun Zoltán azzal a kéréssel fordult a

szerkesztõséghez, hogy a Metszet cí-

mû lapban szokásos interpretatív

metaszövegektõl eltérõ, inkább a

klasszikus építészeti kritikák felé hajló

tanulmány jelenjen meg a piacról. Egy

efféle szöveg komponálásának alapfel-

tétele a külsõ pozíció, az alant olvasha-

tó esszé tézisei azonban Bun Zoltánnal

folytatott beszélgetések során formá-

lódtak. Nem kívánom a végeredményt

rákenni, de ha nem hallgatja végig so-

pánkodásaimat, a soron következõ

észrevételeim sem fogalmazódnak

meg. Köszönettel tartozom bizalmáért

és nagyvonalú türelméért.  

** Üdítõ ellenpéldaként lehet számíta-

ni Ferencz Marcel néprajzi múzeumára

és Skardelli György stadionjára, de

ezek a példák sem intenzív, sûrû be-

építésû szövetben épülnek.

Tipológiai újdonságként jelentkezõ, diagonális alulbordás födém a gombafejekkel és bevilágítóval 

A kétszintes piac emeletén – hátunk

mögött a húsosok, alant a zöldsége-

sek. A nyersbeton tisztasága, õszin-

tesége az áruk frissességéhez való

viszonyunkkal keresi a párhuzamot



álját, mi több, jól esik Bun Zoltánt követni és a diagonál-
bordázatú födémre nem pusztán tipológiai nóvumként
tekinteni, hanem azt olyan escheri térdarabként olvasni,
amelyen nem lábbal, hanem a tekintettel lehet vándorol-
ni. Hiába költõi az általa kijelölt interpretációs mezõ, a
sarokpontjain megvalósuló konkrét megoldások nem se-
gítik, inkább gyengítik egymás hatását; nem igazolják,
inkább korrumpálják önmagukban egyébként megkérdõ-
jelezhetetlen igazságukat azzal, hogy elvarratlanul ke-
rülnek egymás mellé. Miközben a narratívák szintjén
nincs olyan eleme Bun Zoltán elképzelésének, amely
akár az elvek szintjén is megkérdõjelezhetõ lenne, a
megtestesülésükre rendelt konkrét építészeti megoldá-
sok hatásával mintha nem számolna, azok következmé-

nyeit, önálló történetteremtõ lehetõségeit mintha figyel-
men kívül hagyná. Pontosabban, a valóság a maga láb-
és hónaljszagú fenomenológiájával elképzeléseinek elle-
nében hat.

Kezdjük az egyik leginvenciózusabb elemmel, a fö-
démmel – értelmezésemben: emelt sétánnyal. Rendkívül
vonzó, mi több, talányos a diagonális gerendázat megje-
lenése, a szokásos szerkezettipológiákon túllépõ újdon-
ságértéke, csakhogy ez jelenleg a redundáns esztétikájú
– írhatnám: extragáz – virágkupolára vezeti a tekintetet.

Annak elbontásával pedig valahova, egy jelenleg még
alulhatározott zöldre. Meglehet, méltatlan mindezt fir-
tatni, hisz a tervek megrajzolásakor már nem szá-
mol(hat)tak a csarnokkal, még nem számolhattak a tér
déli szakaszának rehabilitációs javaslataival, mégis fel-
merül a kérdés, hogy mi lesz az a láthatatlan fókusz, az
a jelenleg még semmiként is aluldefiniált akármi, amely
önértéken is érdemes lesz arra, hogy elszakítsa a tekin-
tetet a városháza-fõtér-templomtorony tengelyes kompo-
zíciójáról. Mely tengely erejével, városlélektani szerepé-
vel ugyanakkor Bun Zoltán szemmel láthatóan tisztában
van: tudatosan stilizálja várospanorámává a látványt,
amikor felnyitja a keleti homlokzatot, tudatosan emeli
spektákulummá a torony és a városháza imágóját akkor,

amikor a térre irányítja a homlokzati panorámalifteket.
E pontokon sikeresen hangsúlyozódik a piac térbeli

koncepciója, szemipermeábilis pszeudo-köztér jellege.
Kritikus döntés persze egy négyhektáros, nehezen belak-
ható városi piazzán emelt rámpákkal kísérletezni, ennek
mûködtetésére Bun Zoltán meghozza a vezéráldozatot:
kétszintessé teszi a piacot, az emeletre pedig a húsáru-
sok kerülnek, ezzel késztetve a vásárlókat arra, hogy
egyáltalán használják a második szintet. Eléri viszont ez-
zel, hogy a tér északi peremén a házba futó rámpát egy-
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szerre lehessen megközelíteni kívülrõl és belülrõl, hogy
az éppúgy szolgálja a rendezvénytérre érkezõket, mint a
piacozókat. Összetett és bonyolult csomópont ez – ír-
nám, a ház lelke –, a szintváltások jól olvashatók a bejá-
rati homlokzatra rajzolódó ferde födémsávokról, elvész
azonban a köztér-, értsd: infrastruktúrajelleg, mire az
emeletre érünk. Ritka szép az a belsõ táj, amely a ren-
dezvénytér elsõ szintjére vezet, ám megtörik a lendülete,
mire a legfelsõ szintre érünk. Noha a liftekbõl kilépve lé-
legzetelállító az alant húzódó, lépcsõkkel, rámpákkal ta-
golt enteriõrpanoráma, itt, a lift elõterében ez az egyete-
messég belsõépítészeti effektekké oldódik, és ugyan jó
ízléssel komponált, de mégiscsak grafikázott falnézetek-
re esik, mire a színházterem elõcsarnokába érünk. A ház
nagy ígérete, hogy hártyaként voltaképp tényleg nem
tesz mást, mint körbeveszi azt az infrastruktúrát, amely
a sétány és a piac csomópontjánál alakul ki, és mely sé-
tány voltaképp a piactömb tetejére futtatott teraszon ér
véget. Csakhogy errõl a teraszról visszatekintve már
megszûnik a ház hártya-jellege, mert színnel, formával
és anyaggal is hangsúlyozott, additív tömegmotívumok
kezdik magyarázni a mögöttük lévõ rendeltetés(eke)t.
Miközben a fõhomlokzaton elinduló lantornajelleg az
egyéb történések tekintetében voltaképp nagyon is he-
lyénvaló: „a háttérház – ugyanis (beszúrás: WGA) – az
események kerete, élõ díszletként mûködik éjjel-nappal,
belsõ mûködésének közszemlére tételével”[4]. Milyen
igaz ez ott, ahol Bun hagyja mûködni ezt a koncepciót,
ahol az épület pusztán neutrális háttér a piac kultúrájá-
hoz, ahol egyensúlyba kerül a tekintet és az annak való
kitettség.

Csakhogy ezt az elvet kívül és belül is felülírja egy-egy
újabb képzet.

Kívül a város képzete, ahol a térbe vetettséget, vagyis
a látás és láthatóság ideáját váltja fel a csakis külsõ te-
kintettel mérhetõ utcaképi azonosulás vágya, belül pedig
a színház fekete dobozának elve, melynek heterotópiájá-

ban látvány és tekintet viszonya visszabillenthetetlenül
válik aszimmetrikussá, amikor a sötétben rejtezõ nézõ
pillantása a színpad felé irányul. Az utóbbi, a piac kultú-
rájától alapvetõen eltérõ minõséget kívánja Bun megmu-
tatni a tetõterasz irányából, amikor bezárja és feltördeli
a rendezvényterem blokkját. És az elõbbi, vagyis az ut-
caképi illeszkedés imperatívuszának enged akkor, ami-
kor grafikai eszközöket keres az oldalhomlokzat(ok) ke-
zelésére. Azonban mindkét lépés az eredeti koncepció
ellenében hat, kikezdve az épület önlényegûségét.

A hadra fogott eszmék vetélkedése, azok tisztázatlan
viszonya teszi végképp bizonytalanná az oldalsó hom-
lokzatok kezelését és alakítja némiképp arbitrálissá azo-
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kat a felületeket, amelyek a környezõ utcákhoz illesz-
kednek. Ezeken a pontokon ugyanis a ház grafikává vá-
lik. Az illeszkedés igényének mindenkori logikája szerint
érthetõ, hogy reagálni kíván a – környezetének léptéké-
ben minden elképzelhetõ arányosságot túllépõ – mérete-
ire, és még abban is van ráció, hogy ehhez alapmotí-
vumként a diagonálishoz nyúl. Csakhogy míg a negyven-
öt fok a szerkezetben egyszerre szerkezeti nóvum és –
némi költõi túlzással – fordított utcafelület, addig
ugyanez a homlokzaton ismételve kiüresedett ornamen-
tum, amely még a nyílások kezelését is nehézkessé teszi.

Eltérõ motívumokkal ugyan, de hasonlóképpen egy
komponált és az illeszkedés lehetséges stratégiáját kere-
sõ felület az északi homlokzat is, aminek eredményeként
három lapra hullik szét a tér irányából egylényegûnek
tûnõ ház. Egy elementáris, önmaga mûködésérõl reme-
kül mesélõ bejárati felületre, továbbá kettõ, parciális
problémákban elveszõ, önmaga méretét feledtetni kívá-
nó grafikai stúdiumra.

A tér kolosszális méreteivel szembesülve olybá tûnhet,
hogy az általam – meglehet, tévesen – kifogásolt elemek
mintegy foganatai annak a bizonytalanságnak, amely a
méretek kapcsán alakzatilag jellemzõ a kortárs magyar
építészetre.** Az Árpád híd végén lévõ tízemeletes pa-
nelházsor pixelkamuflázsa, Százhalombatta funkciókon-
fettivel felszórt fõtere, Skardelli György sportközpontja a
közszolgálati egyetem kampuszán és ez a ház is mintha
arról a zavarról árulkodna, amelyet a lépték, pontosab-
ban a léptéktörés vált ki legjobb építészeinkben. A méret
kezelése – metaforikus értelemben – biztos, hogy nem
mûködik dialógusos alapon, inkább a manifesztumok
mûfaja ez. Márpedig ez a mi korunk kevéssé a kijelenté-
sekrõl, mint inkább a kérdésekrõl és a párbeszédrõl szól.
Fokozza ebbéli vélekedésünket a 'kicsi szép' elve éppúgy,
mint az építészeti tudásátadás napi rutinja, a posztmo-
dern velünk maradt töredezettsége éppúgy, mint a mo-
dernizmus õsbûnként számon tartott voluntarizmusa.
Majdnem, hangsúlyozom, majdnem ez lehet a probléma
gyökere Újpesten is, azonban itt lényegesebbnek tartom
egy rendkívül speciális városi helyzet rögzítését. Mégpe-
dig azt, hogy ennek a községnek (kerületnek, kisváros-
nak) urbanisztikai értelemben sohasem készült el a köz-
pontja. Pontosabban: csak Bun Zoltán épületével vált
teljessé. Bun Zoltán és a FIRKA igazi feladatra nem az
volt, hogy piacot tervezzen ide, hanem az, hogy betetõz-
zön egy folyamatot, amely jobbára még az ipari város-
ban zajlott le a tizenkilencedik század végére, és amely-
rõl azt véljük, hogy modern(ista) eszközeinkkel kivite-
lezhetetlen. A városháza-templom-piac urbanisztikai há-
romságának kiépülésével Újpest a világi és transzcen-
dens központjai mellé megkapta végre az élmény (fo-
gyasztás?, pénz?) katedrálisát is. Legyen errõl bármi is a

véleményünk, ez a funkcióhármas tagolt és jól berende-
zett térbeli keretek között jelenik meg az összes jól mû-
ködõ városi téren, csakhogy ennek egyik eleme eddig hi-
ányzott Újpestrõl, ebbõl a késõn urbanizálódó városköz-
ségbõl.

Városháza, templom és piac. Utóbbinak itt a városhá-
za példáját követve egy hasonlóképp magabízó, építé-
szeti mibenlétérõl egyetlen mondattal nyilatkozó kijelen-
tésként kellett volna felhangzania azzal a bátorsággal és
jövõbetekintéssel, amely elengedhetetlen egy központ lé-
tesítéséhez. Vessünk csak egy pillantást Böhm Henrik és
Hegedûs Ármin tettére, és képzeljük el azt a korabeli
térszövetben. Harsogó jókedv és mûvészi öntudat, jövõ-
látó ambíció és törhetetlen optimizmus. Palota a falu kö-
zepén. Amelynek méltó párja egy hasonlóképp sztereo-
metrikus palota lett volna ezen a foghíjtelken.

Nem tudom, hogy a mai korunk, mi magunk alkalma-
sok vagyunk-e arra, hogy egyáltalán érzékeljük ezt a
problémát, és ha igen, adottak-e az eszközeink arra,
hogy akár váteszi akarnoksággal verjük végig egy szaba-
don álló épület ideáját egy sûrû foghíjhelyzetben. 

Nem, nem alkalmas; nem, nem adottak – mégis ezt
kellett volna.

Amúgy pedig.
E teljesíthetetlennek tûnõ elváráson túl és az összes

észrevételemmel együtt: jó hely lett ez a piac. Bevallom,
én nem szeretem és nem is nagyon értem ennek a kultú-
ráját. Zavar a zaj, még inkább a szag, rettegek ráadásul
a kofák verbális inzultusától, frusztrál, hogy kinéznek,
hogy nem vagyok – jelentsen ez akármit is – odavaló. De
legfõképp azzal a skizofréniával nem tudok mit kezdeni,
ahogy a lakosság, közöttük feketeöves könyvmolyok és
mûkörömlakkos cicababák, öregecske úrasszonyok és
dzsentroid hipszterek alkudoznak a kofákkal: szakértõ-
ként tapogatják az árut, fumigálják frissességét, kortyol-
ják a dinnyét és elismerõen csippentenek szemükkel a
hosszúkaraj láttán, mintha legalábbis fél életüket az
agráriumban töltötték volna. Mintha a piac lenne a me-
nedék: az utolsó köldökzsinór a természethez, valamifé-
le organikus magasztossághoz, a világban való létezés
egy már épp csak létezõ módjához. A heti pár órára ter-
mészeti lénnyé visszavedlõ vásárlók bájos komolysággal
elõadott színházához épített színpadot Bun Zoltán és a
FIRKA. Mely színpad díszletei között szemmel láthatóan
elhiszik az emberek, hogy van központjuk, hogy van ho-
va tartozniuk, hogy jelent valamit újpestinek lenni. És
ha innen nézem, márpedig szeretem innen nézni, akkor
ez egy nagyon-nagyon jó épület lett.

Wesselényi-Garay Andor
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A japán mottainai szóban, amit mintegy másfél évtizede
kapott fel a nemzetközi környezettudatos mozgalom, az
anyag és az azt produkáló természet iránti tisztelet van
benne. Elég nehezen lefordítható, körülbelül az jelenti:
„micsoda pazarlás!” vagy pontosabban: „ne dobd el, ne
rombold le, ami értékes”[1]. Nos, a japán Kamikacu
(Kamikatsu) városban ezt tényleg komolyan veszik: a
hulladék 80 százalékát gyûjtik be szelektíven 2002 óta.
A jó arány jelentõs részben annak is köszönhetõ, hogy
nem kevesebb, mint 34 kategóriában gyûjtenek. Hivata-

losan. Mert valójában, az összes alkategóriát is számítva,
több mint 60 kategóriában. (Hogy hogyan jön össze eny-
nyi? Ezek nagyjából hasonló kategóriákat jelentenek,
mint nálunk a szelektív, a veszélyes és az elektronikai
hulladékok, csak jóval részletesebb bontásban: négyféle
papír, négyféle fémhulladék, stb.) A város közössége vi-
szont ennél is ambiciózusabb célt tûzött ki maga elé: a
nulla hulladékot. Ehhez a gyártás és a kereskedelem át-
alakítása szükséges, amelyhez egy magáncégben talált
partnerre a település. A partnercég vállalta egy közössé-
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gi ház megépítését, amely egyszerre kimért ételt és sört,
valamint rövidárut kínáló bolt, kocsma, és sörfõzde.
(Persze ne magyar értelemben vett kocsmára gondol-
junk, ez a pub inkább bisztróba oltott vegyesbolt – egy
igazi falusi hely.) A kocsma angolul pub, ami a „public
house”, azaz közösségi ház szóból rövidült. (A magyar
kocsma szó eredete sajnos más: az ószláv krcsma szó in-
doeurópai gyökerû[2], jelentése valószínûleg „csinálda”
volt[3], ami itt konkrétan fõzdét jelent: szeszfõzde, sör-
fõzde.) 

Hiroshi Nakamura építész tervezõ számára ez a kö-
zösségi funkció adta az inspirációt: azt kívánta elérni,
hogy az épület ne csak teret adjon a környezettudatos
kereskedelemnek, de jelképes is legyen. „Azt akartuk,
hogy a közösség elvei, a hulladékkal való bánásmódja és
bölcsessége határozza meg az építészetet.” Ennek leg-
fõbb eszköze a völgy felé, egyben a falu felé nézõ hatal-
mas üvegfal, melyet elhagyott házak ablakiból készítet-
tek két ablakrétegben, nyolc méter magassággal. A bon-
tott ablakokból álló fal éjszaka a „remény lámpásaként”
világít a fogyó népességû falu felé. A magasra felhúzott
tér egyben a szellõzést is segíti: nyáron néhány ventilá-
torral eltávolítható a meleg levegõ, télen pedig a két

üvegfal közötti levegõ a hõszigetelést segíti, míg a kiegé-
szítõ fûtésrõl az erdõ és a falu fahulladékával fûtött,
széndioxidsemleges kazán gondoskodik.

A falak külsõ burkolata helyi cédrus hulladékfa pácol-
va, konkrétan természetes datolyaszilvapáccal festve. A
padlóburkolat egy téglagyár feleslegessé vált maradéká-
ból készült, a csillár üres üvegekbõl, a sörcsapok karja a
városból elõkerült agancsokból, a tapéta újságpapírból.

A berendezés, a bolt polcai elsõsorban újrahasznált falu-
si bútorokból, kelengyésládákból készültek, de az egész
belsõ tele van újrahasznosítási ötletekkel. Láthatjuk,
hogy polc szinte mindenbõl készíthetõ a sörösrekesztõl a
bõröndökön át a varrógépállványig, fa fellépõbõl is lehet
reklámállvány, a rizstörõbõl lámpa.

Bevallom, nekem nagyon tetszik a japánok sallang-
mentes hozzáállása. Szemben a fejlett nyugat „bölcsõtõl
bölcsõig” elvével – ami egyébként szintén elismerésre
méltó és követendõ – itt nemes egyszerûségrõl van szó.
Nézzük csak meg a néhány éve elkészült amerikai min-
tapéldát, a NASA központját (építész: William
McDonough + Partners)! [4] A hipermodernnek látszó
építészet talán anyagaiban valóban újrahasznosítható,
reciklálható, de egész más a már meglévõ anyagok újra-
használása, mint az újrahasználható, de egyébként va-
donatúj anyagok beépítése. Az egyik gyógyítás, a másik
csak nem ártás. Egyiken látszik az elkötelezettség, a má-
sik csillogó, elegáns, mintha minden rendben lenne. 

Az épület fõ erõssége: Hiroshi Nakamura úgy tervezte
meg az épületet, hogy nem tûnik szedett-vedett szemét-
építésnek, Mad Max-díszletnek, mégis elsõ pillantásra
látszik az újrahasználat ténye.

Szolgál-e a – hulladék-tervlapokkal a témától rég el-
ijesztett – magyar építészek számára is tanulsággal ez az
épület? Remélem, hogy igen: ha legközelebb bontásról
vagy átépítésrõl, felújításról vagy eldobásról dönt a tisz-
telt olvasó, talán bevillan egy homlokzat képe Kamikacu
városa felett.

Csanády Pál

K Ü L H O N

20 M E T S Z E T / 2 0 1 8  / n o v e m b e r / d e c e m b e r

Építész: Hiroshi Nakamura & NAP

Statika: Noriaki Yamada

Structural Design Office 

Generálkivitelezõ: Daiso Co.,Ltd

Beruházó: Transit General 

Bútorterv: Wrap

Fotó: Koji Fujii (Nacasa and

Partners)

Irodalom / References

[1] MacQuillan, Alan G – Preston,

Ashley L: Globally and Locally: Seeking

a Middle Path to Sustainable

Development, University Press of

America (1998), p 157.

[2] Tótfalusi, István: Magyar etimológiai

nagyszótár, Budapest: Adatbázis

(2001), Arcanum DVD Könyvtár, 2.

[3] Trubacev, O N, ed,                         , 

in Etimologiceskij slovar slavjanskix

jazykov [Szláv nyelvek etimológiai

szótára] (in Russian), vol 13, Moszkva,

Nauka, (1987), pp 211

[4] Csanády, Pál: Egy úr az ûrbõl: NASA

Fenntarthatósági Bázis, Moffet Field,

Kalifornia, USA, Metszet Vol 4, No 6

(2012/6), pp 26–29.

Az épület mögötti téren 

idõszakonként közösségi

sütögetést tartanak



M E T S Z E T / 2 0 1 8  / n o v e m b e r / d e c e m b e r 21

A belsõ térben a csillároktól a

szekrényekig szintén minden

„riszájkling”

Metszet az épület téli mûködésével

1. Sörfõzde

2. „Csomagolásmentes” bolt

3. Kocsma

4. Szén-dioxid-semleges kályha

5. Meleg levegõ hatékony keringtetése

6. Dupla üvegfal a hõveszteség csökkentésére

1

2 3

4

5

6



Javornice apró, elnéptelenedõ falu a történelmi Csehor-
szág területén, Dél-Bohémia régióban. A mintegy 800
éves múltra visszatekintõ település lélekszáma 1880-ban
volt a legmagasabb, azóta hol lassan, hol gyorsabban
csökken, így az egykor mintegy 250 fõs közösség öröksé-
gét ma mindössze 43 állandó lakó õrzi. [1]

A falun észak-déli irányban húzódó útvonalat fehérre
meszelt, zárt homlokzati felületek és épített támfalak,
helyenként kerítésfalak szegélyezik, sötétbarnára pácolt
kapukkal, kevés utcára nézõ ablakkal. A kelet-nyugati
hossztengelyû házak az utca felé L alakban zártak össze,
a telek végében pedig pajtasor szegélyezi a többnyire
déli tájolású udvarokat. Az épített és természeti környe-
zetet szemlélve elhomályosul, hogy mintegy 500 km és
két országhatár választ el bennünket ettõl a kis falutól,
amelyet – kisebb módosításokkal – akár a magyar vidék-
re is képzelhetnénk. [2] Éppen ezért figyelemre méltó a
most bemutatandó épületegyüttes: mert akár itthon is
épülhetett volna. 

A dombvidéki táj és a népi építészet által erõsen meg-
határozott összképbe simul bele a fõutca déli végén lévõ
épületegyüttes, amely sem anyaghasználatával, sem tö-
megeivel, sem a beépítés módjával és mértékével nem
különül el a környezõ házaktól. A részben felújítás, rész-
ben új építés nyomán létrejött együttesrõl egyetlenegy
dolgot lehet sejteni, ahogy közelítünk felé: hogy valószí-
nûleg nem lakóépület. Nem vagyunk messze az igazság-
tól, ha falusi vendéglátóhelyet, vagy – a fukaron adagolt
nyílásokból kiindulva – valamilyen ipari vagy gazdasági
funkciót képzelünk bele. Az U alakban körülépített tel-
ken mindez helyet kapott, sõt, a lepárló és a szállások
mellett még egy vendéglátó helyiséget és egy tánctermet
is rejt magában. Az épület tágabb környezetét pedig
gyümölcsös foglalja el, így a feldolgozásra váró alma is
helyben van. 

Az utcavonalat két rövid homlokzat szegélyezi: egy
régi és egy új. A 19. század végén épült régi épület-
szárnyban korábban vendéglõ, a telek végét merõlege-
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sen lezáró tömegben pedig táncterem mûködött – a fel-
újítással ezek a funkciók újból helyet kaptak benne, az
utcai szárny felsõ szintjét pedig szállások foglalják el. Az
új, utcavonalra rendezett tömeg nagy belmagasságú,
hátsó szakaszában helyezték el a lepárlót. A kívül-belül
fehérre festett falak megmutatják a szabályos téglakö-
tést, amely az egyszínû megjelenésben anyagtalanná ol-
dódik. A fehér szín a tetõt lezáró deszkázaton is folyta-
tódik, mindezzel kontrasztban áll az „I” szelvénybõl kép-
zett acél szaruzat és a vonóvasak fekete színe. Az udvar
felõl megközelíthetõ részbe egy kis iroda került – a csa-
ládi örökségbõl származó, mélybarna ódon bútorok jól
érvényesülnek a fekete-fehér belsõben. 

A tánctermet – a telek lejtésébõl adódóan – egy
elõlépcsõvel feltáruló bejáraton keresztül, vagy belülrõl
a vendéglátóhelyen át lehet megközelíteni. Itt az alsó
egy méteres zónában halványzöld falak és a velük har-
monizáló színû nyílászárók teremtenek történelmi lég-
kört, egyszerû vonalú, függesztett lámpákkal kiegészül-
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ve. A keresztirányú épülettömeget vizesblokk egészíti ki,
az emeleten további szálláshelyekkel, a két végén pedig
tároló helyiségekkel. Figyelemre méltó a könnyûszerke-
zetes új épületrész, amelynek tetõszerkezete népi építé-
szeti elõképeket idéz, a régi pajták fedélszékére emlé-
keztet. 

A belsõ terek berendezése részben gondosan összevá-
logatott régi bútorokból áll, részben pedig ezekhez illõ,
masszív és idõtálló újakból, amelyek magukban hordoz-
zák a szép öregedés ígéretét – elképzelhetjük, hogy pár
évtized alatt hozzápatinásodnak a régi bútorokhoz és
harmonikus egészet alkotnak majd. 

Az additív tömeget függõlegesen is megmozgatja a te-

lek észak-déli irányú lejtése, amit tereprendezéssel és
elõlépcsõkkel hidaltak át. A két udvar talajszintje között
mintegy egyméteres szintkülönbség van. A déli udvar
gránit kockakõvel burkolt, közepén facsemete – az észa-
ki udvar ezzel szemben füvesített, egyszerû, négyzetes
lépõkövek vezetnek a bejáratokhoz. Az összkép harmo-
nikus, tartogat magában egy kis esetlegességet, amitõl
idõtlenné válik: a nyílászárók hol vörösesbarna, hol hal-
ványzöld színûek, a héjazat a régi épületeken téglavö-
rös, az újakon grafitszínû cserépfedés. Az új épületré-
szek anyag- és színhasználata egy sor elõképet idéz
meg: a vakolatlan, festett téglafelületek például részben
a nyugat-európai kisvárosok építészetébõl, részben pedig

K Ü L H O N

24 M E T S Z E T / 2 0 1 8  / n o v e m b e r / d e c e m b e r

Építész: Petr Kolár, Aleš Lapka /

ADR s.r.o.

Építész munkatársak: Jana

Zoubková, Markéta Kavalírová

Építtetõ: David Voverka /

Javornická Palírna

Helyszín: Javornice, Dub,

Csehország

Tervezés: 2013

Kivitelezés: 2016

Fotók: Jakub Skokan, Martin

Tuma / BoysPlayNice

Irodalom / References

[1] Statistický lexikon obcí Ceské repub-

liky, Ceský statistický úrad, Praha,

2013.

[2] Krizsán, András – Somogyi, Gyõzõ:

A Balaton-felvidék tájba simuló népi

építészete, Cser Kiadó, Budapest, 2010.

Az ajtó az irodába vezet, az apró

ablakokon a lepárlóhelyiségbe pil-

lanthatunk be

A homlokzati rajzokon megfigyel-

hetõ a régi és az új épületrészek for-

málása, és a telek lejtésének

követése

^



a magyar mûemlékvédelem tudatunkba égett helyreállí-
tásairól, míg a lábazat nélküli függõleges deszkaburkolat
a falvak gazdasági épületeirõl ismerõsek. A végered-
mény egy sor hagyományosnak mondható megoldás
pontosan adagolt keverékébõl áll össze. Nem csupán
mûemlék-felújítás, nem csupán pajtaidézet és nem csu-

pán apró nyílásokkal lyuggatott téglafelület, hanem
mindez együtt és még több: egy szervesen, évszázado-
kon át létrejött parasztporta érzelgõsségtõl mentes újra-
alkotása.

Érdemes ízlelgetni, megjegyezni a Javornická Palírna
nyelvtörõnek is beillõ nevét. Ki tudja, talán egy hazai,
falusi mûemlék felújításának, bõvítésének a tervezésekor
referenciaként hasznos lesz ismét áttanulmányozni. 

Ware-Nagy Orsolya
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A sör talán egyidõs az emberiséggel. Vagy legalábbis
nem sokkal fiatalabb nála, és minden bizonnyal az egyik
legelsõ, ha nem a legelsõ tudatosan készített alkoholtar-
talmú ital, amely bizonyítottan is mintegy jó 9 000 éve
van velünk, nekünk. Azon kívül azonban, hogy a sör mi-
lyen régóta része az emberiség életének (földrajzi hely-
tõl, vallástól és kultúrától szinte teljesen függetlenül), az
ellentmondásosságáról is szót kell ejteni –, legalábbis
ami a társadalmi pozícióját illeti.

A bor például mindig is más megítélés alá esett. Bár
voltak bizonyos hullámvölgyek a „karrierjében”, és a kü-
lönbözõ járványok által rendszeresen elpusztított szõlõk
néha a puszta létét is fenyegették, magas társadalmi po-
zíciója soha nem volt veszélyben. Valószínûleg nem vé-
letlenül talált egymásra az utóbbi pár évtizedben a ko-
rábbiaknál sokkal intenzívebben az építészet és a borá-
szat, hiszen a magas minõségrõl alkotott kép, a tudatos
„brandesítés” mögül nem hiányozhattak a látványos pin-
cészetek és a nagy kortárs tervezõk jól csengõ nevei
sem. A világ számos látványos, jelentõs és kiemelkedõ
borászattal gazdagodott az elmúlt évtizedekben: Herzog

& de Meuron,* [1] Zaha Hadid, Rafael Moneo, Santiago
Calatrava, Frank Gehry** [2] és mások által tervezett
borászatokkal telt meg a szaksajtó.

A sör mindeközben maradt a tömegek olcsó itala és
várt. Az új korszakot egy elõször jelentéktelennek tûnõ
apróság már megelõlegezni látszott: halvány emlék, de
volt egy idõ, amikor a legszínvonalasabb televíziós reklá-
mok a nagy sörgyárak reklámjai voltak. Szépen fényké-
pezett, izgalmasan vágott, kifejezetten igényes spotok,
amik finoman vetítették elõre a változást. Az igazi áttö-
rést azonban a hipsztermozgalom és a kézmûves sörök
mindent elsöprõ trendisége hozta el. Úgy látszik, a sör
újra kezdi építeni a saját, elveszett-elfeledett kultúrpozí-
cióját és ehhez szépen lassan elkezdenek felzárkózni a
gyárak is. 

E felzárkózás szép példája Spanyolország déli részén,
a leginkább nyaralócélpontként ismert, de a közelmúlt-
ban lenyûgözõ ráncfelvarráson átesett majd' egymilliós
Málaga egyik nagy múltú sörgyárának új központja.

Az 1928-as alapítású Victoria sörgyár nem tartozik a
legrégebbi sörgyárak közé, azonban az elmúlt 90 év is
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elég volt ahhoz, hogy a málagai lokális identitás részévé
válhasson. (A márka 1937-ben alkotott logó figurája, az
„el alemán”, azaz „a német” már kezdetben is a korszak
tipikus német turistáját ábrázolta, ahogy egy pálma alatt
a homlokát törölgeti, kezében kalap, mellette az aszta-
lon a Victoria. A logó jelentése azonban akkor erõsödött
meg igazán, és vált valódi identitásképzõ elemmé, ami-
kor a hatvanas években hirtelen német turisták ezrei
özönlötték el Spanyolországot, különösen Málaga kör-
nyékét és a Costa del Sol-t.[3]) A '90-es évek és a korai
2000-es évek gazdasági átrendezõdései azonban nem
bántak kegyesen a Victoriával sem: a sorozatos tulajdo-
nosváltások közepette 1996-ban bezárták a málagai gyá-
rat, majd 2007-ig kizárólag szupermarketekben árusítot-
ták a termékeiket.

A márka elmúlt 10 éves újjáépítésének legfontosabb
állomásához érkezett a 2017-es gyárnyitással. A Victoria
visszatért szülõvárosába. Az új gyár és látogatóközpont
megtervezésével a helyi illetõségû GANA Arquitectura
építészirodát bízták meg, akik számára az egyik kiinduló
pontot szintén a visszatérés motívuma jelentette. Elsõ
ránézésre éppen ezért meghökkentõ lehet a helyszín ki-
választása: a Guadalhorce ipartelep legkevésbé sem
mondható emelkedett, reprezentatív helyszínnek, azon-
ban (ahogy a tervezõk a mûleírásban is kiemelik [4]) a
választott helyszín a város egyik kapuja. Itt, a városba
vezetõ szakasz elõtt kapcsolódik össze a két legfonto-

sabb autópálya, így a „hazatérõ” sörgyár fogadja a haza-
térõket. Az elhelyezkedés szimbolikus gesztusa mellett
továbbra is jelentõs kihívás, hogy miképpen lehet egy
arctalan, szürke és szinte végtelen ipartelepen egy kor-
társ, vonzó és az újjáéledõ márka szellemiségének meg-
felelõ új gyárat és látogatóközpontot létrehozni?

Az épület nyers és tiszta megjelenésû, vállalja induszt-
riális voltát, nem esztétizál feleslegesen. Tudomásul ve-
szi a környezete által meghatározott lehetõségeket, ami-
ket azonban nem nyûgként kezel, hanem elõnyt ková-
csol belõlük: a szerelt acél csarnok szinte semmiben sem
tér el a szomszédaitól, hatalmas, üvegezett homlokzatá-
val és hófehér színével azonban látványosan különbözik
tõlük, így kevés eszközzel is feltûnõ jelenséggé tud válni.
A nyitottság ma egyébként is divatos eszme, a Victoria
pedig szinte ünnepet csinál belõle. Ha már a helyszín
nem vonzó, legyen az a tartalom, ami élettel tölti meg
az új házat. A teljesen megnyitott fõhomlokzat mögött
szinte a város terének részeként hat az ivócsarnok és
gyár technológiai részei is. A csarnok hosszú asztalaival
és bárpultjával egyfajta ipari oktoberfest-hangulatot
áraszt, míg mellette, csupán egy üvegfallal elválasztva
ott sorakoznak a hatalmas acél tartályok, a palackozó, a
teljes, már-már laboratóriumi technológia, amit a belsõ
szintén hófehér és funkcionális kialakítása csak tovább
hangsúlyoz. Az ivócsarnok mögötti területen a látogatók
egy kis kiállításon ismerkedhetnek meg a Victoriával, hi-
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szen innen is teljes rálátás nyílik a gyártósorokra, a tech-
nológiára.

A tulajdonos és a tervezõk is vonzó, fiatalos, de kifeje-
zetten csúcsminõséget sugárzó közeget szerettek volna
létrehozni, és ez sikerült is. Azt majd az idõ fogja eldön-
teni, hogy a látványos megújulást követõen a Victoria
vissza tud-e térni a város mindennapi életébe, hogy az
új gyár és látogatóközpont egy kedvelt és élõ közösségi
hellyé tud-e válni.

A Victoria új gyárában új arcát mutatja meg a minde-
nütt jelenlévõ sör. A régi logó, az „el alemán” figurája
most is ugyanolyan kaján vigyorral törölgeti a homlokát
egy pálmafa alatt, miközben az asztalán ott aranylik a
hûsítõ Victoria, de a környezet, amit szemlél, teljesen
megváltozott. „Német” lévén azonban bizonyára örömét
leli e változás minden mozzanatában: Oktoberfest egy

laboratóriumban – szinte úgy hangzik, mint egy német
álom. A Victoria nem csak visszaköltözött szülõvárosába,
de teljesen újravarrta régi ruháját, és miközben semmit
nem adott fel a múltja esszenciájából, azt felhasználva
messze a jövõbe tekint. Ebben a munkában pedig jó
partnernek bizonyult a GANA Arquitectura, hiszen az új
gyár és látogatóközpont minden részletében érezhetõ ez
a szemlélet.

Lehet ez az elsõ lépés azon az úton, amit az elmúlt
évtizedekben a borászatok bejártak, és amire talán most
a sörgyárak is ráfordulnak majd. Mindenesetre úgy tû-
nik, hogy a jövõ újradefiniálhatja a sör pozícióját, és
méltóbb helyre kerülhet ez az õsi és népszerû ital.

Sági Gergely
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Egy repülõtér egyben az ország kapuja is. Különösen
igaz ez egy fõváros, például Budapest esetében, ahol az
érkezõk elõször szereznek pozitív vagy negatív benyo-
mást hazánkról, és alkotnak gyors véleményt az érkezés
minõségétõl függõen, önkéntelenül is összehasonlításo-
kat téve más országok hasonló repülõtereivel. Az ülés-
ben elgémberedett lábakkal érkezõ szeretne minél ha-
marabb túlesni a hivatalos procedúrákon. A szükséges
útvonalakat végig kell járni, és ennek szervezettsége is
befolyásolja az ítéletet. Szerencsére az EU belsõ határel-
lenõrzési mechanizmusának egyszerûsödésével jelentõ-
sen rövidült a folyamat – legalábbis az EU-tagok számá-
ra. Noha a térbeli lebonyolítás kényszere fennmaradt, az
áthaladás ideje érezhetõen rövidült.

Összefoglalva tehát: a gyors, zökkenõmentes és udva-
rias lebonyolítás, a kellõ biztonság és ellenõrzés, vala-
mint a fogadóépület által keltett elsõ benyomás egyaránt
fontos. És mindezek elválaszthatatlanok egymástól. 

Gondoljunk itt a „fapados”, korlátozott szolgáltatást
nyújtó, ezért olcsóbb légitársaságok esetére, akik a repü-
lést és az érkezést is olyan megalázó eljárásra redukál-
ják, hogy sok esetben a várakozás, a beszállás és az ér-

kezés fizikai feltételei szinte egy marhavagonba terelésre
emlékeztetnek. Érdekes ellentmondás, hogy gyakran
azok is hajlandók ezt a tortúrát vállalni az olcsóbb repü-
lõjegyért, akik egyébként nem sajnálják a pénzt egy lu-
xusutazás költségeire. Az olcsó utasforgalom térbeli jelei
sajnos a Liszt Ferenc repülõtéren is jelen vannak. A vad,
a legprimitívebb módon „ideiglenesen” megjelenõ „bá-
dognyúlványok” szörnyû ellentmondásban állnak a Sky
Court építészeti színvonalával, és lerontják a reptér épí-
tészeti és kulturális színvonalát, szörnyû bizonyítványt
állítva ki az országról.

Ennek részbeni feloldására készült el a T2B pier.
Ahhoz, hogy a projekt megvalósítási körülményeit ér-

tékelhessük, érdemes röviden áttekinteni a Ferihegyi
(ma már Liszt Ferenc) reptér fejlesztési elképzeléseinek
elõzményeit. 

A reptér – mint minden európai és nem csak európai
reptér – egy világot átszövõ repülõtéri hálózat része,
amelyben minden régiónak megvan a sajátos belsõ fejlõ-
dési logikája, mely folyamatosan átalakul, változik. A
Budapest Airport is része ennek a globális rendszernek,
és növekvõ forgalma miatt lényeges volt a fejlesztése
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egyrészt légiforgalmi, másrészt közönség-kiszolgálási
szempontból. Alkalmassá kellett tenni arra, hogy más-
honnan átterelt forgalmat fogadni tudjon. Ez nagy tõke-
befektetést kívánt, ami több lépcsõben valósult meg. A
reptér fejlesztésének koncepciója elõször angol kézbe ke-
rült, amiben lényeges szerepet játszott, hogy a túlterhelt
heathrow-i repülõteret részben tehermentesítsék, elsõ-
sorban a távol-kelet felõl érkezõ gépek egy részének a
budapesti regionális központba terelésével, kiszolgálásá-
val. Ez két csoportot is sértett, egyrészt a Bécs-München
tandem reptérfejlesztési befektetõit, másrészt – bármi-
lyen hihetetlenül is hangzik – a budapesti lakosság egyes
véleményalkotó csoportjait, melyek hatékonyan tiltakoz-
tak a zajterhelés növelése ellen. Ezután egy spanyol be-
fektetõ társaság felvásárolta az angol céget, amely végül
az eredeti fejlesztési elképzelésekben is ellenérdekelt né-
met társaság kezébe került. (Itt most az ügy szempontjá-
ból nem a cégek a fontosak, hanem a meghozott dönté-
sek.) A reptér fejlesztése végül is lokális szinten maradt,
és elmaradt a közvetlen metrócsatlakozás és az új gyors-
forgalmi út kiépítése, hiszen a redukált forgalom már
nem indokolta a további fejlesztéseket. Hogy mindennek
milyen következményei vannak a mai, jelentõsen meg-
nõtt forgalomra nézve, azt a repteret használók saját
maguk érzékelhetik. A fejlesztésnek mindazonáltal meg
kellett indulnia, ha nem is a szükséges és kétségtelenül
komoly befektetést igénylõ, a repteret kiszolgáló közle-
kedési kapcsolatokkal, hanem a reptéren a fogyasztásból
adódóan bevételt generáló fejlesztés megvalósításával.
Ez mindenképpen szükséges, de nem elégséges fejlesztés
volt, amely jelentõsen javította az eddigre már Liszt Fe-
renc reptérré elõlépett légiforgalmi kikötõ használati mi-
nõségét. Ehhez szükség volt a Sky Court fejlesztésekor
tervben már elfogadott két darab, a repülõgépek kultu-
rált fogadására szolgáló, úgynevezett pier mólóra, ame-
lyek közül most az elsõ épült meg. Mindeközben eltelt
több mint 11 év.

A világ más régióiban közben olyan, minden vonatko-
zásában összehasonlítatlanul korszerûbb, világszínvona-

lú repterek jöttek létre, mint legutóbb az isztambuli rep-
tér [1], a két vadonatúj pekingi reptér [2], a hongkongi
[3] és az arab államokban sorra épülõ légikikötõk.

Európa lemaradását ebben a versenyben semmi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a viszonylag korszerûnek
és újnak mondható müncheni reptér is egy olyan utas-
forgalmi fogadó-induló rendszert fogadott el és épített
meg, amely rendkívül gazdaságos ugyan, de használati
minõségében elmarad a világ fejlettebb repülõtereitõl.
Fájó, hogy mi is ezt a rendszert vettük át, bár kétségtele-
nül javítva azon az elmaradott módszeren, hogy a repü-
lõgépbõl kiszálló, illetve oda beszálló utast speciális rep-
téri buszokkal kelljen a reptéri váró és a repülõgép kö-
zött utaztatni.

Mi ennek a rendszernek a problémája (mely, feltétele-
zem, nem a tervezõk döntési körébe tartozik)?

Az utas induláskor a váróból közvetlenül, rámpán
keresztül tud a pier csápjához kapcsolódó gépbe beszáll-
ni, míg érkezéskor ezt a rámpát lezárják, így egy megle-
hetõsen kényelmetlen és szûk lépcsõn keresztül kell az
érkezési szint gyûjtõfolyosójára egy szintet lemenni, ahol
több gép egyidejû érkezése esetén tumultuózus jelenetek
következhetnek be. Az egyetlen lift a mozgássérültek és

M E T S Z E T / 2 0 1 8  / n o v e m b e r / d e c e m b e r 31

I P A R

É p í t é s z :  

T i m a  Z o l t á n

A Sky Court felõl, 

még repülõgépek nélkül

Egyszerû vonalú épület, ipari dizájn



idõsek levitelére kielégíti ugyan az elõírást, de ez nem
segít a kézipoggyászokat lépcsõn lehurcoló „átlaguta-
sokon”. Számomra érthetetlen, hogy egy ilyen nagyság-
rendû beruházás esetén miért nem fér bele a költségke-
retbe egy második, az érkezési szintre levezetõ, az indu-
lási rámpával azonos rámpa, amely kiküszöbölné a lép-
csõn hurcolkodás megalázó procedúráját. Látható az ér-
kezési szint földszinti elrendezésén, hogy a buszos be-
gyûjtés továbbra is megmarad (nyilván, mivel nincs elég
„csápos” hely a repülõknek), a repülõtõl busszal érkezte-
tett utazóközönség lépcsõn érkezik fel (!) az érkezési fo-
lyosóra. Ez még „sportosabb” megoldás, mint a lépcsõn
lefelé haladás. Nem tervezõi, hanem beruházói hatás-
körrõl van szó, de ha a világ számos részén képesek biz-
tosítani a rámpás megoldást az új beruházásoknál, akkor
miért kell egy alacsonyabb komfortfokozatú megoldás
mellett dönteni? Remélhetõleg nem kell újabb tíz évet
várni, hogy a második pier móló megvalósuljon, és ott

ezt a kellemetlen és megalázó gyermekbetegséget mód
lesz kiküszöbölni.

És most térjünk át végre a móló építészeti ismerteté-
sére!

Ahogy a felvezetõben már említettem, a Sky Court
építésekor már tervben volt a két mólószárny létesítése.
Ez ma már elengedhetetlen egy magára valamit adó rep-
tér utasforgalmi fogadásának megoldásához. Az utasok
repülõgépbõl való kiszállása és oda történõ beszállása
zárt rendszerben, idõjárástól függetlenül kell(ene), hogy
történjen. Az Airbus 380-as kétszintes géphez is kialakí-
tották a dokkolás lehetõségét. Nos, ezt a nem jövõbe,
hanem nagyon is a jelenbe  mutató igényt hivatott kielé-
gíteni a T2B pier.

Tima Zoltán számára a Sky Courthoz képest új volt ez
a feladat, hisz míg az elõbbinél egy reprezentatív, a vá-
rakozásra, vásárlásra, idõtöltésre szánt, áttekinthetõ, a
légikikötõ látványát is felhasználó tér létrehozására volt
szükség, addig a pier-mólónál pont ennek ellentétére: a
minél gyorsabb, minél zökkenõmentesebb kijutás bizto-
sítására. Ennek megfelelõen az itt kialakuló terek átme-
nõ, azaz átmeneti terek,  amelyek egy célhoz visznek.
Igaz ez az indulási terek öbleire is, hisz ott már csak a
gépbe való beléptetésre vár átmenetileg az utas, míg itt
alapvetõ igény a mobil átrendezhetõség. A lineáris rend
az áttekinthetõség biztonságát adja mindehhez, azon kí-
vül, hogy jól szervezhetõ és könnyen átalakítható sémát
is garantál. Kedvezõ adottság a nem túlzottan hosszú út-
vonal, mely nem igényel mozgójárdát, és gyalogosan is
könnyen bejárható. Érezhetõ a funkcionális meghatáro-
zásban, valamint az építészeti megfogalmazásban az
egyszerûségre, a lehetõség szerint minimális költségû

T É M A

32 M E T S Z E T / 2 0 1 8  / n o v e m b e r / d e c e m b e r

Az épület alatt szinte akadálytalan

az áttekintés

Már üzemben: 

a beszálló utasok vonulása



szerkezetekre és anyagokra való törekvés, ami épp ellen-
téte a Sky Court kápráztató anyaghasználatának. Érde-
mes kiemelni az egyszerû látszóbeton felületeket és a
harmonizáló, szintén látható gépészetet, melynek ilyen
esztétikai igényû kialakítása nem lehetett egyszerû fel-
adat. Finom érzékenységre vall a fõépület felé közeledve
megjelenõ áttört álmennyezet, amely tudat alatt elõké-
szíti az érkezõt a légikikötõ közösségi tereibe történõ be-
lépésre.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az átmeneti te-
reket tartalmazó móló, a szokásos alárendelt funkciói el-
lenére jól egészíti ki, és végre kulturáltabb szintre hozza
a Liszt Ferenc reptér sok viszontagságot átélt utasforgal-
mi rendszerét. Reméljük, hogy az itt megfogalmazott
észrevételek a következõ móló építésénél tovább fogják
javítani a reptér használhatóságát.

Patonai Dénes
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Váratlan feladat elé állított az építész tervezõcsapat a
felkéréssel – az élet érdekes fordulata, hogy sok év után
az elmúlt napokban jártam újra a Richter mellett, és elsõ
pillantásra feltûnt, hogy a régi idõket idézõ jellegtelen
portaépület helyén milyen új, szemet vonzó fogadóépü-
let áll, mellette a szintén hasonlóan rút technológiai híd
is új külsõt kapott. Néhány nappal késõbb érkezett a
megkeresés, tudnék-e írni egy rövid értékelést az pro-
jektrõl. Érdekes összefüggések, régi emlékek kerültek
elõ, egy nagyon régi ismeretség emlékfoszlányai bukkan-
tak fel a múltból – elvállaltam. 

Egy ipari környezetben otthonosan mozgó építésziro-
da számára is rengeteg kötöttséget jelent egy üzemelõ
létesítmény arcának alapos átalakítása. Nehéz feladat

elé állítja a tervezõt egy olyan munka, ahol szinte min-
den szabadságától megfosztva kell egy meglévõ objek-
tumnak új köntöst adni, ahol a korszerû és ikonikus vál-
lalat számára kell olyan portaépületet létrehozni, amely
az elsõ benyomás közvetítésén túl egyben üzenetet is
hordoz a látogatók számára. Egy régi épület, egy régi
portál és a hozzá kapcsolódó részek számos korlátot je-
lentenek a tervezõk számára. Ez különösen akkor okoz
nehézséget, ha a meglévõ geometria mögött mûködõ
rendszerek és kötöttségek húzódnak, amelyeket nem le-
het kikerülni az átalakítás során. 

A Richter portaépületének és kapcsolódó technológiai
hídjának felöltöztetése is sok buktatót tartogatott a ter-
vezés, majd a kivitelezés során. A külsõ személõ számá-
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ra több üzenetet is megfogalmaz az új burkolat, az új ki-
alakítás. Az egészségügyhöz való kapcsolódást több át-
hallás is erõsíti, akár a Braille írásra gondolunk, akár a
burkolatra, amely egy félig kinyomkodott gyógyszeres
levélre hajaz.

A régi, magyar gyógyszeripar fellegvárának nehézkes
bejárata az átalakítás során egy világszerte ismert, meg-
jelenésére adó[1][2], innovatív gyógyszerkutató és -gyár
könnyed és korszerû fogadó portaépületévé vált. 

A könnyed anyaghasználat révén a korábbi eldugott
és jellegtelen bejárati részt mintegy az épület folytatása-
ként egészíti ki az utcafront vonaláig kihozott homlok-
zat, amely így látványosan jobban illeszkedik a téglabur-

kolathoz. A szálcement homlokzatburkolat és a letisztult
síkok használata steril kialakítást sugároz, a felületek já-
tékát és az anyag adta lehetõségeket remekül használták
ki a tervezõk, akik magát a felületet használták üzenet-
ként. A régi, sötét portaépületet felváltotta egy nagyvo-
nalú, világos vonalvezetésû és a környezettel párbeszé-
det kezdeményezõ homlokzatokkal burkolt, könnyed
épület. A nagy, filigrán szerkezetû üvegportálok vizuáli-
san megnyitják a teret a zöld irányába, ezzel is jelezve a
környezettel való kapcsolat fontosságát.

Braille vagy egy gyógyszeres levél?
A Richter a világszerte elismert magyar gyógyszeripart

jelképezi, amelynek bejárati portáljával is üzenetet kell
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közvetítenie. Az értelmezés a látogatóra van bízva, a fe-
lületen megjelenõ pontok egyszerre üzenhetnek a kör-
nyezetüknek a braille nemzetköziségével vagy a gyógy-
szeres levél felismerhetõ megjelenítésével. A letisztult
homlokzat mögötti, nagy üvegfelületekkel rendelkezõ
fogadóépület tiszta és a környezettel vizuálisan is össze-
kapcsolt térélményt nyújt, a rideg ipari környezetben a
nagy üvegportálokon keresztül látható zöldfelületek a
természetet kötik össze a tiszta belsõ térrel. 

A portaépület korábban szigorúan a belépésre szolgá-
ló sötét folyosó volt, nem hordozott pozitív üzenetet a
belépõ látogató számára. Nem is szolgált másra, mint a
kötelezõ biztonsági protokoll szerinti beléptetésre. Ezzel
a gyakorlattal szakított az átalakítás, amely azt hangsú-
lyozza, hogy egy világszerte ismert, a magyar gazdaság
meghatározó szereplõjeként a nemzetközi piacon is köz-
ismert vállalkozással való elsõ találkozás méltó színteré-

vé kell tenni a fogadóteret. A legapróbb részletekben is
a magabiztos, korszerû megjelenés volt tehát a cél. Az
elsõ világháború elõtt már mûködõ egykori Sas pati-
ka[3] alapjain megindult fejlõdés a magyar gyógyszer-
ipar alapjait teremtette meg. Ezt a múltat, ezt a patinás
történetet kellett méltó formában megjeleníteni az érke-
zõk számára. 

A régi szerkezet megtartásával (és a technológiai híd
esetében az üzemelõ gyár mûködését funkcionálisan
nem akadályozva) kellett kialakítani kor elvárásainak
teljes mértékben megfelelõ teret. Az avatatlan szem szá-
mára ideiglenes létesítménynek tûnõ régi portaépület
ügyetlen, a Gyömrõi útra nyíló portálját felváltotta egy
új, egységes tömegalakítás. Az útig kihozott új szerkezet
immár illeszkedik a Gyömrõi úti homlokzathoz, a koráb-
ban eldugott bejárat kihelyezésével pedig az épület kül-
sõ síkjára kerülõ bejárati tömeg sokkal egységesebb
megjelenést biztosít.

A technológiai híd elegáns burkolata és a „Richter Ge-
deon” felirat harmonizáló színben való  megjelenítése
üzenetet hordoz az érkezõ számára, rávezeti tekintetét a
bejárati portálra, és egyúttal elrejti a technológiai veze-
tékeket is.

A két, szinte szimmetrikus, egymással szemben álló
portaépület és az azokat összekötõ, gyalogoshídként is
üzemelõ technológiai híd méltó keretet ad a piacvezetõ
cég vendégeinek fogadásához. A belsõ terek kis részletei
(kilincs, szegély, lépcsõkorlát, falburkolatok, a tekintetet
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vezetõ fénysávok a padló- és mennyezeti burkolatban)
ugyancsak az apró, de funkcionális részletekre is ügyelõ
tervezõt dicsérik.

Az elsõ benyomások minden esetben meghatározóak.
Az esõ találkozás – fiatal korunkból tudjuk – meghatáro-
zó a további kapcsolatra nézve. Így van egy gyár fogadó-
tere esetében is. A Pi-Hun munkatársainak sikerült har-
monikus összképet teremteniük a gyógyszeres adagolás,
a gyógyszeres pirulákra hajazó elemek finom és elegáns
megjelenítésével.

Mindent összevetve, az alkotók egy kihívásoktól nem
mentes, számos kötöttséggel bíró feladatot oldottak meg
nagyvonalú térképzéssel és anyaghasználattal. Az ered-
mény, a finom vonalvezetésû, méltóságteljes, mégis 
könnyed homlokzatok, a korszerû, célratörõ megoldások
nem hivalkodó módon tükrözik a cég százéves múltját.

Seidl Tibor
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Az épületszerkezeti tervezés folyamatának objektivizálása
és algoritmizálása ma még számos nehézségbe ütközik, pe-
dig ez lenne talán a legfontosabb feladat annak érdekében,
hogy a számítógéppel segített épületszerkezeti tervezés a
jövõben hasonlóan markáns helyet foglaljon el a gyakor-
latban, mint a mérnöki tevékenység más területein. Sürge-
tõ szükség van az épületszerkezeti tervezés során alkalma-
zott adatok, ismeretek, szokásos eljárások és figyelembe
veendõ sajátos körülmények összegzésére és rendszerezésé-
re. A cikk nem oldja meg a tervezés problémáját, nem hoz
létre ilyen algoritmust, csak felsorolja az ehhez szükséges
elõkészítõ feladatokat, nehézségeket, de ezen keresztül be-
tekintést kapunk, hogyan is történik valójában az épület-
szerkezeti tervezés.

1. Bevezetés

Annak érdekében, hogy a számítógéppel segített épület-
szerkezeti tervezés a jövõben hasonlóan markáns helyet
foglaljon el a gyakorlatban, mint a mérnöki tevékenység
más területein, sürgetõ szükség van az épületszerkezeti
tervezés során alkalmazott adatok, ismeretek, szokásos
eljárások és figyelembe veendõ sajátos körülmények ösz-
szegzésére és rendszerezésére. 

Az épületszerkezeti tervezés számos nehézséggel
küzd. Az építõanyagok gyors fejlõdése és szinte átlátha-
tatlanul széles spektruma hatalmas kihívás elé állítja a
tervezõket. Az építészeti és ezen belül az épületszerkeze-
ti tervezésre vonatkozó jogszabályi környezet egyszerre
túl- és alulszabályozott. Eközben a követelmények szigo-
rodása és finomodása, a tervezési folyamat felgyorsulása
és differenciálódása, valamint az esetleges tervezési hi-
bából származó anyagi felelõsség mértéke minden eddi-
ginél aktuálisabbá teszi olyan lépések megtételét, ame-
lyek hamar elvezetnek a minél inkább algoritmizált,
gyors, objektív és hibamentes döntésekhez hozzásegítõ

tervezési eszközök kifejlesztéséhez. A különbözõ numeri-
kus eszközök, szimulációs szoftverek már ma is sok terü-
leten rendelkezésre állnak, elsõsorban az épületszerke-
zetek épületfizikai mûködése és tartószerkezeti mérete-
zése terén. Kinálkozó lehetõség a mesterséges intelligen-
cia különbözõ formáinak (szakértõi rendszerek, döntés-
támogató eszközök, neurális háló, fuzzy rendszerek) be-
vonása az épületszerkezeti tervezésbe. Azonban – ahogy
az alábbiakban kirajzolódik – az épületszerkezeti terve-
zés folyamatának objektivizálása és algoritmizálása szá-
mos nehézségbe ütközik. 

A mérnöki tervezési tevékenység számítógépes eszkö-
zökkel történõ segítésével a technológiailag fejlett orszá-
gokban számos kutatás foglalkozik. Gauffre és
Miramond már a '80-as évektõl kezdve épülettervezési
feladatokban alkalmazható számítógépes szakértõi rend-
szer fejlesztésén munkálkodott [1]. Lu et al. egy széles
körû összefoglalót adott közre a mérnöki gyakorlatban
alkalmazható mesterséges intelligencia eszközök külön-
bözõ csoportjaira és alcsoportjaira [2]. M.F. Rooney-t a
teljesen automatizált tervezés algoritmusán kívül a sze-
mélyes tapasztalatok rendszerbe történõ applikációja
foglalkoztatta [3]. Poyet és Delcambre a lapostetõk víz-
szigetelésének problémáihoz fejlesztett szakértõi rend-
szert [4]. Hyunmin Ch. et al. a természetes nyelven
megfogalmazott problémaleírások CAD-rendszerbe törté-
nõ implementálásának lehetõségét kutatta [5]. Más pub-
likációjuk szintén a természetes szövegbõl kivonható
szerkezeti tudás szemantikai problémájára fókuszál [6],
melynek nagy jelentõsége valószínûsíthetõ a számító-
géppel segített épületszerkezeti tervezés kapcsán is. J.D.
Sylvestre et al. a gipszkarton falak károsodásainak szak-
értõi rendszerrel segített feldolgozására tett javaslatot
[7]. Szintén épülethibák szakértõirendszer-alapú diag-
nózisával foglalkozik K.S. Mathur [8]. A.M. Redmond
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egy teljes beruházási folyamaton keresztül szemléli az
épületleíró standardokat (.ifc), a BIM-megközelítést, a
tervezési eseményeket (szimulációk, jogszabályok), az
épületfenntartás majd bontás lépéseit [9]. Kuo et al. a
hidak dilatációs megoldásainál alkalmazható fuzzy rend-
szert írja le [10]. S. Das et al. összekapcsolja az építé-
szeti tervezés térbeli és szerkezeti optimizálásának prob-
lémáját [11]. M.R. Asl et al. a BIM-bázisú parametrikus
épületenergetikai tervezés több szempontú optimalizálá-
sára ad példát [12].

Az épületszerkezeti tervezés algoritmizálásával foglal-
kozó hazai kutatás alapjait Petró Bálint tette le [13],
gondolatmenetét hasonló témával folytatta Fülöp Zsu-
zsanna [14]. Kapovits Géza egy, a kutatáson kívül álló
felhasználók számára is elérhetõ, mûködõképes, interne-
talapú tervezõi segédeszközt fejlesztett [15]. Késõbb en-
nek a különleges, egyedi épületekre történõ alkalmazá-
sának lehetõségét kutatta [16]. Molnárka Gergely a
fuzzy rendszerek lakóépületek felújítása terén történõ
alkalmazásáról készített értekezést [17].

A kutatás fõ kérdése tehát: algoritmizálható-e az épü-
letszerkezeti tervezés, milyen mértékben, és mi minden-
re van ehhez szükség? A cikk tehát az épület-szerkezet-
tan egyfajta leltárja, katalógusa, a tervezés során érintett
adatok, eljárások és összefüggések listája. Bár korábbi
publikációk már foglalkoztak ilyesmivel, mégsem ismert
teljes körû áttekintés a témában. A cikk nem oldja meg a
tervezés problémáját, nem hoz létre ilyen algoritmust,
csak felsorolja az ehhez szükséges elõkészítõ feladato-
kat, nehézségeket, de ezen keresztül betekintést kapunk,
hogyan is történik valójában az épületszerkezeti terve-
zés. 

Képzeljük el, hogy valakinek sikerülne egy olyan gé-
pet készíteni, amely képes épületszerkezeti tervek auto-
matizált elkészítésére, a tervezõ helyettesítésére. Nem
kell különösebben bizonygatni ennek elõnyeit: a tervezé-
si idõ rövidülése, kevesebb hibalehetõség, megalapozot-
tabb döntések, a drága emberi munkaerõ csökkentése
stb. Természetesen ez fikció, ilyen gép nem létezik, de
gondolat-kísérletként alkalmas annak feltárására, hogy
lehetséges-e egyáltalán az épület-szerkezettan algoritmi-
zálása. Elõre látható, hogy az algoritmus nem lenne egy-
szerû. A tervezési folyamat nem lineáris, markáns elága-
zások, ugrások, kereszthatások vannak benne. Sok té-
nyezõ és szempont nem kölcsönösen egyértelmû. Ugyan-
akkor biztos, hogy vannak olyan lépések, melyek vi-
szonylag jelentéktelen egyszerûsítések árán már most is
algoritmizálhatók lennének, és vannak, melyek semmi-
képp sem. Ehhez azt kell megvizsgálni, vannak-e a ter-
vezés során olyan események, amelyek mindig ugyanúgy
történnek, vagy a tervezés mindig egyedi. Melyek a ter-
vezõtõl és a konkrét tervtõl elvonatkoztatható szabály-

szerûségek, tanulságok. Mi az egyes munkáknál az egye-
di és a rutinszerû események aránya. A továbbiakban
folytatva a gondolat-kísérletet számba vesszük az elkép-
zelt gép mûködéséhez szükséges adatokat, a program ál-
tal megoldandó problémákat. 

2. Kiinduló megállapítások

· Szükséges egy digitális épületszerkezeti leírónyelv,
mely képes kódolni minden olyan információt, amelyet a
tervezés használ, alkalmaz vagy eredményez. A leíró-
nyelvnek szabványosnak, kölcsönösen egyértelmûnek
kell lennie, és alkalmasnak kell lenni olyan megoldások
leírására is, amelyek még nem léteznek.

· Egy terv nem azonos az általa létrehozott épületszer-
kezettel, utóbbi a megvalósítás során, egyedileg alakul
ki, esetlegességeket is tartalmaz. A terv a valóság ideali-
zált virtuális mása, mely lényeges elhanyagolásokkal él a
geometria, az anyagtulajdonságok, a létrehozás körül-
ményei és a használati állapotok tekintetében. Nem a
terv megfelelõsége a cél, hanem a valós szerkezeté, hogy
megy tönkre, mennyibe kerül, milyen az üzemeltetés
költsége, hogyan néz ki, hogyan mûködik. Ezért a terv
és a valóság közötti különbséget a programnak figyelem-
be kell vennie.

· Az épületszerkezet nem dísztárgy, amely elkészülte
után nem változik, hanem a környezetével közösen alko-
tott rendszer, amely reagál és visszahat a környezetére.
A terv a jövõben már nem modell lesz, hanem egy na-
gyobb rendszernek egyetlen eleme, míg a többi elem a
valós környezet, annak minden változásával és kiszámít-
hatatlanságával együtt.

· Az épületszerkezet kettõs céllal jön létre: egyrészt a
tágan értelmezett funkció kielégítése, mely alatt az épí-
tészeti szándékok megvalósítását is értjük, másrészt az,
hogy a környezeti hatásokat és igénybevételeket megfe-
lelõ ideig, érdemi károsodás nélkül kibírja.

· A tervezés során ismerni, összeállítani, biztosítani
szükséges:
- a tervezés összes bemenõ adatát (építõanyagok,

környezeti adottságok stb.),
- mûködési folyamatok, fizikai törvények, példák,

analógiák, esettanulmányok tárát,
- a szerkezetet érõ hatásokat, igénybevételeket,
- a tervezendõ épület geometriáját, a lehetõ legpon-

tosabb digitális modelljét.
· A tervezés során használni, alkalmazni kell:

- az épület egyes részei, komponensei közötti viszo-
nyokat, belsõ összefüggéseket,

- a tervezési célokat, igényeket, követelményeket,
prioritásokat,

- a szokásosan alkalmazott szabályokat, módszere-
ket, döntési mechanizmusokat,
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- a tervezés során együttmûködõ felek közötti inter-
akciókat, beavatkozásokat.

· A tervezés legfontosabb jellegzetessége az, hogy
minden építészeti alkotással új, az összes elõzményektõl
és elõképtõl különbözõ épület jön létre. Ezért a már ko-
rábban bevált megoldások sohasem alkalmazhatók ru-
tinszerûen, a megismert összefüggések minden alkalom-
mal ellenõrzésre szorulnak. A tapasztalat szerint minden
tervezési feladatnál sor kerül valamilyen új megoldás ki-
fejlesztésére, vagy legalább a meglévõk innovatív adap-
tációjára. A tervezés tehát mindig új feladatot jelent,
ahol a végsõ kialakítás nem elõre megjósolható, éppen
ez a tervezés sajátos nehézsége, az algoritmizálhatóság
legfõbb akadálya. 

3. Az építõanyag-adatbázis

Az épületszerkezeti tervezéshez szükséges termék- vagy
készletadatbázis sajátosságai még markánsabbá válnak,
ha újszerû feladatokat kell megoldani, ahol a végered-
mény elõre nem ismert.

· Sokkal több, többféle és differenciáltabb adatra van
szükség, mint az általános gyakorlatban.

· A konkrét feladattól függ, hogy mely tulajdonságok
ismerete szükséges.

· Egy anyagnak más-más tulajdonsága lehet releváns
különbözõ feladatokhoz.

· Olyan tulajdonságok is érdekessé válnak, amelyek
nem kellõen vizsgáltak.

· Az adatok csak a vizsgálati peremfeltételekkel együtt
igazak, annak ismeretében használhatók.

· Újszerû feladatok esetén szokatlan, még nem vizs-
gált peremfeltételek fordulhatnak elõ.

· A tulajdonság-adatbázist a mérési feltételek szem-
pontjából parametrikussá kell alakítani.

· Az építõiparra jellemzõ peremfeltételek korlátos vol-
ta ellenére végtelen paraméterkombináció tartozhat egy
tulajdonsághoz.

· Az adatbázisnak bõvíthetõnek kell lennie, nemcsak
új anyagokat, hanem az egyes tulajdonságok mérési pa-
ramétereinek szélesítését, aktualizálását is beleértve.

Példák: 
- Az ablakok szoláris nyeresége által a belsõ padlót

érõ napsugárzás elnyelésébõl származó felmelegedés
hatása a belsõ komfortra az üveg különbözõ hullám-
hosszakon való transzmissziós tulajdonságaival függ
össze, ez egy összetett, de jól dokumentált tulajdon-
ság.

- A hõszigetelõ anyagok hõvezetési tényezõje függ
azok beépítési módjától, errõl vannak részleges ada-
tok, irányszámok, de az adatszolgáltatás nem teljes
körû.

- Egy vakolt felület öntisztuló képessége az építész ál-

tal megálmodott vakolatstruktúra érdességével is
öszefügg, ez kevéssé vizsgált, nyitott kérdés. 

· A tulajdonságok egy része jól definiált, más része
pillanatnyilag csak szubjektív leírásokkal kezelhetõ (pl.
felület érdessége), ezeket számszerûsíthetõvé kell tenni.

· Az épületszerkezeti döntésekben a költség jelentõs
tényezõ, az adatbázisnak ezt is tartalmaznia kell.

· A piaci viszonyok az anyagárakat módosítják, a költ-
ségadatbázis nem statikus, azt idõben változó módon
kell megadni.

· Régióspecifikus adottságokkal is számolni kell (hol
mi kapható, mennyit kell várni). A szállítási távolság
költségnövelõ hatásával is számolni kell.

· A munkadíjak további tényezõktõl is függnek (pl.
munkaerõpiaci viszonyok, vagy nagy volumenû beruhá-
zások következtében keletkezõ szakemberhiány).

· További nehezen kiszámítható tényezõk is hatnak a
döntésekre (pl. ÁFA-visszaigénylés lehetõsége).

· Interaktív rendszerre van szükség, amely az új építé-
szeti trendekhez szükséges egyedi, innovatív szerkezeti
megoldásokhoz szükséges új adatok beszerzése érdeké-
ben párbeszédet nyit a felhasználóval, releváns kérdése-
ket tesz föl, amelyre adott válaszokkal az adatbázis bõ-
víthetõ.

· Nemcsak az építõanyagoknak, hanem a belõlük ké-
szült alrendszereknek is vannak az egyes komponensek
tulajdonságain túlmutató jellemzõik. Ez az adatbázis egy
teljesen új dimenzióját nyitja meg, hiszen ezek nem
nyerhetõk ki egyszerûen gyártói teljesítménynyilatkoza-
tokból.

4. Mûködési folyamatok

Az épületszerkezetek nem magukra hagyott tárgyak, ha-
nem a környezetükkel kölcsönhatásban lévõ rendszerek,
melyekben a körülmények változásának hatására sokfé-
le, idõben változó történések zajlanak le. A tervezés
egyik legfontosabb lépése a mûködési folyamatok meg-
értése és a meglévõ tudás adaptálása az új tervezési fel-
adatokra. Újszerû feladatok megoldása érdekében külö-
nösen ismerni kell a „megszokott” megoldások mûködé-
sét:

· Meg kell különböztetni egymástól a szerkezeten ke-
resztül és a szerkezet síkjában létrejövõ folyamatokat. A
különbözõ folyamatok egyidejûleg is történhetnek. Pél-
dák:

- A homlokzati fal síkjára merõlegesen nemcsak
hõáram, hanem páradiffúziós folyamatok, a csapó-
esõbõl származó nedvesség beszívódása, nedvesség
vezetés is létrejön.

- A pikkelyes tetõfedés alá jutó nedvesség az alátét-
szigetelés felületén, tehát a szerkezet síkjával párhu-
zamosan áramlik az eresz felé.
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· A mûködési folyamatok hatással vannak a tulajdon-
ságokra, következtükben ideiglenesen vagy véglegesen
megváltozhat a szerkezet valamely fontos teljesítménye.
Példák:

- A hõszigetelésbe jutott nedvesség megváltoztatja an-
nak hõvezetési tényezõjét.

- A többrétegû, átszellõztetett burkolatú homlokzati
fal hõátbocsátási tényezõje a légrésben létrejövõ füg-
gõleges légáram erõsségétõl is függ.

· A mûködési folyamatok egymással is összefüggnek,
kölcsönhatásban vannak, a valóságban egymástól nem
szeparálhatók. Ez meglepõen távoli komponensek között
is létrejöhet. Ezért ki kell alakítani a folyamatok közötti
kereszthivatkozások lehetõségét.

- A homlokzati kifagyás létrejötte a csapóesõ okozta
átnedvesedésen kívül a külsõ alacsony hõmérséklet
idõtartamától is függ.

· A mûködési folyamatok az épület különbözõ szintje-
in (épületszint, alrendszerszint, rétegrend, részlet- vagy
anyagszint) lehetnek relevánsak, a rendszernek kezelnie
kell ezt a többszintûséget. A különbözõ rendszerszintek
között is van átjárás, összefüggés:

- egy rétegrend U-értéke az épület egészének energia-
mérlegét befolyásolja.

- egy menekülési útvonalon elhelyezett burkolat miatt
lehetséges, hogy az egész épület egésze csak egy ala-
csonyabb tûzvédelmi osztály követelményeit fogja
kielégíteni.

5. Fizikai törvények, 

a mûködési folyamatok modellezése

· Ismerni kell a fizikai törvényeket, amelyek az elõzõ
pontban leírt mûködési folyamatokat irányítják, hogy
azok lefolyása és mértéke modellezhetõvé váljon.

· Nagyszámú szimuláció futtatása szükséges, hogy az
egyes megoldási alternatívák teljesítménye összevethetõ-
vé váljon, ezáltal kiválasztódjon az optimálisnak tekin-
tett végleges megoldás.

· A szimulációk során alkalmazott modellnek a való-
ságnak csak az adott szituációban érdekes és a releváns-
nak tekintett fizikai törvényekkel összefüggõ részleteket
szabad tartalmaznia, hiszen ellenkezõ esetben a túl sok
paraméter és az egyedi, még nem kutatott mechanizmu-
sok nagyon lelassítanák, akár ellehetetlenítenék a szimu-
láció lefuttatását.

· Intelligens beavatkozást igényel a megfelelõ modell
kiválasztása, amelybe az adott helyzethez illeszkedõ fizi-
kai törvények kiválasztása is beleértendõ, akár az adott
részletre vonatkozó többféle szimuláció esetében többfé-
le modell is szükséges lehet.

6. Példák, analógiák, esettanulmányok, 

a már létezõ megoldások tudásbázisa

· A tervezõi gyakorlatban új feladatok esetén mindig
érdemes elõször analóg helyzetekkel, ismert megoldá-
sokkal próbálkozni. A tervezõk ezt részint saját tapaszta-
lataikra, másrészt szakkönyvekre, szakcikkekre alapozva
meg is teszik. Jelenleg hiányzik egy olyan összefüggõ,
teljes körû, nyilvánosan elérhetõ tudásbázis, amely az
elképzelt programba bevihetõ lenne. Ezért elõször össze
kellene állítani a meglévõ, ismert jó megoldások gyûjte-
ményét, készletét. 

· Típusmegoldások és ökölszabályok alkotják a tudás-
bázis gerincét. A meglévõ sokféle megoldásból a mester-
séges intelligencia segítségével kiemelhetõk általános ta-
nulságok, megalkothatók „alapértelmezett” megoldások,
„ökölszabályok”. 

- Ugyanez adja az épületszerkezet-tan oktatásának ne-
hézségét is: noha nincs minden esetre igaz, általános
megoldás, de mégis, amennyire csak lehet, meg kell
alkotni a sok egyedi megoldás „átlagát”, vagy leg-
alább fõ típusait. Lehet, hogy ezek abban a formá-
ban sehol sem tekinthetõk igaznak, sehol sem alkal-
mazhatók változtatás, adaptálás nélkül, mégis ez az
az út, amelyen keresztül az épületszerkezeti tervezés
leggyorsabban elsajátítható. 

· Az általánosítható tapasztalatok során szükséges a
kísérõ paraméterek, peremfeltételek megadása, ennek
hiányában olyan „átlagos” megoldások születnek, me-
lyek távol állnak bármelyik tényleges alkalmazástól, te-
hát nem alkalmasak semmire. Ebbõl az a nehezen meg-
válaszolható kérdés következik, hogy a paraméterek va-
riációs száma alapján hányféle alaptípust célszerû meg-
alkotni, más szavakkal: melyek a lényegesen különbözõ
típus-megoldások, és melyek csak alvariánsok. 

· Az emberi épületszerkezeti tervezésre is erõsen jel-
lemzõ egyfajta öntanuló mechanizmus, amely a már
megszerzett tapasztalatokat mindig „rápróbálja” az adott
feladatra. Mód lenne ennek az öntanuló folyamatnak
elektronikus megvalósítására is. A szükséges „tanulási
készletet” nem annyira megvalósult tervekbõl, hanem
inkább szakértõi jelentésekbõl, tanulmányokból kellene
összeállítani, hiszen ott az egyes meghibásodási jelensé-
gek meg is vannak magyarázva, ezáltal a meghibásodást
okozó folyamat magyarázata is le van írva. 

· A terv és a megvalósult szerkezet is csak egy adott
idõpillanatban, néhány ember által megfelelõnek ítélt
„egyedi mintának” tekinthetõ, mert a megvalósulás té-
nye még nem igazolja, hogy a tervek valóban jó megol-
dásokat tartalmaztak. 

· Egy algoritmus csak az öntanuló folyamat során ma-
gas pontszámmal rangsorolt „mintákat” rögzíteni, felis-
merni, és alkalmazni, míg a valós humán tervezés igyek-
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szik meg is érteni a jelenséget. Ehhez egy általánosabb,
a valóságtól részben elvonatkoztatható, absztrakt, virtu-
ális koncepciót hoz létre az adott dologról, amelyhez a
„tanulságokat” társítja. Az algoritmus ezt az „üres idõk-
ben” folyamatosan végzett belsõ tesztekkel, az ok-okoza-
ti összefüggések, korrelációk folyamatos intenzív keresé-
sével, próbálgatásával tudja részlegesen helyettesíteni.

· A „hogyan ment tönkre” típusú kérdések megvála-
szolásával lehet leginkább közel jutni egy adott feladatra
és élettartamra optimálizált megoldás kiválasztásához. A
tönkremeneteli okok elkerülése, mint stratégia, csak ak-
kor segíti az algoritmust, ha feltételezzük, hogy a gép
rendelkezésére bocsátott anyagok és dokumentumok
igazak, azokat nem torzították el bizonyos érdekek, a
szakértõk valóban jó szakemberek voltak, meglátásaik
többségükben helyesek stb. 

· Az emberi tevékenység „lenyomatát” adó példákból
létrejött tanulási készletek mellett szükség van minél na-
gyobb számú valós mérési adatra, mely sokféle épület
különbözõ részeinek monitorozásával készül, annak ér-
dekében, hogy a tényleges folyamatok ne csak az eseten-
ként szubjektív, ember által, spekulatív módon megne-
vezett tönkremeneteli okokkal legyenek összekapcsolva,
hanem nagy mennyiségû mért adat is rendelkezésre áll-
jon ezen állítások validálására.

7. Hatások és igénybevételek

A szerkezet mûködése és élettartama szempontjából
döntõ mûködési folyamatok a szerkezetre ható hatások
következtében jönnek létre.

· A szerkezetben lejátszódó folyamatokat és tönkreme-
neteli módokat okozó külsõ hatások fontos részei a
program adatbázisának. Ezek részben fizetõs adatbázi-
sokból, részben a szimulációs programokba beépített
adatkészleten generált random szcenáriókból nyerhetõk
ki, de adott feladatnál helyszíni mérésekkel is ki kell
egészíteni (ezt nevezzük „helyspecifikus” vagy régió-
specifikus tervezésnek). 

· A külsõ hatások többségükben függetlenek a tervezõ-
tõl, a tervezési feladattól, a tervezett megoldástól, kivé-
ve néhány olyan esetet, amelyeket éppen az épület tö-
megformálása, vagy anyaghasználata okoz (pl.: két kü-
lönálló épülettömeg között kialakuló szélcsatorna vagy
egy ferde-visszahajló homlokzathoz tapadó esõvíz jelen-
sége).

· A hatásoknak parametrizálhatónak kell lenniük. Az
adatbázisnak mindenképpen tartalmaznia kell az idõfak-
tort, különös tekintettel a ciklikus (heti, napi, pár órás,
évszakos) és alteráló hatások figyelembevételére, a hal-
mozódásra. A programnak az idõben változó hatásokat
dinamikus módon kell adaptálnia a szerkezetekre. 

· Nemcsak a külsõ, hanem a belsõ hatásokra is fel kell
készülni: akár rendszeres (pl. takarítás okozta elárasz-
tás, vagy forgalom okozta koptató hatások), akár a
havária eseteire (nyitva hagyott csap, eldugult eresz
vagy vízcsõtörés okozta alapalámosás). 

· A hatások nem azonosak a szerkezet igénybevételei-
vel. A hatásokból számított igénybevételek igen sokfélék
lehetnek (kémiai, fizikai) és nem könnyen számszerûsít-
hetõk. Ugyanazon hatások más szerkezeten, más anya-
gon eltérõ igénybevételt is okozhatnak. 

- Például az intenzív nyári napsugárzásból származó
felmelegedést a nyári zivatar okozta sokkszerû lehû-
lés követi, de ennek lefolyása és következményei ne-
hezen számszerûsíthetõk. 

- A többrétegû szendvicspanel külsõ és belsõ vértezé-
sének eltérõ hõmozgása párna-hatásnak vagy kardo-
sodásnak nevezett jelenséget eredményez, mely a
panelek egymáshoz való kapcsolatánál nehézséget
okoz, de ennek lefolyása és mértéke nehezen szám-
szerûsíthetõ.

· A komplex rendszerek egyes komponensein ugyanaz
a hatás eltérõ igénybevételt jelenthet, így a rendszer
összteljesítményét a gyenge láncszem elvén lehet csak
megállapítani. 

- Például a talajvízbe merülõ vízzáró vasbeton pince-
szint megfelelõsége a betonminõségen és a repedés-
tágasságra vonatkozó szabályokon kívül – a tapasz-
talatok szerint – fõképp a munkahézagok kialakítá-
sán, tömítésén, vagyis elõre megtervezett voltán és a
részlet kivitelezésének gondosságán fog múlni.

· A hatás és az okozott igénybevétel térben és idõben
szétválhat, egy hatás nem feltétlenül ott okoz változást,
ahol támad, hanem akár jóval odébb és késõbb.

- Például a felsõbb szinteken alkalmazott fémburkola-
tokról az alsóbb szintekre lecsorgó esõvíz okozta
kontakt korrózió jelensége.

· A beépített termék egyszerre több alrendszernek is
része, többféle feladatot lát el. Ugyanazon a komponen-
sen más rendszer részeként más igénybevétel lehet rele-
váns. Tehát a sokféle termék, a sokféle hatás, a rendsze-
rek többszintûsége, alrendszereink összetettsége, a vég-
telen számú geometriai kombináció mellett a hatások és
igénybevételek közötti ez a nem kölcsönösen egyértelmû
összefüggés adja az algoritmus fejlesztésének egyik fõ
nehézségét.

8. Igények és követelmények, a prioritások

Az elvárások köre és fontossági sorrendje nem állandó,
nemcsak projektrõl projektre, hanem egy projekt idõbeli
lefutása során is változnak. Ez az építészeti alkotás egye-
diségébõl és a mûszaki kérdéseken túlmutató jellegébõl
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következik. Ez talán a legfontosabb nehézség az épület-
szerkezeti tervezés algoritmizálhatósága terén. A humán
tervezési gyakorlat a mûszaki problémákon túl az elvá-
rások pontosításán és a közöttük felismert ellentmondá-
sok feloldásán is folyamatosan dolgozik.

· Feloldandók a mûszaki és az esztétikai szempontok
közötti ellentmondások: 

- Például általában érték, ha egy homlokzat jól meg-
tervezett öntisztulása következtében nincsenek
csurgásnyomok, más esetben az építésznek kifejezet-
ten tetszik, amikor egy látszóbetonon végigfolyó esõ-
víz nyomot hagy. Ha ez nem okoz további károkat,
élettartam-csökkenést, akkor ez megengedhetõ.

- Fémlemez burkolat rozsdásodását általában hibának
tekintjük, de néha gyárilag elõrozsdásított anyagot
használunk, mely nem csökkenti annak élettartamát.

- A homlokzatburkolatként alkalmazott faanyagot ál-
talában igyekszünk megvédeni az idõjárás hatásaitól,
de elõfordul, hogy a faburkolat természetes öregedé-
sével járó természetes feketedés kívánatos az építész
számára, az építészeti hatás része. Ebben az esetben
az élettartam csökkenését más módon kell ellensú-
lyozni, például a burkolat rögzítése lehetõvé teszi a
burkolat könnyû, gyors cseréjét.

· Döntéseket kell hozni a mûszaki követelmények ki-
elégítése és az elvárt élettartam között: 

- A mûszaki követelmények kielégítése mindig egy
konkrét élettartamra értelmezhetõ. A „szokásosan el-
várható” élettartamra tervezéshez képest rövidebb
idejû, gyors megtérülésre optimalizált beruházások
esetén gyakran a „szokásos” megoldásoknál olcsóbb,
kifejezetten csak a rövidebb élettartamot garantáló
megoldás az elvárás. 

· Nem mindig jó vagy mindig rossz egy megoldás, az
igények mindig egy célhoz kötõdnek:

- Például a vastag hõszigetelés csökkenti a fûtési költ-
séget, de nyáron gátolhatja a fölös hõmennyiség el-
távozását a belsõ terekbõl.

· A követelmények idõbeli változása teljesen más meg-
oldásokat hozhat elõtérbe: 

- Az állékonyságon kívül szinte nincs egyetlen örökér-
vényû követelmény sem. Jó példa a hõtechnikai kö-
vetelmények folyamatossá vált változtatgatása, szi-
gorodása, mely már nem is követhetõ a hõszigetelés
vastagításával, hanem más megoldásokat is be kell
vonni az eszköztárba (megújuló források).

· Néha igen nehéz az elvárások egzakt megfogalmazá-
sa és az esztétikai elvárások digitalizálása: 

- Az épületszerkezetek az építészeti szándék, a mon-
danivaló átadásának elsõdleges eszközei. Mégis az
építészeti megjelenéssel kapcsolatos elvárásokat né-
ha nehéz egzakt módon megfogalmazni. Jelenleg hi-

ányzik egy olyan interfész, amely az építész gondo-
latait le tudná „fordítani” a gép vagy a szaktervezõ
számára, matematikai jelsorrá tudná alakítani.

· Van egy szinte tervezhetetlen szempont az elvárások
között: ez az épület késõbbi élete, a jövõbeni változások
számára fenntartott „mûszaki tartalék”, az átalakítható-
ság, a funkcióváltozás kérdése. Tapasztaljuk, hogy régi
épületek sok átalakítást kibírtak, míg fiatal épületek a
bontás sorsára jutnak, mert még átépítéssel sem tudnak
alkalmazkodni az új elvárásokhoz. Az épület hosszú távú
életpályáját kell felvázolni ahhoz, hogy tervezni lehes-
sen, de gyakran a beruházás rövid távú megtérülésén túl
a tervezés fázisában még semmi sem tudható az épület
további sorsát illetõen. 

· Gyakori, hogy nem definiálható egyértelmûen a kö-
vetelményeknek való megfelelés állapota. Az algoritmus
csak akkor tud végigfutni, ha az elvárásokhoz hozzá van
rendelve az értékelési módszer is. Ez az építtetõ és a ter-
vezõk közötti együttmûködés nélkül nem lehetséges, mi-
vel a jogszabályok, szabványok és irányelvek nem fedik
le a követelmények teljes körét.

- Jól mérhetõ teljesítményértékek és egyszámjegyes
követelmények közötti határérték-jellegû viszony
könnyen kezelhetõ, de ez a legritkább.

- Más esetben tartományokba, osztályokba sorolhatók
a teljesítményértékek, melyek egy táblázatos formá-
ban elõre elkészített eredménykészlettel összevethe-
tõk, de ez már bizonyos intelligens interakciót köve-
tel.

- Bizonyos esetekben egyedi értékelési módszer (kvázi
„háziszabvány”) fogalmazható meg, amely alapján
rangsorolhatók a megoldások. 

· A követelményeknek való megfelelés módjának kivá-
lasztása az algoritmustól is az interakció lehetõségét kí-
vánja, ehhez egy esetérzékeny beavatkozási felületet
szükséges létrehozni.

· A követelmények és igények dinamikusan változhat-
nak a tervezés során:

- Az igények eleve képlékenyek, mert a megrendelõ
nem feltétlenül szakember, de döntési jogot kíván
magának, hogy mi és mennyire fontos a számára

- A résztvevõk általában lassan, nehézkesen (gyakran
nem is racionálisan, hanem divatok és megérzések
alapján) döntenek az alternatívák között. 

· A követelményeknek való megfelelés valójában egy
optimalizálási folyamattal függ össze.

- Ideális megoldások nem léteznek, mivel az egyes
megoldások más-más szemszögbõl (kivitelezési, üze-
meltetési, ár, esztétikai stb.) más preferencia-sorren-
det vesznek föl. A reális cél a „közel optimális” meg-
oldások keresése, amely a szempontok többsége vo-
natkozásában kielégíti az igényeket. Ezenfelül a
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megoldásoknak minden szinten, tehát a részletek, az
alrendszerek és egész épület szintjén egyidejûleg kell
közel optimálisnak lenni. 

· A követelmények fontossága között szükséges egyfaj-
ta prioritási sorrendet beállítani, ennek hiányában az al-
goritmus számára nincs bázis, amelyhez viszonyítva sor-
rendbe állíthatók lennének a megoldások. A prioritási
sorrend alatt a követelményeknek való megfelelési kény-
szer erõsségét kell érteni.

- Például egészen eltérõ szerkezeteket eredményezhet
a bekerülési költségekre optimalizált és egy, a fenn-
tartási költségekre optimalizált épület tervezése.

· Prioritási sorrendek a szempontok egy lehatárolt cso-
portjára is vonatkozhatnak, nem feltétlenül mindenre. 

· Bizonyos követelményeket jogszabályok emelnek kö-
telezõ rangra, de a további követelmények esetén a sor-
rend kezdeti beállítása az elképzelt felhasználó által tör-
ténik. 

· A prioritási sorrend a tervezés folyamán nagyon
gyakran (szinte mindig) megváltozik. A prioritási sor-
rend menet közbeni változtatása egy olyan tervezési al-
ternatívának tekinthetõ, amelyhez a teljes algoritmust
újra kell futtatni, mivel nem lehet elõre pontosan lehatá-
rolni, hogy a változás milyen hatással lesz a már megho-
zott döntésekre. 

· Az öntanuló metódus érdekében minden elvetett al-
ternatíva elmentendõ, mert vélelmezhetõ, hogy a benne
foglalt prioritási sorrend valós igényeket tükrözött, így
más projektek esetében egy életszerû kiinduló pont le-
het. 

· Kellõ számú példa után már nem szükséges a priori-
tási sorrendnek minden elemére rákérdezni a tervezés
kezdetén, mert az öntanuló folyamat eredményeképp
egyre több kérdésben alakul ki egy „alapértelmezett”
prioritási sorrend. 

- Ez egy jelentõs hasonlóság az emberi tervezéssel, hi-
szen a valós gyakorlatban a prioritási sorrend kezde-
ti felvétele mondhatni öntudatlanul, rutinból törté-
nik, majd a tervezési kooperációk hosszú során lesz
egyre nyilvánvalóbb, kiforrottabb, majd a tervezés
végére (normális esetben) konszenzussal záruló.

9. Épületmodell, geometria, kódolás

Az épület digitalizálása, vagyis az analóg valóság szük-
ségszerû „lefordítása” az algoritmus számára jelentõs
problémákat vet föl. A különbözõ CAD-programok már
számos módot kínálnak az épületek különbözõ részletes-
ségû modellezésére, a geometriai és további adatok rög-
zítésére. Azonban nem alakult még ki olyan fejlett kódo-
lási standard (például .ifc), amely egyfajta közös nyelv-
ként bármilyen bonyolult épület bevitelére alkalmas len-

ne, miközben megbízható átjárást, teljes körû és reverzi-
bilis adatcserét biztosítana a már most is használt szimu-
lációs eszközök, BIM platformok irányában. 

· További kérdés, hogy ezek a digitális leírások meny-
nyire hûen képezik le a valóságot, alkalmasak-e az épü-
letszerkezeti kérdések modellezésére. Tudjuk, hogy a va-
lóságot helyettesítõ modellek mindig csak egy véges tér-
részt, az épületnek egy részét véges felbontással szimu-
lálják, különben végtelen kiterjedésû fájlok és erõforrá-
sok kellenének.

· A modell behálózása (elemi térfogat vagy anyag ré-
szecskékre bontása) is intelligens felhasználói beavatko-
zást kíván, hiszen az egyes épületszerkezeti döntések ér-
dekében végzett szimulációk egészen más felosztást kí-
vánnak.

- Például más hálózást kíván egy tûzvédelmi, mint egy
nedvességtechnikai szimuláció. 

· Az épületmodellek és a szimulációs szoftverek nem a
tényleges anyaggal dolgoznak, hanem egy határfelüle-
tekkel határolt térrészt definiálnak, melyet a valódi
anyagot helyettesítõ tulajdonságú, idealizált anyaggal
töltenek ki. Az idealizált geometria elfedi a valóságban
létezõ geometriai pontatlanságokat, és az anyagtulaj-
donságokban lévõ szórást is. Ezek figyelmen kívül ha-
gyása néhány esetben komoly tervezési hibához is vezet-
het. 

- Például egy tetõburkoló anyag felületének egyenet-
lensége, kavernássága miatt a víz megállhat rajta,
ennek következtében az anyag könnyebben szétfagy,
vagy a porral, szerves szennyezõdéssel keveredve
biotóp keletkezhet benne. Ugyanez az anyag belsõ
térben tartós, megfelelõ, sõt esztétikus is lehet.
Ugyanakkor egy érdes felületû anyag alkalmazása az
elõbbi helyzetben még elõnyös is lehet, mert a felü-
leti érdesség gátolhatja a hó megcsúszását, a jégké-
reg kialakulását.

· A geometriai pontatlanságoknak jelentõs szerepe le-
het a szerkezet mûködésében. Nem mindegy, hogy a va-
lóságban két szomszédos anyag érintkezik is a felületü-
kön, és ez a kontaktus milyen mértékû. 

- Döntõ lehet a két sík felülettel modellezett anyag fe-
lületi síkhibái miatt közöttük maradó kapilláris hé-
zag.

- Máskor az egyik anyag részleges összenyomódása
következtében záródhat ez a rés. 

- Külön kezelendõ két anyag teljes, részleges, folton-
kénti összeragasztásának esete. 

- Fontos lehet két anyagnak a felületi feszültség miatti
összetapadása.

· Maga az anyag sem homogén (pl. kapilláris, inho-
mogén, összetett, légpórusos stb.). Fontos lehet, ha a
határfelületén másként viselkedik, mint általános met-
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szetében (pl. zártcellás anyag vágott felületén nyitott
pórosok).

Az épület digitális modelljét és az algoritmust úgy kell
megalkotni, hogy meg tudja különböztetni ezeket az ap-
rónak tûnõ különbségeket, de a késõbbiekben ki is le-
hessen választani, hogy melyik mûszaki kérdésben van
ezeknek jelentõsége és melyekben elhanyagolható.

10. A tervezés algoritmusa

Az épületszerkezeti tervezés folyamatának modellezésé-
re két, egymással látszólag ellentétes haladási irányú fa-
struktúra kínálkozik:

a) egy elágazó jellegû, „megoldásválasztó” fastruktú-
ra, ahol a döntések az építésmódtól kezdve a szerkezeti
alrendszerek egyes szintjein át a nagy egészbõl haladnak
a részletek felé. 

b) egy „szempont-egyesítõ”, szintetizáló fastruktúra,
ahol az egyes kérdések fontossági rangsora szerint, azok
összehangolása felõl haladunk egy mindent egyesítõ,
utolsó koncepció felé.

Az a) struktúrához minden szinten rendelkezésre kell
állni egy döntési készletnek. Az algoritmusnak minden
szinten végre kell hajtania egy optimalizációt, melynek
során elõre összegezni kell az egyes döntési ágakon ta-
lálható megoldásoknak a prioritási sorrenddel súlyozott
értékét. A valós tervezési munkák során nemcsak az
összteljesítményt, hanem az egyes irányok meghibásodá-
si összkockázatát esélyét is figyelembe kell venni. Továb-
bá a döntések során szempont, hogy a késõbbi lépések
szempontjából nagyobb, több elágazási lehetõséggel bíró
irányok preferáltak (ez a tervezési szabadság fenntartá-
sa).

Könnyen belátható, hogy ez a struktúra ebben a for-
mában alkalmatlan a valós tervezési folyamat leképezé-
sére. Ennél sokkal differenciáltabb szellemi tevékenysé-
get végez még egy kezdõ tervezõ is. Ha az egyes döntési
szinteken csak elõre betáplált, analóg példák „kiátlagolá-
sával” elért és megtanult, tehát emberi intelligenciából
eredõ lehetõségek közül lehet választani, akkor nincs ar-
ra garancia, hogy egy új, addig ismeretlen tervezési fel-
adat optimális megoldása megtalálható közöttük, bármi-
lyen fejlett módon is történik ezek összehasonlítása. A
megoldási készlet bõvítése, vagyis a már kialakult meg-
oldásokat a program szempontjából „mintáknak” tekint-
ve, az ezekhez „hasonlító”, új és újabb variációk és mu-
tációk generálása, egyfajta számítógéppel segített „brain-
storming” elengedhetetlenül szükséges, ahogy a valóság-
ban is történik az új feladat új megoldásának keresése. A
számítógép segítségével rendkívül nagyszámú alternatív
eset mûködése szimulálható. Ezáltal mérsékelhetõ az
emberi tervezésnek az a jellegzetes problémája, hogy a

tervezés gyakran megragad egy elsõ látásra jónak tûnõ,
majd aztán idõ hiányában már nem módosított, de való-
jában közel sem optimális döntésnél. 

Az a) struktúra bevezetésének pillanatnyi akadályai a
következõk:

· A korábbiakban leírt, az elinduláshoz szükséges
adatbázis nem áll rendelkezésre, az épületszerkezeti ter-
vek és szakvélemények szerzõi jogi védelem alatt állnak,
nincsenek nyilvános adatbázisokba gyûjtve, az épületek
gyakran a tervektõl eltérõen valósulnak meg, a szerkeze-
tek tényleges mûködésérõl nincs elegendõ információ,
visszacsatolás. 

· A random generálandó új megoldások bonyolultak,
összetettek, keresésük nem egy zárt körben lejátszódó
kombinációs feladat, hanem a lehetséges kimenetek le-
írásához szükséges paraméterek száma igen nagy és
megoldásonként eltérõ lehet.

· A valós tervezési folyamat során maga a tervezési
program is változik. A tervezés során már elért optimali-
zálási állapot kiértékelése nyomán olyan összefüggések-
re derülhet fény, ami a kiinduló igények felülvizsgálat-
ára késztet. A prioritási sorrendet a résztvevõk nemcsak
egyszer, hanem lényegében minden fázisban, rendszere-
sen felülvizsgálják – akár csak kimondatlanul, nem
tudatosan. 

A prioritási sorrend módosítása és ennek visszacsato-
lása a folyamatba azt eredményezi, hogy a folyamat a
fastruktúra egy magasabb szintjérõl többször is vissza-
hullik egy alacsonyabb szintû döntéshez, ahonnan ismét
végig kell járni az egész folyamatot. Ez tipikusan bekö-
vetkezik akkor, amikor a mûszaki megoldások, részlet-
képzések már annyira konkretizálódnak, hogy az építé-
szeti megjelenésük vizualizálható. Gyakran csak ebben a
fázisban ismerhetõ fel, hogy ezek nem kellõen szolgálják
az építészeti szándékokat, vagy akár ellentétben állnak
velük. Ez a „visszahullás” az emberi tervezés során idõn-
ként nagy idõveszteséget és feszültséget okoz a tervezõk
között. Elemi érdek tehát a prioritások minél gyorsabb
és mélyebb megismerése, rutinszerû felülvizsgálata,
amelynek színtere az építész és az épületszerkezeti ter-
vezõ közötti rendszeres párbeszéd. Az algoritmus ezt
egyfajta rendszeres állapotjelzéssel, munkaközi lekérde-
zésekkel segítheti. 

A b) struktúra lényege a szempontok közötti összhang
megteremtése a prioritási sorrend folyamatos figyelem-
bevétele alapján. A szerkezetválasztás a magas prioritá-
sú szempontok egyidejû kielégítését szolgáló döntések
felõl halad a kevésbé lényegesek felé. Itt is elõfordulhat-
nak olyan szcenáriók, ahol a folyamat elõrehaladott álla-
potában zsákutcába jut, vagy a prioritási sorrend késõb-
bi felülvizsgálata jelentõs visszaugrást tesz szükségessé. 

Ennyi szempont egyidejû kielégítése lehetetlennek tû-
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nik. A Pareto-elv alapján mégis vélelmezhetõ, hogy ki-
alakítható a prioritásoknak és a variációknak egy olyan
együttese, amely kielégíti a „közel optimális” megoldás
fogalmát, mert a szempontok túlnyomó részét elfogad-
ható mértékû hibával elégíti ki [1]. 

A valóságban mindkét tervezési logika párhuzamosan
jelen van a folyamatban. Ha egy adott pillanatban meg-
oldhatatlannak látszik valamely részfeladat, feloldhatat-
lannak tûnik a szempontok közötti ellentmondás, akkor
egy teljesen új mûszaki megoldás (például új, nagyobb
teljesítményû anyag, termék) keresése mellett a prioritá-
si sorrend újratárgyalásával elérhetõ kompromisszumos
módosítás jelenthet kiutat. Ez a résztvevõ felek közötti
együttmûködést teszi szükségessé. A számítógépes algo-
ritmus esetén ez az interakció többféle nehézséget je-
lent:

· Milyen idõpillanatban történik a beavatkozás, az al-
goritmus választja-e ki az interakció pillanatát, vagy bár-
mely pillanatban felkínálja-e a felhasználó számára a le-
kérdezés és a beavatkozás lehetõségét? Értelmes-e min-
den idõpillanatban a lekérdezés eredménye, vagy ele-
gendõ, ha csak valamilyen mérföldköveknél, csak né-
hány „idõablakban” villan fel az algoritmus pillanatnyi
állapota.

· Az emberi beavatkozás mindenképpen szubjektív
lesz, hiszen a program használója nem gép. A szubjekti-
vitás csökkentése érdekében minél több információt kö-
zöl az algoritmus arról, hogy „hol tart”, annál jobb. 

· Az aktuális állapotnak a felhasználó számára hasz-
nálható formában történõ kiplottolása. Ezek lehetnek
részletrajzok, rétegrendek, specifikáció, mûszaki leírás,
költségbecslés, ezek mindegyikére szükség lehet. Nem
lenne szerencsés, ha a kiadott információ kiértékelése
maga is egy újabb szakértõ bevonását igénylné. Elkép-
zelhetõ kimenet egy táblázatos formájú ellenõrzõ lista,
amely csak a kockázatos helyzetekre hívja fel a használó
figyelmét.

· Nehéz meggyõzõdni arról, hogy a beavatkozás pilla-
natában az algoritmus által kiplottolt információk értel-
mesek, reálisak, közel optimálisak-e. Gyakran elõfordul,
hogy az optimalizálási folyamat késõbbi állapotában az
aktuális döntés zsákutcának bizonyul. A válasz szorosan
összefügg azzal is, hogy miképpen volt az algoritmusba
bevive az épület, a tervezési program, reálisak voltak-e a
kiinduló peremfeltételek. 

11. Összefoglalás

Mi volt a kérdés, ha egy tervet vagy konkrét épületet az
erre adott válaszként tekintünk? Ahhoz, hogy egy vá-
laszt megítéljük, a kérdést kell alaposan ismerni, de úgy
tûnik, hogy éppen a feltett kérdés körüli bizonytalanság

adja az épületszerkezeti tervezés algoritmizálásának leg-
fõbb nehézségeit.

A fentiekben összegyûjtöttük és rendszereztük az épü-
letszerkezeti tervezéshez szükséges adatok, ismeretek,
alkalmazott eljárások, figyelembe veendõ körülmények
és feladatok körét, kifejezetten abból a szempontból,
hogy mire lenne szükség egy épületszerkezeti tervezõ al-
goritmus létrehozásához. Ezek: 

- korszerû építõanyag és termékadatbázis,
- az épületszerkezetek mûködési folyamatainak meg-

értése és tudásbázisa,
- a szerkezetek mûködését meghatározó fizikai törvé-

nyek ismeret és modellezése,
- példák, analógiák, korábbi megoldások tudásbázisa,
- hatások komplex feltérképezése, az igénybevételek

teljes körû meghatározása,
- az igények és követelmények, a prioritási sorrend

felvétele és menedzselése,
- adekvát épületszerkezeti „leírónyelv” fejlesztése,
- célszerû tervezési algoritmus és interaktív felhaszná-

lói felület fejlesztése.
A tervezés objektivizálása, szakértõi rendszerrel történõ
támogatása, az optimumok keresése és a megoldások
kockázati elemzése sürgetõ feladatunk. Megállapítható,
hogy a felmerülõ nehézségek miatt pillanatnyilag távol
vagyunk az emberi tervezés kiváltásától, az épület terve-
inek közel optimálisnak tekinthetõ döntések nyomán
történõ, akár csak részleges gépi elkészítésétõl. Az em-
beri tevékenység „leképezése”, az egyszerû „tudásábrá-
zolás” emulációja nem lehetséges és nem is elégséges a
cél eléréséhez. Az építészeti tervezés szubjektivitásának
kiiktatása nem is cél, a tervezés sokszemélyes jellege,
egymás iránt kellõ empátiával rendelkezõ, tapasztalt
szakemberek együttmûködése olyan érték, amelyet egy-
elõre nem lehetséges felülmúlni. Ugyanakkor rögzítettük
a feladatokat, melyek csak egy részének végrehajtása
esetén is a számítógép számos kérdésben már most
hasznos tagja lehet a tervezõ teamnek. 

Dobszay Gergely, Bakonyi Dániel, Kapovits Géza
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1. TÛZ- ÉS FÜSTTERJEDÉSI, 

VALAMINT KIÜRÍTÉSI SZIMULÁCIÓK CÉLJAI

A nemzetközi kutatásokban, majd gyakorlatban 1998-
tól, a hazai gyakorlatban pedig 2009-2010 körül jelent
meg és azóta is egyre nagyobb mértékben terjed a nu-
merikus tûz- és füstterjedési szimulációk alkalmazása.
Segítségükkel tervezési fázisban pontosabban vizsgálha-
tó az épületek tûzeseti viselkedése, különös tekintettel a
hõ- és füstterjedésre, illetve a hõ- és füstelvezetés haté-
konyságára. A konkrét célok között a legfontosabb az
emberi élet védelme, így a kiürítés biztonsága, amelyet
legnagyobb mértékben az épületen belüli füstterjedés
befolyásol hátrányosan. Cikkünk tárgya a menekülési
feltételek jelenleg alkalmazott szimulációs igazolási
módszereinek összehasonlítása: részben a tûz- és füstter-
jedési szimulációkkal meghatározott füstterjedés segítsé-
gével, részben a kiürítésre szükséges idõtartam illetve
ezek együttes idõbeni alakulásának vizsgálatával.

A mérnöki gyakorlatban jellemzõ tûz- és füstterjedési
szimulációs célok tehát az alábbiak: 

· hagyományos méretezési módszerrel meg nem ter-
vezhetõ épületek vagy terek hõ- és füstelvezetésének ter-
vezése, hatékonyságának vizsgálata,

· hõ- és füstelvezetés hatékonyságának vizsgálata és
optimalizálása,

· az aktív tûzvédelmi berendezések (beépített tûzjelzõ
rendszer, beépített oltóberendezés és hõ- és füstelveze-
tés) együttes mûködésének integrált vizsgálata,

· az épület belsõ tereinek vizsgálata, hatásuk a füstter-
jedésre, a hõ- és füstelvezetés hatékonyságának vizsgála-
ta az építészeti terek függvényében,

· kiürítési szintidõ növelése, annak meghatározása,
mennyi ideig alkalmas egy adott tér biztonságos mene-
külésre (ASET, Available Safe Egress Time), különös te-
kintettel a kiürítést megelõzõ idõszak eseményeire (tûz-
jelzés, riasztás, kiürítés elõtti idõtartam).

A tûz- és füstterjedési szimulációk terjedésével párhu-
zamosan kezdõdött a kiürítési szimulációk alkalmazása
is. Itt a fõ célok az alábbiak: 

· hagyományos számítással nem vagy nehezen, esetleg
pontatlanul méretezhetõ kiürítés tervezése, a menekülé-

si idõ pontos meghatározása (RSET), torlódások hatásá-
nak vizsgálata (egyes szintek, lépcsõházak esetében),

· a használók összetételének (kor, egészségi állapot
stb.) és a kialakított kiürítési stratégiának megfelelõ va-
lós, pontosabb vizsgálat a kiürítési teljes folyamatában,

· menekülési felvonók hatékonyságának ellenõrzése,
biztonságos terek és átmeneti védett terek befogadóké-
pességének igazolása.

Lehetõség van a tûz- és füstterjedési és a kiürítési szi-
muláció szoftverrel történõ bemutatására, illetve a két
szimuláció eredményeinek összemásolására is, amely ta-
pasztalataink szerint a legpontosabb információt bizto-
sítja a kiürítés biztonságáról. Cikkünkben a ma haszná-
latos szimulációs módszerek kiértékelési lehetõségeinek
összehasonlítását végezzük el egy konkrét projekt vizs-
gálati eredményei segítségével.

2. TÛZMODELLEZÉS CFD KÖRNYEZETBEN

A tûzvédelemben alkalmazott CFD modellek általában
kis sebességû turbulens és lamináris áramlások kezelésé-
re alkalmasak, tehát alapvetõen áramlási modellek [1].
A leggyakrabban alkalmazott szoftver a NIST által fej-
lesztett Fire Dynamic Simulator, az FDS [2]. Napjainkra
a szoftverek alkalmassá váltak épületek komplex model-
lezésére, az alábbi jellemzõkkel, sajátosságokkal: 

- Az épületek háromdimenziós modellként ábrázolha-
tók a térben. FDS modelltérben az épületek ábrázolását
leggyakrabban PyroSim szoftver segítségével végezhet-
jük el, vagy akár importálhatunk is 3D DWG formátu-
mot [3]. Az épületszerkezetek, illetve egyes rétegeik,
komponenseik a szokásos CAD szoftverektõl eltérõen
nem felületi megjelenésük, hanem hõtani jellemzõik (sû-
rûség, hõvezetési tényezõ és annak hõmérsékletfüggõ
alakulása, fajhõ) alapján modellezhetõk, mert ezek befo-
lyásolják a belsõ térben kialakuló hõmérsékleti és áram-
lási viszonyokat, továbbá a saját felmelegedésüket is.

- Az épületben bekövetkezõ tüzek leírhatók valós lép-
tékû tûztesztek során meghatározott hõfejlõdési görbé-
vel (kW/m2, MW/m2), megadható a tûz teljesítményé-
nek idõbeni alakulása, de az éghetõ épületszerkezetek,
illetve az épületekben tárolt éghetõ anyagok tûztechni-
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kai tulajdonságainak megadása mellett egy adott gyújtó-
forrás esetén a tûz terjedése, illetve teljesítményének
idõbeni alakulása is modellezhetõ. A modellezésnél leg-
gyakrabban valós léptékû tûztesztek eredményeit alkal-
mazzuk, amelyeket mérnöki kézikönyvek, publikációk
tartalmaznak [4] [5].

- Az automatikus tûzjelzõ rendszerek érzékelõi a mo-
delltérbe helyezhetõk, az érzékelési idejük vizsgálható.

- A beépített oltóberendezések (vízzel vagy vízköddel
oltók) fejei a modellekben rendkívül pontosan paramet-
rizálhatók: a nyomás, a vízhozam, a kioldási hõmérsék-
let mellett a kioldási érzékenység, a cseppek eloszlása,
szemnagysága egyaránt megadható.

- A gravitációs vagy gépi hõ- és füstelvezetés, illetve
légpótlás egyaránt megadható, amely befolyásolhatja az
épületen belüli füstterjedést, a toxikus égéstermékek
koncentrációját, illetve a láthatósági viszonyokat is. Ezen
eszközök mûködése vezérelhetõ is a modellben, az auto-
matikus tûzjelzõ rendszer érzékelõirõl, hasonlóan a va-
lós tûzjelzõ rendszerek vezérlési mátrixához [6].

3. KIÜRÍTÉSRE ALKALMAS IDÕ MEGÁLLAPÍTÁSA

CFD MODELLEZÉSSEL 

A kiürítési szintidõ növelésénél mindig a tûz- és füstter-
jedési szimulációból indulunk ki. Ameddig a tartózkodá-
si zónát nem éri el a füst (járófelület fölötti 2 m magas-
ság) addig biztonságos a menekülés. Fõ cél a menekü-
lésre rendelkezésre álló idõ, azaz az ASET (Available
Safe Egress Time) meghatározása, amelynek mindig
hosszabbnak kell lennie, mint a meneküléshez szükséges
idõnek. A meneküléshez szükséges idõ (RSET, Required
Safe Egress Time) tartalmazza a tûzérzékelési idõszük-
ségletet, a riasztási idõt, a benntartózkodók részérõl a ri-
asztás érzékelésének idõszükségletét és a reakcióidõt, to-
vábbá a célirányos kiürítés tényleges idõszükségletét. (1.
ábra) 

A meneküléshez szükséges idõ ellenõrzésének jelenle-
gi modellezési gyakorlata az automatikus tûzjelzõ rend-
szer érzékelõinek reakcióidejével és a kiürítéshez szüksé-
ges idõtartamából áll. Az épületben tartózkodók jellem-

zõ kiürítés elõtti idõtartama csak nehezen, kutatási je-
lentések illetve tûzriadó gyakorlatok alapján modellez-
hetõ, különösen olyan épületekben, ahol a benntartóz-
kodók alszanak (pl. szálloda). A kiürítés elõtti idõtartam
meghatározása jelenleg is sok nemzetközi kutatás témá-
ja, amelyek igyekeznek egyre pontosabb ajánlásokat ten-
ni, a benntartózkodók, a területi és épített környezeti
adottságok és a bõvülõ tapasztaltok alapján. Ipari, me-
zõgazdasági vagy tárolási épületekben, ahol a dolgozók
tûzvédelmi képzése megoldott, a tûzriasztás érzékelési
idõszükséglete és a reakcióidõ akár elhanyagolható is le-
het, ugyanakkor figyelembe kell venni a nehezen meg-
szakítható technológiai folyamatok lezárásához szüksé-
ges idõtartamot is.

Az ellenõrzés módját hazánkban a tûz- és füstterjedé-
si, valamint kiürítési szimulációkról szóló magyar tûzvé-
delmi mûszaki irányelv [7] tartalmazza. A kiürítési és
beavatkozási feltételek vizsgálata érdekében a tartózko-
dási tér járófelülete felett 2 m (± 5%) magasságban víz-
szintes vizsgálati síkokat kell elhelyezni. A szükséges
vizsgálati paraméterek és határértékeik az alábbiak: 

· a fényvisszaverõ tárgyak feltételezésével értelmezett
látótávolság a meneküléshez szükséges idõn belül a me-
nekülõk által használt útvonalon nem süllyedhet 15 mé-
ter alá,

· a menekülõket 60 °C-nál magasabb hõmérséklet nem
érheti,

· F.E.D (Fractional Effective Dose) Device pontok el-
helyezése a menekülés azon útvonalán, amelyet a mene-
külõ emberek a kiürítési során használnak, a járófelület
felett 2 m (± 5%) magasságban.

A meneküléshez szükséges idõ lehet a tûzjelzéshez
szükséges idõvel növelt, az OTSZ-ben elõírt szintidõ
vagy egyedi számítással meghatározott és az elõírtnál
nagyobb idõtartam, amely figyelembe veszi a tûzjelzés-
hez szükséges idõt és a kiürítési koncepció során megha-
tározott esetleges késleltetést is. (2-3. ábra) 

Az 1. és a 2. képeken bemutatott, egyszerû vizuális el-
lenõrzésen alapuló módszerrel a kiürítésre rendelkezésre
álló idõ nagylégterû, csarnokjellegû helyiségekben, épü-
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1. ábra. A meneküléshez szükséges idõ és a

menekülésre rendelkezésre álló idõ össze-

függései. Forrás: BM OKF, Kiürítés c.

irányelv [6]



letekben a tûz- és füstterjedési szoftver vizsgálati síkjai-
val könnyen megállapítható, azonban cellás elrendezésû,
alacsonyabb belmagasságú, bonyolult térrendszerû épü-
letek esetén ez a módszer nem alkalmas a megfelelõ biz-
tonság igazolására. Ennek kiküszöbölésére az FDS alkal-
mazása során kétféle megoldás alakult ki: 

· egy szoftveren belül tûz- és füstterjedési, valamint
kiürítési modul együttes alkalmazása (pl. FDS PyroSim
környezetben + FDS EVAC modul vagy EXODUS [9]),

· két külön szoftver eredményeinek összemásolása (pl.
FDS+PyroSim és Pathfinder [10, 11]). 

Jelentõsebb hazai tapasztalat az utóbbival van [12],

amelynek elõnye, hogy az önálló tûz- és füstterjedési szi-
muláció és a kiürítési szimulációs szoftverek specifikus
elõnyei megmaradnak. Ezen módszer hátránya az egy-
szerû szimulációkhoz képest is lényegesen több erõfor-
rás- és idõigény. 

Az összemásolhatóság érdekében a két modell építése
során közel azonos vizsgálati térnek kell kialakulnia,
még akkor is, ha ezeket jelenleg külön-külön szükséges
a programokban megépíteni. A vezérléseket, nyílászárók
használhatóságát is mindkét programban azonosan kell
kialakítani, hogy ténylegesen egy teret ellenõrizhessünk.
Az összemásolás során jellemzõen a látótávolság ellenõr-
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2. ábra. Füstterjedés háromdimenziós vizual-

izációja raktárcsarnokban, a padló

járófelülete fölötti 2 m szinten látható

útvonal hosszát mutató vizsgálati síkkal, a

tûzérzékeléshez szüksége idõ + kiürítési

szintidõ idõpillanatában. A jobb oldali

skálán a 15 méter látótávolság van

kivastagítva

3. ábra. Az 1 sz. ábrán látható csarnokon

belüli látótávolság mérnöki értékeléshez

alkalmasabb kétdimenziós nézete, a 2 m

magasságban lévõ vizsgálati síkkal

párhuzamosan, a tûzérzékeléshez szük-

sége idõ + kiürítési szintidõ idõpil-

lanatában. A látótávolság a tûzcsóva

tengelyén kívül mindenütt megfelelõ

4. ábra. Összemásolt hõ- és füstterjedési

szimulációs eredmény, ahol a füstterjedés

a menekülési folyamattal pontosabban

hasonlítható össze. A kép közepén a piros

kocka a tûzfészek 



zése történik meg, ami általános esetben a menekülés
szempontjából a tûz egyik legmeghatározóbb kísérõje-
lensége. Amennyiben a kiértékelés alapján nem mûködik
elsõre megfelelõen a tér, akkor változtatni kell valame-
lyik vagy akár több komponensén: az építészeti kialakí-
táson, a füstelvezetés megoldásain és/vagy a kiürítési
rendszeren. (4. ábra)

Az összemásolás eredménye számszerûsíthetõen is be-
folyásolja a megengedhetõ kiürítési idõt. Ebben az eset-
ben ugyanis jellemzõen már nem a szintidõ igazolása a
cél optimális útvonalak esetében, hanem a tûzhatás által
blokkolt kijáratok, útvonalak mellett is lehet igazolni a
kiürítés biztonságát. 

Egy nagylégterû múzeum csarnokot vizsgáltunk,
amelyben egy galériás kialakítású felsõ szint is szerepelt.
A tereket összesen 4 lépcsõházon keresztül lehet elhagy-
ni, amelyek a védett területre vezetnek. A vizsgált tûz-
helyszínek többségében a füst terjedése olyan képet mu-
tatott a kialakított hõ- és füstelvezetõ rendszerrel,
amelynél mind a 4 lépcsõház rendelkezésre állt. Ezeknél
a csarnoktér kiürítése 277 s, a galéria kiürítése 200 s
alatt történt meg. 

Két kijelölt tûzhelyszín esetében azonban a 4 lépcsõ-
házból 1-1 röviddel a kiürítés indítását követõen a csar-
noktér szintjén elérhetetlenné vált a füst miatt. Ezekben
az esetekben a menekülõ emberek útvonala átrendezõ-
dött, és a maradék 3 lépcsõházat elérve távoztak. Ezek-

nél a csarnoktér kiürítése 430 s, a galéria kiürítése 210 s
alatt fejezõdött be. A tûz- és füstterjedési szimuláció
füstterjedési képével, továbbá a vizsgálati síkokból szár-
mazó eredményeivel ugyanakkor nem lehetett megálla-
pítani, hogy a kiürítés idõtartama alatt a menekülõ sze-
mélyek nem kerülnek-e a megengedettnél rosszabb látá-
si és hõmérsékleti viszonyok közé (lásd 5-12. ábrák). 

A galériaszinten minimális kiürítésiidõ-növekedés tör-
tént csak, mivel ott továbbra is elérhetõ volt mind a 4
lépcsõház. A menekülési szimulációban a nem megfelelõ
látótávolságú területek kizárásával (lásd 7-12. ábrák pi-
ros vonalait) az alsó szinten 74 s idõvel hosszabbodott a
kiürítés, amely több, mint 25% növekedést jelent a füst-
terjedés összemásolása nélküli kiürítési szimulációhoz
képest. A füstterjedés és a menekülõk útvonalát részlete-
sen elemezve a 7-12. ábrák alapján már kijelenthetõ,
hogy az épületet a benntartózkodók biztonsággal el tud-
ják hagyni.

Azonban az eredmények összeillesztése alapján sem
mindig lehet megállapítani a kiürítés megfelelõségét,
mivel szûk terek esetén elkerülhetetlen, hogy a menekü-
lõket rövid ideig valamilyen mértékû füsthatás érje. A lá-
tótávolság korlátozásán túl a füst kiürítést befolyásoló
hatásai között szerepelnek a szemet és a légutakat irritá-
ló hatása, továbbá a mérgezõ komponensek hatásai.
Tûzesetek során a legtöbb sérülést vagy akár halálesetet
is a füst okozza, nem a tûz maga. 
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5. ábra. A látható úthossz 2 m magas síkon,

430 s érzékelési idõ + kiürítési szintidõ

végén. A fekete vonal a 15 m-nél kisebb

látótávolság határát jelöli. Jól látható, hogy

a tûzfészek környezetében jelentõs

területen 15 m alatti a látótávolság

6. ábra. A füst szétterjedése, 430 s érzékelési

idõ + kiürítési szintidõ végén



A menekülõket érõ füst összetételétõl és a kitéti idõtõl
függõen lassíthatja a menekülés folyamatát, vagy egye-
nesen lehetetlenné is válhat a menekülés. A füst hatásá-
nak vizsgálatára kidolgozott tudományos módszer a FED
(Fractional Effective Dose) alkalmazása [11], amely
számszerûsíti a füstgázok, a hõsugárzás és a kitettségi
idõ tényleges kockázatát. A modellezés során erre alkal-
mas az ún. FED érzékelõk elhelyezése a modelltérben és
eredményeik értékelése. Sajnos világszerte még nagyon
kevés adat áll rendelkezésre a különbözõ anyagok égés
során kibocsátott toxikus komponenseinek mennyiségére
és emiatt a modellezés során a FED értékek alakulására,

amely így egyelõre kétségessé teszi e mérõszám általá-
nos alkalmazását.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Hosszú távon elkerülhetetlen, hogy a BIM modellek al-
kalmasak legyenek arra, hogy mind a tûz- és füstterjedé-
si szimulációk, mind a kiürítési szimulációk elvégezhe-
tõk legyenek egy közös modellkörnyezetben. Ezzel meg-
takarítható lenne a ma még idõigényes tûz- és füstterje-
dési, valamint kiürítési szimulációs modellépítés, illetve
a visszacsatolás idõszükséglete. Ha ma az elsõ összemá-
solt eredmények nem adnak kielégítõ megoldást, elsõ-
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szerek.
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A projekt során mind az épületegyüttesek, mind a térkiala-
kítás terén korszerû, egyedi elképzelések és határozott kon-
cepció mentén folyt a tervezés. Bár az építészeti eszközök
általánosan alkalmazott, ismert anyagválasztások mellett
kerültek meghatározásra (mint pl. látszóbeton, függönyfa-

lak, szálcement burkolat, zöldtetõ, zöldhomlokzat), mégis
jó néhány mûszaki részletképzés lényeges különbséget je-
lentett egy szokványos tervezési feladathoz képest. Cik-
künkben kísérletet teszünk arra, hogy néhány kiválasztott
részletképzés végsõ kialakításához vezetõ tervezési folya-
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A FELÚJÍTOTT SZÉLL KÁLMÁN TÉR

ÉPÍTMÉNYEINEK KÜLÖNLEGES

ÉPÜLETSZERKEZETEI

Esettanulmány

1. kép. A felújított legyezõszerû tetõ

1.  ábra. Metrókijárati épület alaprajza és

metszetrajzai (forrás: Fialovszky Tamás)



mat állomásain keresztül bemutassuk az épületszerkezeti
szaktervezés összetett, „puzzle” kirakási jellegû, folyton
változó/változtatható paraméteres folyamatát, mely segít
megérteni az abban rejlõ kihívásokat, az épületszerkezeti
szaktervezés szépségeit, akár árnyoldalait is.

Bevezetõ

Jelen publikáció a Széll Kálmán tér felújítása kapcsán lé-
tesített új épületek/építmények és a meglévõ metrókijá-
rati épület átalakítása kapcsán felmerült alábbi épület-
szerkezeti tervezési feladatokba enged betekintést:

Helyszín: Budapest, I.-II.-XII.kerület, Széll Kálmán tér
1. Metrókijárati épület – mozgólépcsõ-felvonótér, bü-

fé, üzemi épületrész, pihenõ
2. Szolgáltatóépület – BKV ügyfélközpont és pihenõ,

nyilvános WC-csoport, üzlethelyiségek,
ücsörgõterasz

3. Támfalépítmény – üzlethelyiségek és gyalogosköz-
lekedõ („olasz lépcsõ”) + lift

4. Perontetõk – villamosváró, fedett építmények
A felújítás építész tervezõi: Fialovszky Tamás, Hõnich
Richárd, Sólyom Benedek, Kenéz Gergely (Építész
Stúdió Kft.)
Épületszerkezeti szaktervezõk: Dr. Dobszay Gergely,
Kapovits Géza (Artheseus Kft.)
Tartószerkezeti szaktervezõ: Pataki Bottyán
(Exon2000 Kft.) (1. kép)

1. Metrókijárati épület

Az épület egyértelmûen ikonikus része a térnek, a terve-
zõi döntés ennek megtartása volt azzal a módosító szán-
dékkal, hogy még egyértelmûbb, kompakt, központi
elemmé válhasson. Ennek érdekében a lepényszerû,
emeleti bõvítmény bontásra került, így minden oldalról
szabaddá vált a kijárati csarnoktér. (1. ábra)

1. a. A legyezõszerû tetõ felújítása

Az eredeti, szokatlan tetõforma az alábbi érdekes réteg-
renddel került megtervezésre:

- UV-álló mûanyag fólia,
- 1 rtg. alátét szigetelõlemez,
- 1 cm cementsimítás,
- 5 cm szupremit (parafa) hõszigetelés,
- 2 cm légrés,
- 4×2 cm-es 50/50 cm hálós farács,
- vasbeton legyezõmû 
(alsó-felsõ öv 16, ferde felületek 10 cm vtg.-ban). (2.

ábra)
Ehelyett a feltárt rétegrend a következõ volt:
- Sika-Hypalon vízszigetelõ lemez,
- 3 cm üvegfátyol kasírozású 

poliuretán hõszigetelés (!)
- Taurus-W butilkaucsuk (IIR) párazáró réteg,
- vasbeton legyezõmû, 
(alsó-felsõ öv 16, ferde felületek 10 cm vtg.-ban) 

- fém álmennyezet, (3. ábra)
A felújítás utáni rétegrend:
- UV-álló rugalmas, törtfehér poliuretán bevonat-

szigetelés,
- beton konzerváló védelmi rendszer,
- vasbeton legyezõmû, 
(alsó-felsõ öv 16, ferde felületek 10 cm vtg.-ban)

- páragazdálkodó vékonybevonat. (4. ábra)
A vasbeton legyezõmû deszkazsaluzattal készült, elõször
alulról látszó kivitelben, késõbb fém álmennyezet takar-
ta el a belsõ térben a tetõfelületet. Az építész tervezõ –
új koncepcióként – a tervezési munka során a filigrán
vasbeton szerkezet külsõ-belsõ látszó megjelenítését
szorgalmazta. A külsõ tönkrement rétegeket a vasbeton
szerkezetig elbontásra javasoltuk. Teljes értékû, új víz-
szigetelést irányoztunk elõ a vasbeton szerkezet hosszú
távú védelme érdekében.

A tetõszigetelés eredeti kialakítása – meghaladva az
1970-es évek jellemzõ lapostetõrendszereit – ragasztott
kompakt kivitelû volt, tehát mind a párazárás, mind a
hõszigetelés, mind a vízszigetelés rétegei ragasztva vol-
tak. A feltáráskor észlelt, nem teljes felületû ragasztás
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2. ábra. Legyezõmû eredeti metszete

3. ábra. Legyezõmû feltárt metszete

4. ábra. Legyezõmû tervezett metszete



ellenére a jó minõségû termékek 35 évig (!) beázás-
mentesen védték a tetõszerkezetet. 2006-ban részleges
felújítással foltszerûen javították a tönkrement (jórészt
levált) szigetelõlemezeket, öntapadó, EPDM lemezsávok-
kal. A rétegrend tervezésekor az alábbi új megfontolások
szerint jártunk el:

Az eddigi csekély vastagságú hõszigetelést nem növel-
tük, hanem teljesen elhagytuk. Egyrészt azért, mert a

csarnoktér továbbra sem lesz fûtve, csak a metróból fel-
áramló levegõ temperálja azt, és a legyezõmû hõhi-
dassága amúgy el nem hárítható adottság. Másrészt ez-
által még jobban érvényesül a filigrán vasbeton szerke-
zet hatása. Kérdés, hogy miért volt eredetileg hõszigete-
lés a rétegrendben. Vélelmezhetõ, hogy az eredeti terve-
zõk elsõsorban a szerkezet hõfeszültség okozta igénybe-
vételét akarták csökkenteni általa, és a felületi hõmér-
séklet emelése lehetett szükséges az idõszakos konden-
zációveszély csökkentése érdekében. 

Tetõszigetelésként rugalmas, UV-álló, teljes értékû po-
liuretán bevonatszigetelési rendszert (Sika Roof MTC
22) adtunk meg, törtfehér színben. A megadott termék,
hasonlóan az eredeti anyaghoz, rendelkezik hõvissza-
verõ tulajdonsággal is, így a nyári hõterhelés nem teljes
intenzitással hat a szerkezetre. 

A belsõ térben meghagyva az eredeti deszkazsaluzat
mintát, egy vastaglazúr festékként felhordva speciális
bevonat készült, amely kifejezetten páragazdálkodó tu-
lajdonsága miatt került betervezésre (Kefarid). A metró-
ból feláramló levegõ hatására kialakuló légnedvesség és
felületi hõmérséklet semmilyen módon nem volt elõre
megállapítható, így a nagy nedvességfelvevõ, de gyors
párologtatóképességgel rendelkezõ termék gondoskodik
a kondenzációs visszacsöpögés megakadályozásáról. Mi-
vel a tetõ felújítása esõs évszakra esett, a betonfelület
konzerválása, és a jó alapfelület biztosítása érdekében
speciális alapozók használatát is elõ kellett írni (Sika
Ferrogard-903, ill. Sika Monotop rendszer). 

1. b. Az üveghomlokzat kialakítása

A csarnoképület fedett-nyitott építménynek minõsül,
emiatt a homlokzat hõszigetelõ kialakítása sem volt
igény. Azonban építészeti szándék volt, hogy az eredeti
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5.  ábra Üveghomlokzat általános csat-

lakozási kialakítása

2. kép Legyezõmû alatti üveglamella-soros

kiszellõzõelemek



szerkezet a lehetõ legjobban érvényesüljön, tehát az
üvegmezõk kiosztásánál adottság volt a meglévõ acélpil-
lérek helyzete, melyet a „légies” kialakítás érdekében a
lehetõ legkevesebb új szelemennel lehetett csak sûríteni,
miközben az építész az üvegtáblák megfogására mind-
össze 3 cm szélességet „engedélyezett”. Emellett a tér
nyári napvédelmérõl is gondoskodni kellett, így egy
olyan neutrális napvédõ bevonatot kerestünk (SunGuard
Solar Neutral 67), ami nagyon jó színvisszaadási muta-
tóval rendelkezik (96,9), de optimális napenergia-át-
eresztést tud biztosítani (62%) külön árnyékolószerkezet
beépítése nélkül. A koncepció sok változaton keresztül
végül egy strukturális jellegû, ragasztott üvegszerkezet-
nél állapodott meg, melyhez egy egyedi fejlesztésû kivi-
telezési technológiát kellett tervezni.

Az eredeti pillérek szénacélok voltak, az újraosztott
üvegtáblák új acélszelemeneket igényeltek. A relatíve
nagy, 3200×2400 mm mértékadó méretû üvegtáblák ra-
gasztása csak erre alkalmas aljzatokra (pl. korracél) le-
hetséges. Ebbõl a megfontolásból a 2×8 mm vtg. bizton-
sági üvegtáblák függõleges oldaléleire egy 30/60 mm-es
korracél rögzítõszegély került fel üzemi ragasztással
(Sikasil SG500 2K), majd innentõl az elemek szerelt mó-
don kerültek fel az acélpillérek közé. A vízszintes szele-
menek esetén a rögzítés helyszíni injektálással került ki-
alakításra (Sikasil SG20 1K). A pillérközök pontatlansá-
gát a helyszínen tömített szerelési hézag, a hõmozgást a
ragasztás veszi fel. 

Érdekesség, hogy a 3 cm széles rögzítési felületen az
üzemi ragasztás két sávban (középen távtartó támasz-
szal) történt, ami a méretezés szerint önmagában is ké-
pes lett volna a szélterhek és dinamikus terhek felvételé-

M E T S Z E T / 2 0 1 8  / n o v e m b e r / d e c e m b e r 59

KONFERENCIA

3. kép Az elkészült Ücsörgõ képe

6.  ábra A fûtött látszóbeton épületrész felsõ

metszetrészlete

7.  ábra Az építmény vízszintes csatlakozásá-

nak részlete



re (a vízszintes szelemensorok menti helyszíni, „injek-
tált” ragasztással együtt), mégis a megbízó és a kivitele-
zõ külön kérésére felkerült oldalanként 2-2 db biztonsá-
gi, látszó rögzítõ klipsz. Sajnos ezeken a látszó elemeken
kívül, a kivitelezés csúszása miatt az üvegtáblák tömíté-
sei sem a megfelelõ idõjárási környezetben és minõség-
ben készültek. (5. ábra)

1.c. Trapéz homlokfelület üveglamellás kialakítása

A minél nagyon transzparencia érdekében itt is üveg-

szerkezet használatát kérte az építész tervezõ. Egyedi, fi-
ligrán acélkeretre szerelt, arra üzemben ragasztott, biz-
tonsági üvegtábla elemek – ferde helyzetû üveglamellák
– sorolását terveztük meg, melyek a 8 db nyílásba 1-1
készelemként kerültek beemelésre a helyszínen. (2. kép)

1.d. Egyedi formájú, fûtött látszóbeton épülettömeg kialakítása

A megszûnt emeleti terasz és belsõ téri irodarész, vala-
mint a földszinti bérletpénztár helyett egy új, szobrászati
igényességû térbeli elem került megtervezésre: a belsõ
csarnoktérbõl nyíló, de részben a külsõ térbe kibõvülõ
látszóbeton épületrész. Itt volt biztosítható a pinceszinti
lejárat, a biztonsági térfigyelõ központ és a büfé is itt ke-
rült elhelyezésre. 

A teljesen látszóbeton megjelenés és a fûtött épülettö-
meg elsõdleges követelmény volt. Ezért rejtett „lapos-
tetõt”, belsõ oldali hõszigetelést, csempézett belsõ felüle-
teket és önhordó gépészeti álmennyezetet kellett meg-

tervezni. Tetõszigetelésként rugalmas, UV-álló, teljes ér-
tékû poliuretán bevonatszigetelést, belsõ vízelvezetést,
belsõ oldali habüveg hõszigetelést terveztünk, melyek a
külsõ térbõl nézve semmilyen módon nem jelennek meg.
(6-7. ábra)

2. A Szolgáltatóépület

A Szolgáltatóépület részben a terepszint alá süllyesztett,
lépcsõs kialakítású, részben zöldtetõs tömeg, melynek
szerkezeti érdekessége az „Ücsörgõ” rész rétegrendi ki-
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8.  ábra: Ücsörgõ épületrész hosszmetszete

9.  ábra Az Ücsörgõ lépcsõelemeinek részlete

10.  ábra Az „Olasz lépcsõ” hosszmetszete 



alakítása. Itt igen szûkös bruttó méret állt rendelkezésre,
a lejtésben kialakított, ferde vasbeton födém felsõ síkja
már a lépcsõfokok geometriai kontúrját adta ki. Erre
egyenes rétegrendi kialakításban került fel a mûgyanta
habarcs felületkiegyenlítés, párazáró rugalmas bitume-
nes vastagbevonat, szövetkasírozású PIR-hab hõszigete-
lés bitumennel ragasztva, szöveterõsítéses, rugalmas
bevonatszigetelés, félkemény PVC-szigetelésvédelem. Ez
eddig egy szokásos egyenes rétegrendnek tekinthetõ. Er-
re dombornyomott lemezbõl biztonsági vízelvezetõ ré-
teg, majd 150 mm átmérõjû PVC-gyûrûkkel nagyszilárd-
ságú habarcsból készült alátámasztó pogácsák kerültek,
melyek elõregyártott lépcsõburkoló elemeket tartanak,
kontakt, ragasztott rögzítéssel. A pogácsás megoldás
csak minimális játékot adott a geometriai hibák felvéte-
lére, a nagy súly és a nem hozzáférhetõ jelleg miatt a
szigetelési rétegrend kontakt, teljes felületen ragasztott
rögzítési módja elengedhetetlen volt. Az igen nagy mé-
retû finombeton elemek között az összes fugába (elemek
közti vízszintes és függõleges hézagokban), UV-álló, ru-
galmas, vízzáró, poliuretán tömítés (Sikaflex Pro-3) ke-
rült. A finombeton elemekrõl (Argomex) gyártmányterv
készült, az elõregyártás a gyorsaságot, a fagyálló és esz-
tétikus betonminõséget volt hivatva biztosítani. (3. kép)
(8-9. ábra)

3. A támfalépület

A támfalépület esetén a fõ kérdés a hézagos cölöpfal
földpartmegtámasztás elõtti rétegrend és az olaszlépcsõs
kialakítás volt. 

A cölöpfal esetén a Várfok utca felõl érkezõ rétegvíz
elleni védelem okoz gondot, ugyanis az építmény nagy
hossza miatt a rétegvizek szivárgórendszerrel történõ ol-
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dalirányú elvezetése teljesen irreális lett volna. Ezért a
kialakuló torlónyomás felvételére alkalmas szigetelés
mellett döntöttünk. A cölöpfalra lõttbeton felületki-
egyenlítés, zártcellás hõszigetelés, erre befüggesztett, de
a szerkezetre visszatapadó FPO vízszigetelõ lemezzel ké-
szült el az építmény Várfok utcai szélsõ fõfala.

A problémát az okozta, hogy az épület alapozási kon-
cepcióját a gyenge altalaj miatt meg kellett változtatni: a
tér felõli oldalon sûrû és mély cölöpalapozásra lett szük-
ség, míg hátul a cölöpfallal össze kellett kapcsolni az
épület tartószerkezetét. Ezek a víznyomás elleni szigete-
lés átszúrását okozták volna, éppen az alsó hajlatnál,
ahol a legnagyobb víznyomás várható, ezt mindenkép-
pen el szerettünk volna kerülni. (10-11. ábra)

A megoldást abban találtuk meg, hogy a szerkezeti
kapcsolatot a statikus tervezõvel egyeztetve feljebb he-
lyeztük úgy, hogy a cölöpfal és az épület közötti kapcso-
latot (összetüskézést) magasan, a fejgerendánál oldottuk
meg. Az épület födéme folytonosan lejt, ezért különbözõ
helyezetek alakultak ki. A fejgerenda kihorgonyzások
közötti merev acélbetétek helyenként általános falfelü-
letre estek, itt egy elõre kirekesztett és utólag szigetelt

„ablakot” kellett biztosítani a horgonyfejek kivételéhez.
Az alacsony épületrészeknél mini attikával kellett maga-
sítani a födémet, hogy a vízszigetelést a résfal tetejére ki
lehessen fordítani. (12-13. ábra)

A zárófödém-olaszlépcsõ esetében a problémát a járó-
felület megcsúszása és a nagyon hosszú lépcsõn lefolyó
esõvíz megfagyása okozná. A megcsúszás ellen dupla,
egymással összetüskézett vasbeton lemezszerkezetet ter-
veztünk. A felsõ vasbeton lépcsõlemez korracél horgo-
nyokkal az alsó ferde síkú zárófödémhez van bekötve. A
szerkezet fordított rétegrendû, rugalmas bevonat-
szigeteléssel (mely az áttüskézéseket is körbeveszi),
extrudált polisztirolhab hõszigeteléssel, drénlemezzel,
geotextília elválasztórétegen készült. A burkolat a felfa-
gyás ellen drénhabarcs ágyazású bazaltkõbõl készült, de
az ágyazatba lejutó víz csökkentése érdekében vízzáró
fugázással. 

Annak érdekében, hogy a lépcsõn ne tudjon túl sok
víz összegyûlni és ott megfagyva balesetet okozni, a terv
szerint a burkolt felület helyeként folyókákkal van meg-
szakítva, melyek oldalra, a zöldfelületbe, rejtett lejtésirá-
nyú dréncsõbe vannak kivezetve. (14. ábra)
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4. A perontetõk

Az elkészült 6 db perontetõ elsõsorban statikai kihívást
jelentett, mert bár igen vékony vasbeton lemezrõl van
szó, azt mindössze 4 db 100 mm átmérõjû üreges kor-
racél oszlop (~100 m2 alapterület/db, 5-8 mm falvastag-
ságú csõkeresztmetszet) és a merevítõ szélsõ vasbeton
pengefal tartja, 20 cm vtg. felszíni lemezalapozással.
(15. ábra)

Épületszerkezeti szempontból a legnehezebb kérdések
ezek voltak:

- rejtett vízelvezetést kellett kialakítani a korracél osz-
lopokban, illetve vasbeton falban,

- milyen felületvédelemmel biztosítható a vasbeton
szerkezet hosszú élettartama,

- mi a tetõ minimális lejtése, ami még megfelelõ ön-
tisztuló felületet adhat (rálátás igénye, elszennyezõdés
veszélye). (16. ábra)

A perontetõk a középtengelyre és a pontszerû összefo-
lyók felé is lejtenek. Teljes értékû, a beton színével közel
megegyezõ, UV-álló, rugalmas, poliuretán bevonat-
szigetelés mellett döntöttünk (Sika MTC Roof 22). Az
összefolyó kialakítása kivitelezéstechnológiailag is érde-
kes, mivel a munka elõre haladtával már nem lehet hoz-
záférni, csatlakozni a rejtett vízlevezetés már elkészült
elemeihez. Ki akartuk védeni azt, hogy az ejtõvezeték
esetleges eltömõdésekor a fagy a tartószerkezetet feszít-
se szét, ezért egy rugalmas csõvezetéket rejtettünk az
oszlopba, mely egy késõbbi felújítás során akár ki is cse-
rélhetõ. (17. ábra)

Összegzés

A fenti ismertetés jól példázza azt az elvárást, hogy a ge-
neráltervezõ nemcsak hosszú távon jól mûködõ és meg-
bízható épületek létrehozásához vár hatékony segítséget
társtervezõitõl, hanem a megálmodott építészeti elkép-
zelésekhez, formákhoz jelentõsen hozzá is tud járulni az
épületszerkezeti szaktervezõ. Ezen túl egy építkezés ala-
kulása során tanúsított együttmûködés, a idõbeli és tér-
beli organizáció, a kivitelezés szereplõinek hozzáállása is
rendkívüli mértékben meg tudják határozni az elkészült
alkotás végleges arculatát. A kivitelezés során további
nehézséget jelentett, hogy a gyalogosforgalmat nem le-
hetett akár ideiglenesen sem megszüntetni, a kivitelezés
alatt folyamatosan változó területeket kellett lezárni
majd megnyitni. A tér azóta használatba került, ismét a
pezsgõ városi élet kedvelt központjává vált. Bízunk ab-
ban, hogy a betervezett mûszaki megoldások hosszú ide-
ig biztosítják a szerkezetek használhatóságát és védel-
mét, a tér arculatának megõrzését.

Dobszay Gergely, Kapovits Géza
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Az 1970-es, '80-as években a lejtés nélküli tetõkkel kapcso-
latos kedvezõtlen tapasztalatok után a hazai és külföldi
szabályozási iratok egyértelmûen rögzítették a tetõlejtés
szükségességét. Ennek mértéke általános felületen 2%, de
az aljzat függvényében ettõl eltérõen is alakulhat, illetve a
vápákban is legalább 1% legyen.

A gyakorlati megvalósítás során a költségérzékenység,
illetve gyors átfutási idõ miatt a vápákban szükséges ke-
resztlejtés elmarad, ami gyakran szavatossági kérdéseket
vet fel, és bírósági eljárásokhoz vezet.

A lefolyástalan területen megmaradó csapadékban meg-
ülepedett porsár táptalajt jelent a növényi és állati károko-
zók számára, melyek a szigetelés gyorsabb erózióját, felü-
leti roncsolódását és esetleges sérülését okozzák.

A lejtés nélküli vápákban a téli körülmények között
megfagyott hólé páradiffúziós ellenállása gyakorlatilag
végtelen, így megszûnik a rétegrend és ezzel a csapadékvíz-
szigetelés „lélegzõ” jellege. Ennek következtében a vízszige-
telés alatti rétegekben kondenzáció alakul ki, ami a hõszi-
getelés teljesítõképességét és a nyomószilárdságát egyaránt
csökkenti.

Az elvégzett több szakértõi értékelés tapasztalatai alap-
ján rögzíthetõ, hogy fenti tényezõk a tetõszigetelés, illetve
annak kritikus rétege, a csapadékvíz-szigetelés mûszaki jel-
lemzõinek romlását, ezzel értékcsökkenését okozzák. A te-
tõszigetelés elõírt lejtésének tényleges megvalósítása a szi-
getelések hosszútávú, megbízható mûködésének fontos elõ-
feltételét jelentik.

Bevezetés, a probléma idõszerûsége

Az 1970-es években – elsõsorban a mûanyag lemezzel
szigetelt lapostetõk esetén – jellemzõ volt a lejtésmentes
kialakítás. Az egyszerû tömegekhez adódott a lapostetõ,
melynek az ipari és kereskedelmi épületeknél egyébként
sem volt más alternatívája. A hagyományos kavicsolt,
háromrétegû bitumenes lemezzel szigetelt tetõk 3-5%-os

lejtésébõl adódó jelentõs vastagságkülönbséget és a nagy
felülettömeget ez az építészeti forma- és tömegalakítás
nem vagy csak nehezen tudta kezelni, ezért igény merült
fel a lejtésmentes tetõszigetelésre.

Ennek mûszaki lehetõségét a talajvíz elleni és a me-
dencék (teknõ-) szigetelésének alkalmassága indokolta.
Amennyiben e szerkezeteknél sikeresen lehet hidroszta-
tikai nyomásnak ellenálló szigetelést alkalmazni, ennek
a lejtés nélküli lapostetõn is mûködni kell.

Késõbb a felületi lejtés ismét általánosan alkalmazott
gyakorlattá vált, de csarnoképületeknél az egyes nyereg-
felületek között kialakult vápák – többnyire költségcsök-
kentés miatt – a mai építési gyakorlatban is gyakran lej-
tés nélkül maradnak.

E szemlélet elhanyagolta a lejtés hiányában visszama-
radó tócsákat, az abban megülepedõ porsár, illetve nö-
vényi és állati organizmusok nap- és UV sugárzással fo-
kozott károsító hatását. Az ún. „hirdobiológiai korrózió”
kedvezõtlen következménye csak általánosságban, a szi-
getelõ lemezek idõ elõtti öregedése formájában volt is-
mert, de ennek a rétegrend többi elemére gyakorolt ha-
tása nem lett feltárva.

A hazai szabályozási háttér

A hidrobiológiai korrózió káros következményeit felis-
merve a tetõlejtés szükségessége már a hivatkozott idõ-
szakban be-, illetve visszakerült a szakmai szabályozás-
ba. E kérdést – a külföldi elõírásokhoz hasonlóan – már
az 1993-ban megjelent Tetõszigetelések tervezési és ki-
vitelezési irányelve, „5.2. A tetõ lejtése” pontja is kezeli:
„A tetõ tervezésekor a lehajlások figyelembevétele mel-
lett általános felületen legalább 2%, vápában legalább
1% lejtést kell biztosítani.” [1]

A szabályozás értelmében az általános felületi lejtés
értéke a szigetelés közvetlen aljzata függvényében to-
vább módosulhat. Táblás hõszigeteléseknél a fektetésbõl
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adódó síkfogasság miatt az ajánlott érték 2,5%, míg
nagy fesztávú vagy nagyobb lehajlású szerkezeteknél
legalább 3%. Fa (pl. deszka), illetve fából készülõ táblás
termékek esetén – a várható vetemedések miatt – az elõ-
írás legalább 4%.

A szabályozás szellemisége is megváltozott, azaz a ha-
tárértékektõl való csekély eltérés is megengedett,
amennyiben a kisebb mértékû lejtés miatt elvesztett
„biztonság” más intézkedésekkel ellentételezhetõ.

Ilyenkor a tetõt „különleges szerkezetként” kell kezel-
ni, és a vízszigetelést pl. jobb teljesítményjellemzõkkel
rendelkezõ anyagból vagy nagyobb vastagsággal, esetleg
több réteggel, nagyobb átfedésekkel stb. kell készíteni.
[1]

Az errõl hozott döntés a mérnöki (tervezõi) felelõsség
hatáskörébe tartozik.

Itt kell megjegyezni, hogy e szemlélettel a hazai sza-
bályozás megelõzte a külföldi [6] [7] elõírásokat.

A lejtések fenti kezelése valamennyi hivatkozott hazai
és nemzetközi szakmai szabályozásban és a kivitelezési
gyakorlat jelentõs hányadában mára általánosan elfoga-
dott és alkalmazott elvvé váltak.

A kifogásolt szerkezeti megoldás

A tetõidom szerkesztése lakó- iroda és középületeknél
általában azonos lejtésû tetõsíkok „pontralejtésével” tör-
ténik, de csarnok jellegû, pl. ipari, sport- vagy kereske-
delmi épületeknél, ahol maga a födémszerkezet adja a
lejtést, a nyeregfelületek között vápák adódnak. A nagy
fesztávok miatt a vápában – a szerkezetek lehajlása ma-
gas- és mélypontokat eredményeznek, de a pillérek mel-
lé rendezett víznyelõk többnyire magasponton marad-
nak, így vápákban több cm vastagságú víztömeg marad
vissza. (1. kép) 

A tartószerkezet lehajlásából származó elõny elvileg
kihasználható lenne, ha a víznyelõk a tervezés során a
lehajlási mélypontokra kerülnének. (1. ábra)

A szigetelõ lemezek fokozott igénybevétele kavicsle-
terhelésû, növényzettel telepített vagy járható tetõkön is
jelentkezik, mert a csapadékelvezetés intenzitása ez ese-
tekben is korlátozott.

E kérdést a vízelvezetési rendszer és a befogadó háló-
zat tervezése során a méretezésnél alkalmazott „lefolyási
együttható” a közvetlenül a csatornába jutó csapadék
hányadaként (y = 0,5-1,0) figyelembe veszi.

A hidrobiológiai korrózió miatt fellépõ eltérõ igénybe-

vételt a lágyított PVC lemezt gyártó cégek más összeté-
telû lemezek ajánlásával kezelik; más terméket javasol-
nak takart helyzetû, illetve az idõjárás, UV-sugárzás ká-
ros hatásainak kitett (pl. mechanikai rögzítésû) szigete-
lésekhez.

Az adott rétegrendben alkalmazott hõszigetelés – tûz-
rendészeti megfontolások miatt – leggyakrabban ásványi
szálas, többnyire kõzetgyapot, melynek lépésállósága a
kivitelezés és a karbantartás idõszakában is alapvetõ kö-
vetelmény.

A tetõfelületen maradó csapadék és a benne megüle-
pedõ porsár káros következményei a költségtakarékos-
ság miatt általában figyelmen kívül maradnak, de a ké-
sõbbi minõségromlás a szakértõi tapasztalatok alapján
gyakran szavatossági kérdéseket (is) felvet.

A vízszigetelés idõ elõtti öregedése

A lapostetõk kritikus rétege a csapadékvíz-szigetelés,
melynek szerepe a belsõ tér és a rétegrendbe épített
anyagok (hõszigetelés, tartószerkezet stb.) szárazságá-
nak biztosítása. Ennek érdekében az élettartam alapvetõ
fontosságú kérdés.

Németországi mérések alapján a nem megfelelõ lejté-
sû, gátolt vízelvezetésû tetõkön a mûanyag tetõszigetelõ
lemezek egyik legfontosabb mûszaki jellemzõje, a szaka-
dó nyúlás terén, közel két évtizedes kitettség után, cca.
15-80%-os csökkenés tapasztalható.
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1. kép A lejtés nélküli vápában visszamaradó,

megfagyott csapadék 

1. ábra A víznyelõk helyének megválasztása a

szerkezetek lehajlása függvényében



A szakadó nyúlás, rugalmassági modulus, oxidációs
stabilitás és hideghajlíthatóság összesített mutatójában a
csökkenés mértéke 50-75%-os.

A nagyobb értéket mindkét esetben a kisebb, 1,2 mm
vastagságú lemezek mutatják. [11] [12]. (2-3. ábra)

A mûszaki jellemzõk jelentõs romlása a lágyított PVC
lemezeknél a lágyító és a stabilizátor kiáramlását ered-
ményezik, ami a lemez zsugorodását, rideggé válását
okozza. Ennek következménye a hajlati kihúzódás és a
lemeztörés, ami az 1980-as, '90-es években több száz-
ezer négyzetméter, akkor még 0,8-1,0 mm vastagságú
PVC tetõszigetelés tönkremenetelét eredményezte.

A vizsgálatok alapján rögzíthetõ, hogy az anyag öre-
gedése a lemezvastagsággal is összefüggésben van, azaz
a kisebb lemezvastagságú szigetelések avulása hamarabb
várható, illetve nagyobb igénybevétel (pl. a nagyobb
vízúthossz, az elõírtnál kisebb lejtés stb.) esetén az elve-
szített biztonságot ellentételezheti növelt vastagságú szi-
getelõlemez használata.

A rétegrend épületfizikai okokra 

visszavezethetõ károsodása

További értékcsökkentõ hatás a lejtés hiányossága miatt
a tetõn a téli idõszakban megmaradó, megfagyott csapa-
dék hûtõ, illetve páradiffúziót gátló hatása. E hátrány
elemzésénél abból kell kiindulni, hogy a jelenleg alkal-
mazott szigetelõ lemezek „lélegzõnek” tekinthetõk, azaz
páradiffúziós ellenállásuk (µ) cca. 20000, ami nem
igényli a korábban megszokott páraszellõzõk beépítését.

E páradiffúziós szempontból származó elõny nem
használható ki a „lélegzõ” tetõszigetelések lejtés nélküli,
esetenként ellenlejtéses, jéggel fedett felületein, hiszen –
évszaktól függõen – a víz/jég diffúziós ellenállása gya-
korlatilag végtelen. 

Szabadon fektetett mûanyag lemezek alsó felületén –
még átlagos körülmények között is – csekély pára csapó-
dik ki, melynek mennyisége a vízzel és/vagy jéggel borí-
tott tetõfelületeken jelentõsen megnõ. Ezt az ábrákon
bemutatott épületfizikai számítások és a feltárások ta-
pasztalatai is igazolják.

A kondenzátum a szálas hõszigetelésbe visszaszivá-
rogva csökkenti annak energetikai teljesítményét; a hõ-
vezetési tényezõ a nedvességtartalom függvényében 22-
37 %-kal romlik. [13]

Ugyan az éves páramérleget tekintve várható, hogy a
nyári idõszakban a kicsapódott nedvesség ismét elpáro-
log, de összetetten káros hatását, épp az elvárt legna-
gyobb hatékonyság (téli) idõszakában fejti ki.

A nedvesség és téli körülmények között annak jegese-
dése a szálas anyagok állékonyságát rontja, azok terhel-
hetõsége és méretstabilitása csökken, ezt az elvégzett
vizsgálatok igazolják. [2] [8] [9] [10]

A csapadékvíz elleni szigetelés aljzatától megkövetelt
„lépésállóság” szálas anyagoknál általában 0,1 Mpa nyo-
mószilárdságot jelent.

A nem kellõen szilárd táblák a trapézlemez hullámvöl-
gyeinek áthidalására nem alkalmasak, az összenyomódó
hõszigetelésen a vízszigetelés vízhatlan hegesztése nem
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2.  ábra A szakadási nyúlás értékének vál-

tozása az idõ függvényében leterhelt,

illetve leterhelés nélküli vízszigetelések

esetén (11) (12)

3.  ábra A szakadási nyúlás, a rugalmassági

modulus, az oxidációs stabilitás és a

hideghajlíthatóság értékének változása az

idõ függvényében leterhelt, illetve leter-

helés nélküli vízszigetelések esetén (11)

(12) (belül)

4.  ábra A vizsgált rétegrend páranyomási

görbéje

5.  ábra A jéggel fedett rétegrend pára-

nyomási görbéje (belül)



kivitelezhetõ, míg a nem lépésálló táblák a tetõ, vagy a
rajta telepített gépészet karbantartása idején jelentenek
a csapadékvíz szigetelés számára a vártnál nagyobb
igénybevételt. 

Összefoglalás

A vizsgált és a szakmai gyakorlatban gyakran kifogásolt
lejtésmentes vápával megvalósult tetõszigetelések minõ-
ségromlása korábban is tudott volt, de a hazai gyakor-
latban ennek tényleges, számszaki értékei nem voltak is-
mertek.

A fentiekben részletezett kutatás során összegzett és
értékelt vizsgálatok egyértelmûen kimutatják, hogy a
mûanyag lemez vízszigetelés mûszaki jellemzõi – a le-
mezvastagság csökkenésével arányosan – közel két évti-
zed alatt akár 75-80 %-os mértékben is csökkenhetnek,
ami alkalmazástechnikai szempontból jelentõs minõség-
rontó tényezõ.

További újdonság viszont annak felismerése, hogy
összefüggés mutatható ki a lejtés nélküli vápákban meg-
maradó víz, jég páradiffúziót korlátozó hatása és a szá-
las hõszigetelés adott zónában bekövetkezett jelentõs
terhelhetõségcsökkenése között. Ennek magyarázata,
hogy téli körülmények között a „lélegzõ” vízszigetelés
feletti csapadék a páradiffúziót gátolja, és alacsony hõ-
mérsékletével a szigetelõlemez alsó felületén további
kondenzációt okoz. A szálas hõszigetelésbe visszaszívó-
dó nedvesség a hõszigetelõ képességet rontja, és a ter-
helhetõséget csökkenti. A tetõszigetelés vagy a tetõgépé-
szet karbantartásához szükséges lépésállóság nem áll
fenn, a szigetelés aljzatával szemben támasztott követel-
mények, ezen belül a kellõ szilárdság, a méret- és térfo-
gatállandóság nem teljesülnek.

Az alapvetõen „rejtett”, épületfizikai okokra visszave-
zethetõ minõségromlás így már nem csak a kritikusnak
tekinthetõ vízszigetelést, hanem a teljes rétegrendet is
érinti.

A vízszigetelés idõ elõtti öregedése és a hõszigetelés
lépésállóságának elvesztése olyan értékcsökkentõ ténye-
zõ, mely az elvárt élettartamot hátrányosan befolyásolja.
Rögzíthetõ tehát, hogy a mûanyag lemezzel és szálas
hõszigeteléssel megvalósuló tetõszigetelések hosszútá-
von, és egyenértékûen megbízható mûködése csak a vá-
pákban kialakított keresztlejtések megvalósítása esetén
várható el.

Horváth Sándor
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Egyszer voltam apámmal futballmeccsen. Aztán most
Pottyondy Péter invitált meg, a cikkírás kapcsán. Egy foci-
õrült könnyen mellélõ egy ilyen helyzetben – vagy mert
DVTK-drukker, vagy mert éppen, hogy nem. Én szinte egy
újszülött tisztaságával indultam útnak. Persze nem. Az el-
múlt évek stadionépítési láza, az elköltött tízmilliárdok és
az ezzel párhuzamos sikertelenség elérte az ingerküszöbö-
met. Mégis elfogulatlanul nézhettem az utazás elébe.
Diósgyõr-Újpest meccs lesz.

A város szélétõl rendõrök sokasága jelezte: futballmér-
kõzés lesz a városban. A stadion nehezen volt körüljár-
ható: az Újpest-szurkolókat – azaz ultrákat – fogadó be-
járat körül rengeteg (tényleg rengeteg) egyenruhás és
gépkocsi állt egy jókora, elkerített területen. Vele szem-
ben (a stadion két oldalán) béke honolt: a DVTK szim-

patizánsai jöttek a meccsre – mindenki piros-fehérben.
Elképesztõ hangulata volt ennek! A maradék 1 rész,
szintén elkerítve: ez a VIP. 

A Diósgyõr-Vasgyári Testgyakorlók Köre elsõ, ötsoros,
favázas lelátója 1911-ben épült fel. [1] Az elsõ nagy át-
építés 1939-ben lett készen, amely a berlini olimpiai sta-
dion (1936) pályaméreteit vette figyelembe. A második,
immár jelentõsebb felújításra 1967-68-ban került sor,
Dézsi János tervei alapján.[2] Tört vonalvezetésû lelátók
készültek, ezek alatt – többek között – mosdókat és ven-
déglátóegységeket alakítottak ki. A gyõri Rába ETO Sta-
dion átadásáig ez számított a vidék legnagyobb stadion-
jának. A Wikipedia szerint a stadion hivatalosan 25 000
nézõ befogadására volt alkalmas, az 1968. november
27-én megtartott, FTC elleni mérkõzésen mégis – máig
nézõcsúcsnak számító – 35 000 szurkoló volt jelen. (A
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* A DVTK szurkolói indulója, refrén

A stadion Lillafüred felõl érkezve

Hosszmetszet



DVTK honlapja szerint 8 789 ülõ- és állóhely volt a régi
stadionban.)

A régi stadion utolsó bõvítése 2010-ben (!) Viszlai Jó-
zsef tervei szerint történt. Új, elõregyártott lelátó épült,

amelynek egy része a mostani stadionépítés során átke-
rült a Miskolci Vasutas SC pályájához. A focipályát futó-
pálya vette körül. A kapuk mögött (az ultrák klasszikus
helyén) a futókör félköríve miatt kisebb, fedetlen lelátók
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álltak jó messze a futballpályától (ezeket tervezte Dézsi
János). Nem kérdés, hogy ez az állapot nem volt megfe-
lelõ. Az sem kérdés, hogy a magyar focipályák java szin-
tén nincs megfelelõ állapotban.

A miniszterelnök és a kormány elsõdleges kérdésként
kezeli a sportot, különösen a futballt. Azt hiszem – mér-
legelve az ország állapotát – elõbb vagy utóbb normális

stadionokra van szükség az élvonalban. A Diósgyõr OTP
Bank ligás csapat, így, ha a stadionépítés a jól elköltött
adóforintok helye, jogos a stadionépítés. A választópol-
gárok ez utóbbit igazolták vissza.

Pottyondy Péter (Közti) elmondása szerint stadionre-
konstrukcióra szerzõdött le, és 4,3 milliárd forintból kel-
lett megoldania a fenti igények kielégítését. Rendkívül
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körültekintõen járt el (mint mindig), és nem csak a hiva-
talos megbízóival, hanem a drukkerekkel (az ultrákkal)
is szoros kapcsolatot ápolt. Nem csoda, hogy elsõ tervére
68 oldalas választ kapott a drukkerek képviselõitõl. A
feladat át is alakult: új stadiont akart, követelt minden-
ki, legalább 15 ezreset. Úgy tûnik, egyedül a tervezõ ve-
tett számot a realitásokkal: õ a tízezres nézõszámot
elégnek ítélte volna. A megépült stadionban 14 680 szék
van és 13 milliárd forintba került.

A futballstadion fontos középület, olyannyira, hogy
mindig szabadonálló épület. A DVTK stadion is ilyen. A
helyi szurkolók a leginkább városiasnak nevezhetõ oldal-

ról, a Lillafüredre vezetõ Andrássy Gyula utca felõl ér-
keznek. A terep kis egyenetlenségét a tervezõk kiemel-
ték: a fõút felõl elfogyó, este fényekkel hangsúlyozott
lépcsõzetet terveztek, melynek lezárása a mindenkori fo-
tószínhely, egy jókora, vörös DVTK betûzet. Ennek a sta-
dion léptékéhez mérten apróságnak nevezhetõ térarchi-
tektúrának köszönhetjük azt, hogy a stadion nem a sem-
miben áll – hiába határolja lakótelep, munkáskolónia,
családiházas kertváros és beépítetlen terület, errõl az ol-
dalról mégis városias érzetünk van. A hatalmas épület
gesztust tesz a város felé, a város részévé válik. Oldalt
(helyenként romokkal vegyesen) kolónialakások értet-
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lenkednek, hátul pedig jókora távolságra, a semmin és a
Pereces patakon túl, a diósgyõri vasgyár épülettorzói lá-
batlankodnak. (Itt még késik egy ózdihoz hasonló reha-
bilitáció.) [3]

A futballstadion egy üzem, a technológiát a tervezõ-
nek is be kell tartania. A DVTK stadion (a meccs elõtt,
alatt és után is aprólékosan végignéztem) profin megol-
dott, funkcionális értelemben hibátlan munka. Nemcsak
mûködõképes, hanem minden ott van, ahol lennie kell.
Egy dolgot említek csak ennek igazolására: a drukkerek
egy külföldi példa alapján azt javasolták Péternek: le-
gyen az ultrák vezérének vezénylõ pulpitusa. Lett is!

A kisebb térigényû funkciók, így a pénztárak, a sport-
büfé, az értékmegõrzõ stb. külön épületbe kerültek. Ez
tette lehetõvé például azt, hogy a büfé egyszerre tudjon
kifelé és befelé is mûködni. Az ellenõrzött bejáratok a
sarkokra kerültek: innen két irányba is el lehet indulni a
saját lelátói bejárat megkeresésére. Az információs rend-

szer szerintem kitûnõ lett: kontraszt által kiemelt hely-
zetekben jelennek meg az információk, egyszerû, festett,
vörös arculati alapszínen.

Egy stadion szerkezete szinte mindent eldönt. Ehhez
tegyük hozzá azt az alapvetõ választási lehetõséget,
hogy beépítik-e a lelátók alatti teret vagy inkább másho-
vá kerülnek a kisebb helyiségek. Pottyondy Péter és
munkatársai az utóbbit választották, így a konzolosan
felfutó vasbeton vázszerkezet elsöprõ karakterét nem ta-
karja el semmi. Szerintem ez volt az egyik legfontosabb
jó döntés – a szerkezet meghatározóan hozzájárult ah-
hoz, hogy a stadion karakteres legyen. A sarkokon szinte
drámai a látvány, noha az egész szerkezet nem konzo-
los, hanem középen alátámasztott. Eredetileg egy helyi
fejlesztésû alumíniumhab fedte volna a szerkezetet, de
ehelyett végül egy expandált lemezburkolat mellett dön-
töttek, a tervezõ legnagyobb sajnálatára. Jómagam a
szerkezet gondosabb részlettervezését pártoltam volna
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mindenféle burkolat nélkül. A stadion elmaradhatatlan
lefedése úgy valósult meg, hogy kívülrõl-belülrõl szinte
lebegni látszik. A tribün konzolosságának építészeti ka-
raktere és köztes térképzõ hatása így tovább erõsödött.
Erõteljes, szép megoldás a két meghatározó elem együt-
tese.

A pálya felõl mindez kevésbé feltûnõ, de a tetõ eleme-
lése nagyon jót tesz a beltérnek, amelynek átszellõzését
is megoldja. A háromféle színû szék mustrája végre nem
a csapat nevét hirdeti, hanem erõsíti a vizuális arculatot,
ezenkívül profin palástolja az alacsony nézõszámot.

A VIP páholyban ültünk. Egyszer csak azt vettem észre,
hogy nem gondolkodom egy ideje, mert annyira leköt a
meccs. Ügyes cselek, mûsérülések és óriási hibák, amiket
még egy ilyen outsider is észrevesz, közvetlen közelrõl lát-
va – elképesztõ hatású. A két ultra csapat rontotta csak a
képet – percenként visszarántottak a valóságba, miközben
azt is értettem, hogy nekik ez vérre megy.

A remek alapstruktúra azonban nem elég minden
funkció befogadására. A tervezõk két lehetõséget is aján-
lottak ennek megoldására: a korábban említett önálló,
földszintes és lapostetõs kiszolgálóépületet és a funkció-
kapcsolatok miatt a lelátóról leválaszthatatlan „fecske-
fészek”-ráépítést. Sajnos mindkettõvel van gondom. A

földszintes épület kevésbé zavaró, de bizonytalanul áll-
dogál a nagy testvér mellett. Más probléma azonban
nincs vele, mert elég alacsony. A háromszintes
épületkiegészítés önmagában is problematikus (a túl-
nyúló, megoldatlan részletképzésû épületrészekre, a sza-
lagszerû, modoros homlokzati megoldásokra vagy a vé-

letlenszerûen elhelyezett DVTK feliratra gondolok), de
ennél sokkal fontosabb az, hogy Lillafüred felõl érkezve
eltakarja a ház szép, tiszta alapstruktúráját. Mindez csak
árnyalja a képet: összességében úgy gondolom, hogy ez
az új stadionépítési hullám legjobb darabja.

A mérkõzés végeredménye: DVTK-Újpest FC 1:2, nézõ-
szám: 3939+1.

A DVTK-ban hat, az UFC-ben 3 magyar nevû játékos
volt, az edzõk között egy se.

Megvártam írásommal a mai mérkõzést a várható éves
nézõcsúcs miatt.

DVTK-FTC 1:4, nézõszám: 7768.

Dévényi Tamás
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Az új, 14 680 nézõ befogadására alkalmas diósgyõri lab-
darugó stadion kitûnik formaképzésével a hazai stadionok
közül. A meghatározó formát az alulról fémlemezzel bur-
kolt, elõre gyártott vasbeton lelátó és az erõteljes kiugrású
tetõszerkezet adja. Míg a kisebb kiszolgáló épületek a lelá-
tótól függetlenül készültek, a fõépület és a lelátó szerkezete
egyesített. A fûtött épületek döntött homlokzati felületei is
a formaképzést hangsúlyozzák.

Az építészeti elrendezés és a tartószerkezeti koncepció
speciális épületszerkezeti feladatokat eredményezett. Ezek
közül – a cikk korlátozott terjedelme miatt – a pillangóte-
tõ és a fõépület homlokzati kialakítását mutatom be rész-
letesen.

Az új diósgyõri DVTK labdarúgó-stadion építészeti ki-
alakításával már több publikáció is foglalkozott [1], [3],
[7]. Jelen publikáció célja bemutatni a letisztult forma-
képzésbõl adódó legfõbb épületszerkezeti kihívásokat,
megoldásokat.

1. A stadion bemutatása

Stáblista:
Generáltervezõ: Közti Zrt.
Építész:Pottyondy Péter
Építész munkatárs: Pottyondy Bence, Kiss Ádám, Áts-
Leskó Zsuzsanna, Tóth Balázs, Jebudenszki Kristóf
(Közti Zrt.)
Statika:Hegedûs Péter (Hegedûs és Mizere Kft.)
Épületszerkezet: Pataky Rita, Áts Árpád, Foglszinger
Ildikó (Pataky és Horváth Építésziroda Kft.)
Tûzvédelem: Dr. Takács Lajos, Rauscher Judit
(Takács-Tetra Kft.)
Generálkivitelezõ: Market Építõ Zrt.

A DVTK stadion Miskolc belterületén, a korábbi Diósgyõ-
ri Stadion helyén készült. Az UEFA és az MLSZ érvényes
elõírásait kielégítõ, 14680 nézõt befogadó stadion terve-
zése során Pottyondy Péter vezetésével a tervezõk szakí-

tottak a más magyarországi stadionoknál jellemzõ, az
alapvetõ szerkezeti kialakítást elfedõ formaképzéssel
(pl.: debreceni Nagyerdei Loki [2], a ferencvárosi
Groupama [5], a felcsúti Pancho Aréna [6]). Hagyták
érvényesülni a 105×68 m területû természetes füves
labdarúgó pályát körülölelõ, kifelé szélesedõ lelátót,
mely fölé egy erõsen kinyúló, lebegõ pillangótetõt he-
lyeztek. A két meghatározó forma alsó felületét borító
fémlemez burkolat miatt az épület egy csillogó kehely
hatását kelti, mely ugyanakkor hívogató és nyitottságot
sugárzó [4, 7]. (1. ábra)

A nézõket kiszolgáló funkciókat (jegypénztár, szurko-
lói ajándékbolt, büfék, mosdók stb.) rejtõ épületrészek a
lelátó lábánál bújnak meg, így nem törik meg a tömeg-
hatást, de a kifelé dõlõ homlokzati felületeikkel erõsítik
azt. (2., 4. ábra) 

A lelátó által meghatározott szerkezeti rendbe illesz-
kedik a nyugati oldalon kialakított, lapostetõs, földszint
+ 2 szintes, az újságírók akadálytalan közlekedése szá-
mára egy-egy kis pinceszinttel kiegészített fõépület is,
melynek homlokzati tagozatai szintén a kifelé dõlõ for-
mát hangsúlyozzák. Az épületrész földszintjén a csapa-
tok öltözõi és az azokhoz tartozó bírói, orvosi és más ki-
egészítõ helyiségek találhatók. Az elsõ emelet a vendég-
látás szintje, ahol a mobil falakkal osztható rendezvény-
tér kiegészül a pályára nyíló, nagy fogyasztóterasszal. A
második emeleten vannak az úgynevezett sky-boxok a
hozzájuk tartozó társalgóval, illetve az irodák és az
eseményfelügyelet helyiségei mellett a médiastúdiók is.
A fõépület legfelsõ, tetõszintjén alakíthatók ki a közvetí-
tõ állások, helyezhetõk el a kamerák. (3., 5., 6. ábra)

2. Szerkezeti ismertetés

A gyorsabb helyszíni haladás miatt a lelátórendszer elõ-
regyártott vasbeton elemekkel és monolit vasbeton ki-
egészítésekkel épült. A lelátó lépcsõi „lejtésirányú” páros
gerendákra támaszkodnak. (8. ábra) A páros gerendákat
a külsõ oldalon szélesedõ keresztmetszetû pilonok tart-
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DVTK Stadion, Miskolc

1. ábra A DVTK stadion látványa

(fotó: Bujnovszky Tamás)

2. ábra A kiszolgáló funkciókat tartal-

mazó épületek a stadion lábánál

húzódnak meg (fotó: Pataky Rita) 

3. ábra A fõépület pálya felõli oldala a

VIP fogyasztóterasszal, Sky-boxokkal, 

a médiaterasszal (fotó: Pataky Rita)



ják, melyek egyben az acél tetõszerkezet alátámasztását
is biztosítják. (4., 7. ábra)

A lelátót alulról takaró fémlemez burkolatot és tartó-
szerkezetét úgy kellett méretezni, hogy a szél szívó- és
torlónyomásának alakváltozás nélkül ellenálljanak. A
burkolat aljzatszerkezetét a lelátó vízszintes elemeinek
függõleges felületéhez rögzített, azokkal párhuzamosan
elhelyezett szelemenrendszerre szerelt lejtésirányú szel-
vények adják. (7., 8. ábra)

Míg a kiszolgáló épületek a lelátótól függetlenül mo-
nolit vasbeton szerkezettel készültek (4. ábra), a fõépü-
let teherhordó szerkezetét a lelátó elõregyártott tartó-
szerkezete adja. A födémszerkezet a pilonokra terhelõ
kettõs gerendákra helyezett elõregyártott bent maradó
zsaluzópanelre készített monolit vasbeton lemez, a külsõ
térelhatárolás pedig monolit vasbeton falas.

Az építészeti elrendezés és a tartószerkezeti koncepció
különleges épületszerkezeti feladatokat eredményezett.
Ilyenek például:

- a fedett, de nyitott terek (lelátók), illetve a lefedés
alatt található tetõfelületek (pl.: vizesblokkok, fõépület
lapostetõ felületek) csapadékvíz elleni védelmének kér-
dései;

- a fõépület esetén a tartószerkezetek a hideg és a fû-
tött tér között megszakítás nélkül haladnak át, ami épü-
letfizikai problémát okozhat;

- a lelátó alatt található fûtött terek csapadékvíz elleni
védelmének és hõszigetelésének a vasbeton elemek elhe-
lyezése utáni kialakítása;

- a részleges alápincézés talajvíz elleni szigetelésének
felületfolytonosítása a födémszerkezetként kialakított ta-
lajon fekvõ padlólemez talajnedvesség elleni szigetelésé-
vel; 

- látszóbeton homlokzatú, ideiglenes fûtött terek térel-
határolásai;

- a sörözõépület téli-nyári mûködtetése és formai azo-
nosságok a csak idõszakos mûködésû büfékkel stb.

Jelen cikk terjedelme azonban nem teszi lehetõvé va-
lamennyi érdekesség részletes kifejtését, így a cikk célja
a pillangótetõ és a fõépület homlokzatkialakításának is-
mertetése.

3. A stadiont fedõ pillangótetõ

A lelátót lefedõ, erõsen kiugró tetõszerkezet acél fõtartói
a lelátó külsõ oldalát alátámasztó, kifelé szélesedõ elõre-
gyártott vasbeton pilonokra támaszkodnak, így a tetõ
mindkét irányban konzolos, pillangószerûen kialakított.
A szelemenekre készített tetõfedés 15200 m2 felületen
porszórt acél, míg a pálya környezetében 2350 m2 felü-
leten víztiszta polikarbonát trapézlemez. (9., 10., 11.,
14. ábra)

A tetõszerkezet alsó síkját a lelátó alsó síkján elhelye-
zett burkolattal megegyezõ kialakítású fémlemez burko-
lat fedi. A lelógatott aljzatszerkezet lehetõvé tette a két
felület eltérõ lejtését, így a burkolat élben találkozik,
amely alulról még inkább kiemeli a tetõszerkezet formá-
ját. (2., 12., 13. ábra)

A tetõfelületek befelé lejtése miatt a vízelvezetés belsõ
helyzetû vápacsatornával történik. Mivel a trapézlemez
fedés rendeltetésszerûn nem járható, így a vápacsatornát
a karbantartás érdekében járható módon kellett kialakí-
tani. A közel 1 m szélességû belsõ helyzetû vápacsatorna
több mint 400 m hosszú, ezért fémlemezbõl történõ ki-
alakítása a hõmozgás, a szükséges dilatációk és a bizto-
sítandó vízzáróság miatt nem javasolt. Így végül a köny-
nyûszerkezetes lapostetõkhöz hasonló kialakítással ké-
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4-5. ábra A lelátó metszete az északi

oldalon elhelyezkedõ sörözõvel (balra)

és a nyugati oldali fõépület tömör

külsõ falánál felvéve (forrás: Közti-

Pottyondy Stúdió)

6. ábra Metszet a nyugati fõépület

üvegezett homlokzatán és a VIP

fogyasztóteraszon keresztül 



szült a vápacsatorna, azaz az aljzatot a fõtartókra terhe-
lõ szelemenirányú tartókra szerkesztett acél trapézle-
mez, a megfelelõen sík felületet és a lejtést ékbevágott
expandált polisztirol hab (ami egyben a felmelegedõ
acél szerkezettõl is elválasztja a szigetelést), míg a csa-
padékvíz elleni védelmet mûanyag lemez szigetelés adja.
(14. ábra) A vápacsatorna legmagasabb pontját nem
csak az általános fedési sík határozza meg, hanem a fe-
lületek összemetszõdésénél az alacsony hajlásszög miatt
szükséges süllyesztett vápa síkja is. Ebbõl következõen a
vápacsatorna nem futhat el a fõtartók felett, hanem csak
azok közé süllyesztve helyezhetõ el, így minden egyes
raszterben víznyelõt kell elhelyezni. (15., 16. ábra)

4. Homlokzati elemek

A fõépület homlokzati felületei szerelt burkolatúak vagy
vakolt hõszigetelõ rendszerûek. A fõhomlokzat kerete-
zett kialakítású, a pofafalakból induló, kifelé döntött víz-
szintes sávok tagolják. A különbözõ szélességû, vízszin-
tes tagozatok között hõhídmentes alumínium szerkezetû

üvegfalak és fém lamellák találhatók. (5., 6., 17., 18.,
23. ábra) A homlokzatból kiálló, szerelt tagozatok egye-
di megoldásokat kívántak.

A homlokzat vasbeton falszerkezete függõleges, a ta-
gozatok változó szélességét eltérõ légréssel szerelt, stati-
kailag méretezett acél keretek biztosítják, melyek a bur-
kolat rögzítõrendszerét tartják. (19., 20., 21. ábra) Az
eredeti tervek szerint a szerelt burkolat finombeton lett
volna, de végül szálerõsített cementlap burkolat készült.
A kifelé dõlõ felületek esetén a kialakítás megegyezik a
függõleges felületek kialakításával, de a nagy szélességû
vízszintes felületeket csapadékvíz terheli. A burkolat
nyílthézagos kialakítása esetén a csapadék a szerkezeten
átjutva az alatta lévõ szerkezeteket elszínezheti, téli idõ-
szakban jégcsapképzõdés veszélye állhat fenn, ami bal-
esetveszélyt jelenthet. Mivel a nagy üvegfelületek miatt
a belsõ terekbõl rá lehet látni a tagozatokra, a felületü-
kön elektromos fûtés elhelyezése nem lehetséges, az al-
só síkon pedig igen nehézkes lenne a szerelés. Zárthézag
és kifelé lejtõ vízszintes felületek esetén a jégcsapképzõ-
dés és a lecsorgó csapadék miatt az elszínezõdés veszé-
lye szintén fennáll, ráadásul a fõbejáratnál az érkezõk-
nek a nyakukba csorgó csapadékon is át kell jutniuk. E
kedvezõtlen jelenségek elkerülése érdekében a párká-
nyokat befelé irányuló lejtéssel, zárt hézagképzéssel és
rejtett vízelvezetéssel kellett kialakítani, különösen a
kétszintes függönyfalak elõtt. (20., 21. ábra) Külön ne-
hézséget jelentett a legfelsõ párkánytagozat kialakítása,
ahol a tagozatnak ugyanazzal a felsõél-látvánnyal kellett
megjelennie, mint a többi szinten, ezért a lapostetõ pe-
remkialakításától határozottan el kellett különíteni. (20.,
22. ábra)

A tervezõi csapat és a kivitelezõk munkája eredmé-
nyeként színvonalas sportlétesítmény született, melyet a
szurkolók és a játékosok is szívesen látogatnak. A DVTK
stadionnál született mûszaki megoldások és tanulságaik
más épületszerkezeti kihívások esetén is segítséget
nyújthatnak. 

Pataky Rita
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7. ábra A lelátó elõregyártott vasbeton

szerkezete a burkolat aljzatával (fotó:

Áts Árpád)

8. ábra Lelátó rendszere alulról a fém-

lemez burkolat kialakításával (forrás:

Pataky-Áts-Foglszinger)

9. ábra A tetõszerkezet látványa

madártávlatból 

(fotó: Perness Norbert)
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10. ábra A pillangótetõ acélszerkezete

(fotó: Smaraglay László)

11.  ábra A polikarbonát és a porszórt

acél trapézlemez fedés váltása

(fotó: Pataky Rita)

12. ábra A tetõszerkezet alsó síkjára

szerelt fémlemez burkolat

(fotó: Áts Árpád)

13. ábra Alulról fémlemezzel fedett

lelátó és pillangótetõ

(forrás: Pataky Rita)

14. ábra A pillangótetõ részletei (az acél trapézlemez fedés külsõ éle, a vápacsatorna keresztmetszte, illetve az acél és a polikarbonát trapéz-

lemez lejtéslépcsõs síkváltása) (forrás: Pataky-Áts-Foglszinger)

15. ábra Vápacsatorna vízelvezetése és

átvezetés fõtartó felett (forrás: Pataky-

Áts-Foglszinger)
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16. ábra A pillangótetõ vápacsatornája

alulról a víznyelõkkel (fotó: Áts Árpád)

18. ábra Fõbejárat feletti homlokzat

(fotó: Pottyondy Péter)

19. ábra Szerelt homlokzatburkolat

aljzatszerkezete (fotó: Pottyondy

Péter) (belsõ kép)

20. ábra A fõhomlokzat tagozatai és

csatlakozásuk (forrás: Pataky-Áts-

Foglszinger)

17. ábra A fõépület fõhomlokzatán

futó változó szélességû vízszintes

tagozatok (fotó: Pataky Rita) (belsõ

kép)
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A többszintes mélypincéket többnyire a vízzáró alapkõzet-
be bekötött, vízzáró vasbeton résfalakkal határolva, a be-
szivárgó talajvizet nyílt víztartással eltávolítva védik meg
a nedvességhatástól. Új kihívást jelent, amikor a mélypince
belsõ terei fûtöttek, és teljes szárazságot kívánnak. Bizto-
sít-e teljes szárazságot a nyílt víztartás? A vízszigetelés
megválasztásánál milyen szempontokat érdemes mérlegel-
ni? Hová helyezzük a hõszigetelést? Ezekre a kérdésekre
ad választ az írás egy konkrét tervezési feladat kapcsán.

1. Problémafelvetés

Egy belvárosi foghíjtelekre épülõ konkrét sportlétesít-
mény tervezése kapcsán merültek fel a következõ prob-
lémák: 

a). A teljes szárazságigényû belsõ terek valóban csak
„vízszigeteléssel” biztosíthatók-e? Vagy a résfalas tech-
nológia és az ún. nyílt víztartás (+ általában vízzáró
vasbeton alaplemez és körítõfalak, + duzzadó munkahé-
zag tömítések) alkalmazása garantálja a gyakorlatban a
teljes szárazságot? A résfalas munkatér-lehatárolásnak
adott körülmények között nem volt alternatívája. A
19×34 m-es foghíjat három oldalról épületek határolják,
negyedik oldalán utca van. A lemezalap alsó síkja -17,60
m-en van. A mértékadó talajvízszint a felszín alatt 2,64
m mélységben van.

b). A térszín alatti terek fûtöttek, ezért a külsõ térel-
határoló falak hõszigetelését meg kellett oldani. 

c). A szûk telekméret miatt relatív vékony szélsõ fa-
lakra (25 cm) volt lehetõség. A határoló falakat megtá-
masztó födémek viszonylag nagy távolsága (3,5 illetve 7
m) miatt nem volt megengedhetõ, hogy mértékadó víz-
állásnál 15 m vízoszlopnyomás nehezedjen a szerkezet-
re. Ez szükségessé tette a nyílt víztartás alkalmazását.
(lásd 1. ábra)

Épületszerkezeti tervezõként azt a választ adtam,
hogy a vízszigetelés elhagyása veszélyeztetné a teljes
szárazsági követelmény teljesülését, ezért a vízszigetelõ
réteg elkészítéséhez ragaszkodtam. Nincs publikus adat
arra vonatkozóan, milyen szárazsági követelményt telje-
sítenek a nyílt víztartással megépített résfalas-bélésfalas
épületek.

A résfalon belül tehát felületszivárgót, hõszigetelést és
vízszigetelést egyaránt kellett tervezni. A keskeny telek
miatt (cca 19 m!), amibõl a résfalak (2×60 cm) és a rés-
vezetõ gerendák (2×20 cm) 1,6 m szélességet elvesz-
nek, nem jöhetett szóba szigetelést tartó falak készítése.
Ezek további 2×25 cm-rel szûkítették volna a hasznos
belsõ teret (lásd 2. ábra). A résfal és a vasbeton bélésfal
között kellett a lehetõ legkisebb rétegrendi vastagsággal
megoldást találni a nyílt víztartás szivárgója, a hõszige-
telés és a vízszigetelés számára. Ilyen rétegfelépítés
megvalósítására nem ismerek hazai példát. Számos meg-
valósult épületpélda van felületszivárgó beépítésével, és
az alaplemez alá készített drén segítségével kialakított
nyílt víztartásra, de a hõszigetelés és vízszigetelés ezzel
egyidejû alkalmazására nincs. [2], [3], [4], [5].

2. A vízszigetelés technológiájának 

megválasztása

Adott esetben az épület tartószerkezete -2,30 m magas-
ságban rátámaszkodik a résfalakra, azonban amíg a 
-17,60 m alapozási síktól eléri ezt a magasságot a vasbe-
ton szerkezet, közben függõleges elmozdulásokra kell
számítani. Ezek az elmozdulások kizárják ragasztott víz-
szigetelési technológia alkalmazását. Ragasztott vízszi-
getelés számára nem áll rendelkezésre aljzat, és a fent
említett okból szigetelést tartó fal létesítésére nincs lehe-
tõség. A függõleges felületek vízszigetelését befüggesz-
tett mûanyag lemezzel lehet elkészíteni olyankor, ami-
kor nincs lehetõség ragasztott technológia alkalmazásá-
ra. A befüggesztést ideiglenes jelleggel, szintmagasságú
felületeken szabad elkészíteni, és az adott szint vasbeton
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falának, valamint födémének megépítése után meg kell
szüntetni a résfal és a vízszigetelés közötti kapcsolatot,
nehogy a függõleges elmozdulások meghibásodásokat
okozzanak a szigetelésben. Befüggesztett szigetelést
mûanyag lemezbõl lehet készíteni. Nagy odafigyeléssel
kell a vasbeton szerkezetet építeni, hogy a vékony szige-
telés meg ne sérüljön közben. Két technológia terjedt el:
szakaszoló szalagokkal és injektáló csövekkel kivitelezett
PVC szigetelés; illetõleg a vasbeton szerkezetre visszata-
padó mûanyag lemezbõl készült szigetelés.

A vízszigetelést a vasbeton szerkezetre visszatapadó
mûanyag lemezbõl tartottam célszerûnek, ugyanis ezzel
kisebb a valószínûsége annak, hogy egy hiba, vagy meg-
hibásodás esetén a víz a bélésfal mögött áramoljon (late-
rális áramlás), ami a probléma lokalizálását és a beázás
elhárítását jelentõsen nehezíti. Egy a BMGE Épületszer-
kezettani Tanszékén készült tudományos diákköri dolgo-
zat kapcsán végzett méréssorozat igazolta ezeket a meg-
fontolásokat. A mérések bizonyítják, hogy a vízszigetelé-
sen keletkezõ sérülések káros következményei kisebbek
a visszatapadó rendszerek esetén, mint a hagyományos
technológiáknál. [1]

A hõszigetelés pozíciója ezek után meghatározott lett:
a felületszivárgó és a vízszigetelés közötti helyzet.
Amennyiben a hõszigetelést a vízszigetelésen belülre he-
lyeznénk, a visszatapadó szigetelõanyag alkalmazása ér-
telmét veszítené. A hõszigetelés anyaga XPS hab. Ismert,
hogy a hõszigetelõ képesség romlik, amennyiben a hab
vízbe merül. Részben a víz áramlása, részben pedig a
habanyag vízfelvétele okozza ilyenkor a teljesítmény
romlását. Adott esetben azonban – feltételezve, hogy a

drénrendszer jól mûködik – nem következhet be, hogy a
hõszigetelés vízbe kerül, sõt a szivárgó vízzel sem érint-
kezik közvetlenül. Ezért a hõszigetelõ képességet csök-
kentõ körülményekre nem kell számítani. Mérnöki érzék
alapján a résfalon belül a felületszivárgóban megjelenõ
víz áramlásának hûtõ hatása nem jelentõs, erre vonatko-
zó vizsgálatok nem ismertek (3. ábra). A hõszigetelõ ré-
teget ragasztással vagy mechanikai rögzítéssel lehet el-
méletileg beépíteni. A mechanikai rögzítést azért vetet-
tem el, mert a vasbeton szerkezet résfalakhoz képesti el-
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mozdulása nem feltétlenül függõleges irányú, lehetséges
az is, hogy „megbillen” egy kicsit a szerkezet, azaz víz-
szintes komponense is lehet a mozgásnak. A mechanikai
rögzítés tárcsái, illetve a bennük lévõ beütõ szegek vagy
csavarok a vízszigetelést megsérthetnék vízszintes el-
mozdulás esetén. Ezért a hõszigetelõ lapok ragasztott
rögzítése mellett döntöttem. Sokakban fenntartás van a
helyszíni építõipari ragasztások tartós voltával kapcsolat-
ban. A ragasztásnak ebben az esetben csak arra az idõre
kell tartani, amíg a vasbeton bélésfal egy szint magassá-
gú része elkészül, a továbbiakban a hõszigetelést már a
szerkezet megtámasztja, nem képes elmozdulni.

3. A teherátadás megoldása

A résfalas technológia sajátossága, hogy a bélésfalak és
födémek elkészítését megelõzõ idõszakban részben hor-
gonyokkal, részben nagy átmérõjû acél csövekkel veszik
fel a vízszintes erõket. A horgonyok feloldása, illetõleg
az acél támasztócsövek eltávolítása után azonban a rés-
fal a ránehezedõ külsõ erõket átadja a vasbeton bélésfa-
laknak, valamint a födémeknek. Kérdés, hogy a két vas-
beton szerkezet közötti rétegek: a drénlemez, a hõszige-
telés, vagy a vízszigetelés elviselik-e a fellépõ erõhatáso-
kat.

A résfal tervezõjétõl kapott adatszolgáltatás szerint a
legalsó horgonyoknál 0,385 N/mm2, a legfelsõ horgo-
nyoknál 0,215 N/mm2 terhelést ad át a résfal.

Kérdés: Nem roppan-e össze a felületszivárgó, és ezzel
nem válik-e alkalmatlanná rendeltetése betöltésére?

Nem nyomódik-e össze a hõszigetelõ réteg túlságosan?
A résfalon belül nyílt víztartással mûködõ szerkezetek-

hez általánosan használt mûanyag drénlemez teherbíró
képessége 0,15 N/mm2, azaz jóval kevesebb, mint a fel-
lépõ terhelés nagysága. Létezik különleges minõségû fe-
lületszivárgó lemez, melyet hazánkban eddig nem alkal-
maztak, azonban ennek a teherbíró képessége is „csak”
0,2 N/mm2. 

Az XPS 300 minõségû hõszigetelõ anyag tartósan 0,13
N/mm2 terhelésnek tehetõ ki, de a legerõsebb XPS 700
minõségû hab is huzamosan „csak” 0,25 N/mm2 terhet
bír el (2%-os összenyomódáshoz tartozó terhelés).

A mûanyag vízszigetelõ lemezek nyomásra nagyobb
terheket is képesek felvenni, mint a horgonyfejeknél szá-
mított értékek.

Hogyan válhatott be akkor a felületszivárgó lemez
számos nyílt víztartással mûködõ résfalas-bélésfalas épü-
let esetében? Ilyen nagyságú terhelést – vagy akár na-
gyobbat is – a résfalak átadnak máshol is a bélésfalnak,
illetve a födémnek.

A magyarázat az, hogy ott, ahol nincs sem vízszigete-
lés, sem hõszigetelés a résfal és a bélésfal között, ott a
felületszivárgót beton tölti ki, a bélésfal betonja. Ekkor
nem roppanhat össze a szivárgó szerkezete, hiszen két
vasbeton szerkezet feszül egymásnak: a résfal és a bélés-
fal (lásd a 4. számú ábrán). 

Esetünkben azonban nincs betonnal kitöltve a felület-
szivárgó keresztmetszete, ezért várhatóan összenyomó-
dik majd a terhelés hatására.

Felvetõdött a lehetõség: lõttbeton technológiával ki-
tölteni a drénlemezt, és így a terhek felvételére alkal-
massá tenni. Ez egy további réteg volna az egyébként is
bonyolult szerkezeti felépítésben, ráadásul a mûanyag
drénlemezen – mivel nem nedvszívó – a beton lassan
kötne meg. A lõttbeton felhordása ezen kívül nagy kö-
rültekintést kívánna, nehogy a lövellt kavicsszemcsék
tönkretegyék a mûanyag felületszivárgót. További hátrá-
nya ennek az elképzelésnek, hogy a drénlemezt számos
helyen betonacél tüskék szúrnák át, amelyeket egy a
torkrétba kerülõ hálós vasalás rögzítéséhez kellene be-
építeni. Még ha sikerülne is a lõttbetont a drénlemezre
felhordani, azzal csak a felületszivárgó terhelhetõségé-
nek kérdését oldanánk meg, az XPS-hab túlterhelését
nem csökkentené ez a plusz réteg.

Egy tervezési munka során nincs mód és idõ laborató-
riumi kísérleteket végezni és azok tapasztalatát alkal-
mazni a gyakorlatban. Ezenkívül a valós igénybevételek
modellezése nem egyszerû feladat.

Abból a feltételezésbõl indultunk ki, hogy a nyomó
igénybevételek túlnyomórészt a horgonyfejek helyén je-
lentkeznek majd azt követõen, hogy a horgonyokat fel-
engedték, valamint a támasztó csöveknél, azok eltávolí-
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tását követõen. Ezek a felületek kb. 60×60 cm kiterjedé-
sûek. Úgy döntöttünk, hogy a felületszivárgót és a hõszi-
getelõ réteget ezeken a felületeken elhagyjuk. Az így ki-
alakuló hõhidak -3 m-en, illetve annál mélyebben he-
lyezkednek el. 

A terhek átadására azt a megoldást találtuk ki, hogy
60×60 cm-es felületeken (a horgonyfejeknél, illetve a
csõtámaszoknál) kibetonozva a hõszigetelés vastagságá-
ban teherátadó beton felületeket alakítunk ki a résfalra
tüskézéssel rögzített betonacél hálóval (lásd 5. ábra).
Amennyiben helyes a feltételezésünk a teherátadás he-
lyére nézve, akkor ezzel elérjük, hogy a köztes felülete-
ken nem alakulnak ki olyan nyomóerõk, amelyek a felü-
letszivárgót vagy a hõszigetelést tönkretehetnék. A te-
herátadási pontok között ugyanis a 60 cm vastagságú
résfal deformációja igen csekély, gyakorlatilag elhanya-
golható mértékû.

Részletesebb tartószerkezeti modellezés adhatna vá-
laszt arra a kérdésre, hol történik a teherátadás a résfal-
ról a bélésfalra: a feszültségmentesített horgonyok és az
elbontott csõtámaszok helyén vagy esetleg a födémek
vonalában? Tekintettel arra, hogy a résfal tervezõje sze-

rint az elmozdulások milliméteres nagyságrendûek, nem
készült részletes modell a teherátadások helyének meg-
határozására. Részben azért, mert a modellezés során
nem lehet figyelembe venni a felületek szabálytalan
(nem sík) voltát, részben azért, mert 2-3 mm-es össze-
nyomódás nem teszi mûködésképtelenné sem a felület-
szivárgót, sem pedig a hõszigetelést. 

4. A részlet kivitelezése

A csomópont kivitelezése meglehetõsen körülményes,
ugyanis a horgonyok felengedésére csak azt követõen
kerülhet sor, hogy a bélésfal és a födémek elkészültek,

továbbá a résfalra a fejgerendák felett a bélésszerkezet
átterhelése elkészült. Ez a feltétele annak, hogy a cso-
mópontban ne következzen be függõleges elmozdulás,
ami a vízszigetelés számára kritikus igénybevételt jelen-
tene. A horgonyoknál a bélésfalban megfelelõ „ablako-
kat” kell kirekeszteni a betonban. Az ablakoknál történik
meg a horgonyfej leszerelése, majd pedig a teherátadó
beton felületek, „pogácsák” vasalása és kibetonozása. A
betonnak a hõszigetelõ lapok felületével síkot kell ké-
pezni azért, hogy a szigetelésre ható mechanikai igény-
bevételek a lehetõ legkisebbek legyenek. Ezt követi a
vízszigetelés kiegészítése, majd pedig a bélésfalon lévõ
„ablak” bebetonozása. Ehhez a falban lévõ vasalást
elõbb ki kell egészíteni, ugyanis a betonacélok jelenléte
lehetetlenné tenné a teherátadó felület, illetve a vízszi-
getelés elkészítését. 

Összefoglalás

Egy teljes szárazsági igényû, fûtött belsõ terû, többszin-
tes „mélypince” belvárosi, kisméretû foghíjtelken szá-
mos, eddig fel sem vetett mûszaki kérdés elé állítja a
szerkezettervezõket és a kivitelezõket. A nyílt víztartás-

sal megépített résfalas-bélésfalas rendszer ilyen esetek-
ben már nem elégíti ki a funkcionális elvárásokat. Új
mûszaki megoldásokat kell kidolgozni – amire a cikk ál-
tal ismertetett szigetelés egy lehetséges változat –, vagy
pedig az építészeti diszpozíciót kell úgy megválasztani,
hogy ne legyenek teljes szárazsági igényû, fûtött terek
közvetlenül a bélésfal mögött. Ez esetben kialakíthatók a
termikus burkon kívüli, átmeneti terek, ahol a teljes szá-
razság nem elvárás.

Kakasy László
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Metszet, Vol 9, No 5 (2018/5), pp

12–16.

[5] Markó, Balázs: „Csak bízni kell

abban, hogy ezt jól gondoltam:

Építész Anthony Gall”, Metszet, Vol 9,

No 2 (2018/2), pp 16–23.

5. ábra A teherátadó beton felületek

kialakításának sémája. Vízszintes metszet.

Jelmagyarázat: 1. Vízzáró vasbeton résfal;

2. HDPE anyagú felületszivárgó lemez; 

3. XPS hõszigetelõ hab a felületszivárgóra

ragasztva; 4. Visszatapadó mûanyag lemez

vízszigetelés; 5. Vasbeton bélésfal; 

6. Bélésfalon kizsaluzott „ablak”, utólag

bebetonozva; 7. Teherátadó beton felület

a résfalra rögzített hálós vasalással; 

8. Visszatapadó mûanyag vízszigetelés

kiegészítése, „befoltozása”; 9. Résfal hor-

gony süllyesztve; 10. Vízre duzzadó profil



A környezeti fenntarthatóság miatt kiemelten kezelendõ
természetes építési anyagok építésjogi szabályozása sokat
javult az elmúlt években Magyarországon, de még mindig
vannak fejlesztésre szoruló területek. A cikk bemutatja a
jelenlegi hazai szabályozást, valamint a hazai és nemzet-
közi elõzményeket. Azonosítja a vályog építõanyagokat és
technológiákat érintõ legfontosabb szabályozási hiányossá-
gokat és nemzetközi elõképek alapján javaslatokat fogal-
maz meg a jogi szabályozás fejlesztésére.

1. A téma aktualitása, 

hazai és nemzetközi kontextus 

A természetes alapanyagokból készülõ épületszerkezetek
és épületek pozitív tulajdonságai – pára- és hõgazdálko-
dó képesség, alacsony beépített energiatartalom, haszná-

lati élettartam utáni természetes lebomlás – közismer-
tek. [11] [12] [17] [23] Ennek megfelelõen egyre több
építtetõ dönt ilyen alapanyagok használata mellett. (1.
ábra) Ezt az igényt felismerve több hazai építõipari szol-
gáltató elsajátította és arculatának meghatározó elemévé
tette a természetes építési anyagok használatát. Ilyen
építészirodák többek között a Belsõ Udvar 2008 Építész,
Kutató és Szakértõ Kft. [4], a Környezet és Energiatuda-
tos Építészeti Stúdió [13], illetve Kozma Zsuzsanna épí-
tész. Kivitelezõi oldalról Bíró Árpád és Gáspár János vá-
lyogos kézmûves mesterek munkája, valamint a Vályog-
ház és Kemence Kft. mérvadóak. Ezen kívül szakmai cso-
portok és rendezvények is színre léptek, mint a Magyar
Szalmaépítõk Egyesülete, a Sárkollektíva Egyesület [24],
a „Nagyapám Háza” program [19], az Energia és Kör-
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TERMÉSZETES ÉPÍTÕANYAGOK

SZABÁLYOZÁSA

Különös tekintettel a vályog építési anyagokra és technológiákra

1. ábra Kortárs lakóépület rakott falakkal

[fotó: Bihari Ádám]



nyezet Alapítvány, az ÖKO HOME EXPO, vagy a REGIO
EARTH Fesztivál, melyek hiánypótló módon foglalkoz-
nak a hagyományos, illetve természetes anyagokat alkal-
mazó építési technológiák oktatásával, kutatásával és
népszerûsítésével.

Napjaink termékközpontú, apró részletekig szabvá-
nyosított, ipari termelésre beállt építõipari struktúrájá-
ban azonban nehezen pozícionálhatóak a természetes
építõanyagok. A katalógusokból kiválasztott, viszont ese-
tenként több ezer kilométert utaztatott, rendkívül magas
beépített energiatartalommal és káros anyag tartalom-
mal készült, nehezen lebomló építõanyagok mellett az
építési beruházások jelentõs részében fel sem merül a
természetes építõanyagok és a hozzájuk tartozó hagyo-
mányos építési technikák alkalmazása. A cikk bemutatja,
hogy erre a jelenségre milyen hatással van a szabályozá-
si környezet. (1. ábra)

Maga a földépítés egyidõs az emberiséggel. A ver-
nakuláris építészet egyik legfontosabb alapjellemzõje a
hozzáférhetõ, helyben fellelhetõ anyaghasználat. Kezde-
tekben a földépítést is alapvetõen saját célra épített épü-
letekben alkalmazták, ahol a minõségbiztosítás kérdése
kevésbé volt kardinális. A civilizációs fejlõdés és ezáltal
az építés iparosodása nyomán jelent csak meg a szabá-
lyozás szükségessége. Hammurapi törvényoszlopán ol-
vashatjuk:

„Ha az építész házat épít valakinek, de munkáját nem
jól végzi, úgy hogy a ház fala bedõl, az építõmester saját
pénzén köteles a kérdéses falat szolidan felépíteni.” [28] 

A nemzetközi és hazai építésszabályozás sokáig nem
foglalkozott a természetes építõanyagokkal. Az építõipa-
ri termékek megjelenésével egyre inkább idejétmúltnak,
korszerûtlennek hatottak. A II. világháború után, a há-
borús károk és anyagi korlátok miatt Kelet-Németország-
ban merült fel az igény a vályogépítés tömeges alkalma-
zására. A megfelelõ építési minõség garantálására 1951-
ben a Német Szabványosítási Hivatal DIN 18951 számon
a vályogépítés és kivitelezés; DIN 18956 számon a vako-
latok; valamint DIN 1169 számon a vályoghabarcsok ké-
szítésére vonatkozóan adott ki szabványt. Az említett
dokumentumokat azonban 1971-ben hatályon kívül he-
lyezték mint idejétmúlt szabványokat. Az energiaválság
után az 1980-as éveket követõen Németországban meg-
fogalmazódott az igény új vályogépítési szabályozás ki-
dolgozására, aminek hatására szakmai szervezetek
1998-ben kidolgozták a Lehmbau Regeln címû szabályo-
zást [9]. A szabályozás felkerült a Berlini Építéstechno-
lógiai Intézet technikai szabályokat összesítõ listájára,
ezzel a szövetségi tartományokban építésjogilag javasolt
státuszt kapott. A szabályozást a két szintnél nem maga-
sabb, maximum 7 méter építménymagasságú, legfeljebb
két egységet magába foglaló lakóegységekre alkalmaz-

ták. Továbblépést jelentett, hogy a Német Szabványügyi
Intézet 2011-ben szabványalkotási folyamatot indított,
melynek eredményeként 2013 végére megjelentek az
elõregyártott vályog falazóelemekre, vakolatokra és ha-
barcsra vonatkozó szabványok [6] [7] [8]. A 2011-ben
megjelent 305/2011/EU rendelet vagy röviden Építési
Termék Rendelet – CPR [2] adta lehetõségekkel élve ez-
zel a vályogépítés egy jelentõs szegmense „szabályozott
építési termék” kategóriába került. A német nemzeti
szabvány kellõ hivatkozási alap nemzeti szinten a telje-
sítmény nyilatkozattal rendelkezõ termék definiálására.
[14]

A hazai szabályozás 1997-ig nem foglalkozott részle-
tesen a vályogépítés kérdésével. Az addig érvényben lé-
võ OÉSZ 99. § (4) bekezdése szerint maximum egyszin-
tes épületeket, minimum 45 cm szélességû falakkal lehe-
tett vályogból építeni. Az ekkor életbe lépõ OTÉK már
nem taglalja külön említve a vályogépületek kérdését. A
föld- és vályogfalakra ugyanazok a követelmények vo-
natkoznak, mint az egyéb falazott szerkezetekre. Lénye-
ges változást hozott a 89/106/EGK vagy csak Építési
Termék Irányelv (CPD) hazai adaptációja. Az EU joghar-
monizációval életbe lépett 3/2003 (I. 25) BM-GKM-
KvVM együttes rendelet úgynevezett mu?szaki specifiká-
ció jóváhagyásához (pl. ÉME igazolás) kötötte bármely
építési termék betervezhetõségét és beépíthetõségét. Ez
nagyon megnehezítette a kis mennyiségben gyártott épí-
tési anyagok – így számos természetes építési anyag –
beépíthetõségét, mivel ugyanolyan nagy költségû vizsgá-
latokat írt elõ, mint a tömeggyártásban elõállított termé-
kek esetén. A kis mennyiség miatt az elõírt vizsgálatok
elvégzését nagyon kevés vállalkozás engedhette meg
magának. A vályogépítés építésjogi értelemben gyakorla-
tilag a „tûrt” kategóriából a „tiltott” kategóriába került.
A szabályozás abszurditását felismerve és a tisztább jog-
szabályi környezet megteremtése érdekében 2012-ben
két természetes építési anyagra, a vályog és szalma épí-
tõanyagokra elõszabványokat jelentetett meg a Magyar
Szabványügyi Testület (MSZE 3576-1/2). A szabványra
való hivatkozással lehetõvé vált gyártmányok terméktu-
lajdonságának „Szállítói megfelelõségi nyilatkozattal”
történõ definiálása, amit a gyártó akár minõsítõ intézet
bevonása nélkül, lényegesen alacsonyabb költséggel is
elvégeztethetett. [14]

2. A magyar szabályozás és gyakorlat 

napjainkban

Jelenleg az alábbi jogszabályok definiálják a természetes
építõanyagok használatának alapvetõ kereteit: 

- Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU
rendelete [2],

- a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet [1],
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- 1997. évi LXXVIII. törvény [10],
- a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) [22].
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU Ren-

delete az építési termékek forgalmazására vonatkozó
harmonizált feltételek megállapításáról új szempontot
fogalmaz meg: „I. melléklet, 7. A természeti erõforrások
fenntartható használata.

Az építményeket úgy kell megtervezni, kivitelezni és
lebontani, hogy biztosított legyen a természeti erõforrá-
sok fenntartható használata, és biztosítva legyenek külö-
nösen a következõk: a) az építmények, a felhasznált
anyagok és részek bontás után újrafelhasználhatók vagy
újrahasznosíthatók;

b) az építmények tartósak;
c) az építményekben környezetbarát nyersanyagokat

és másodlagos nyersanyagokat használnak.” [2]
A környezeti fenntarthatóság követelményei tehát

minden építõanyagokra érvényesek. A követelményeket
kielégítõ megoldások keresése felértékeli a természetes
anyagok használatát és az újrahasznosítást, valamint a
bontott építõanyagok alkalmazását. A természetes építõ-
anyagok a korábbi „tûrt” kategóriából a „támogatott” ka-
tegóriába kerültek át. A fent nevezett EU jogszabályban
megfogalmazott értékváltás az OTÉK 50. §-ba beépülve
megjelenik a hazai szabályozásban is.

„(3) * Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési
célja szerint

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tûzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hõvédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erõforrások fenntartható használata
alapvetõ követelményeinek, és a tervezési program-

ban részletezett elvárásoknak.” [22]

A fenntarthatósági szempontok jogszabályi hangsúlyo-
zása okán immáron alapvetõen kedvezõ a természetes
építõanyagok megítélése. Ezek beépíthetõsége, betervez-
hetõsége során fontos a megfelelõ fogalomhasználat. 

· Az építési termék definíciója 305/2011 EU Rend.
I.2.1.: „bármely olyan termék vagy készlet, amelyet
azért állítottak elõ és hoztak forgalomba, hogy építmé-
nyekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel be-
építsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az épít-
ménynek az építményekkel kapcsolatos alapvetõ köve-
telmények tekintetében nyújtott teljesítményét.” [2]

· A hagyományos vagy természetes építési termék de-
finíciója 275/2013 Rend. 2.§ 11.: „ismert és gyakorolt
hagyományos eljárással elõállított, az elõállítás körzeté-
ben helyi felhasználásra szánt, fa, terméskõ, föld, agyag,
vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi
anyagok és az ezekbõl jellemzõen nem sorozatban gyár-
tott építési termékek.” [1]

Az építési folyamaton belül két különbözõ szinten
kell továbbvizsgálnunk az eljárási szabályokat:

· megfelelõ tulajdonságú termékek kiválasztása (a ter-
vezés szintjén,

· beépítésre kerülõ termékek megfelelõségének igazo-
lása (a kivitelezés szintjén).

2.1. Megfelelõ tulajdonságú termékek kiválasztása

Az elvárt teljesítményadatú építési termékek kiválasztása
a tervezõ kötelessége 275/2013 Rend. 3. § (1) és (4)
bekezdése:

„3. § (1) Az építési termék akkor teljesíti az Étv. 41. §
(1) bekezdésében foglalt követelményeket, ha

a) a tervezõ az építészeti-mûszaki dokumentációban a
4. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint állapítja meg a
beépítendõ építési termékek alapvetõ jellemzõi tekinte-
tében azok elvárt teljesítményét, és

b) a beépítés során a tervezõ elõírásai mellett, figye-
lembe veszik az építési termék gyártójának a termék tel-
jesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására,
szállítására, beépítésére vonatkozó elõírásait is.” [1]

„3. § (4) Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel
szemben állapít meg követelményt, amely önmagában
nem egy építési termék vagy nem egy készlet elemeinek
összeszerelésével jön létre, hanem több építési termék-
bõl, az építési helyszínen, az építési tevékenység során
keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervezõ az
építészeti-mûszaki dokumentációban az adott szakterü-
let mûszaki elõírásai szerint igazolja.” [1]

2.2. Beépítésre kerülõ termékek megfelelõségének igazolása

Egy természetes építési termék/technológia megfelelõsé-
gének igazolására a beépítése során alapvetõen három
lehetõség van:
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1. táblázat ETA és NMÉ igazolásokkal ren-

delkezõ termékek beépítésének szereplõi

[1]



I. Európai mûszaki engedéllyel (ETA) rendelkezõ ter-
mékként történõ beépítés. 

II. Nemzeti Mûszaki Értékeléssel (NMÉ) rendelkezõ
termékként történõ beépítés. 

III. Felelõs mûszaki vezetõ (FMV) által történõ igazo-
lással történõ beépítés. 

Az I. és II. típusú igazolás során a jellemzõen nagyobb
mennyiségben gyártott termékekrõl (pl. zsákos vályog-
vakolatok) teljesítménynyilatkozat kerül kiállításra a
gyártó és egy minõsítõ szervezet közremûködésével. A
jóval egyszerûbb III. típusú megfelelõség csak speciális
esetekben alkalmazható, amely eljárással a kisebb meny-
nyiségben helyszínen elõállított termékek beépítését sze-
rette volna lehetõvé tenni a jogalkotó (pl. helyszíni vá-
lyogvakolat).

„7. § (1) Ha az építési termék egyedi, az építkezés
helyszínén gyártott, vagy mûemlék építménybe beépí-
tett, illetve bontott, hagyományos vagy természetes épí-
tési termék és a gyártó által önkéntesen kiadott teljesít-
ménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, az építési ter-
mék akkor építhetõ be, ha a beépítéséért felelõs mûszaki
vezetõ az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja,
hogy az építési termék tervezett beépítése megfelel az
Étv. 41. §-ában foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelõs

mûszaki vezetõ szakértõ, szakértõi intézmény vagy akk-
reditált vizsgálólaboratórium közremûködését is igénybe
veheti.” [1]

Az természetes építési anyagokra vonatkozó megfele-
lõség igazolás lehetséges folyamatát az 1. és a 2. táblá-
zat foglalja össze [13]: (1. táblázat) (2. táblázat)

Érdemes továbbá tisztázni, hogy az építés helyszínén,

a tényleges kivitelezési, szerelési munka során létrejövõ
végleges szerkezetek, illetve maga a kész építmény nem
tartozik az építési termék fogalma alá. A kivitelezés fo-
lyamatáért és a kész épületért a felelõs mûszaki vezetõ
felel. Az õ feladata, hogy az egyedi, hagyományos, ter-
mészetes, bontott vagy mûemléki épületbe beépített épí-
tési termék beépítése esetében azok elvárt mûszaki telje-
sítményeknek való megfelelését az építési naplóban – az
építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerint – tett nyilatkozattal iga-
zolja. 

Fontos kiemelni, hogy az igazoláshoz szakértõ, szak-
értõi intézmény vagy akkreditált laboratórium bevonása
nem minden esetben opcionális, 275/2013 7. § (3) ér-
telmében a teherhordó szerkezetek esetében például kö-
telezõ.

„(3) Ha az építési termékre nem vonatkozik harmoni-
zált európai szabvány és nem adtak ki európai mûszaki
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2. táblázat FMV igazolásokkal rendelkezõ ter-

mékek beépítésének szereplõi [1]

2. ábra Korszerû vályogvakolat rétegei [fotó:

Bihari Ádám]



értékelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre
a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalma-
zását írja elõ az Európai Bizottság vonatkozó határozata,
az (1) bekezdés szerinti mentesség akkor vehetõ igény-
be, ha az igazoláshoz a felelõs mûszaki vezetõ szakértõ,
szakértõi intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium
közremûködését dokumentáltan igénybe vette.” [1]

2.3. A jelenlegi szabályozás hiányosságai

A fentiekben felvázolt jogszabályi környezet egy viszony-
lag egyértelmû, tiszta helyzetet teremt, mely lehetõvé
teszi a természetes építõanyagok alkalmazását, ennek el-
lenére vannak nyitott kérdések.

- Az üzemben gyártott vályog termékekre vonatkozó
teljesítménynyilatkozat kiállításának folyamatát leegy-
szerûsítené, ha a gyártó maga is nyilatkozhatna terméke
mûszaki tulajdonságairól. Ilyen eljárást ismer a
305/2011 EU rendelet (V. melléklet 1.5 pont), illetve is-
mertek a jelenleg már érvényüket vesztett hazai szabvá-
nyok (MSZE 3576-1/2). 

Ennek hiánya azt eredményezi, hogy az országban je-
lenleg csak nagyobb építõanyag-gyártók, jellemzõen tég-
lagyárak gyártanak forgalmazható vályog termékeket, a
piacon kapható zsákos vályogvakolatok (2. ábra) többi
része pedig jellemzõen import áru. A vályog építõanyag-
ok környezetterhelését jelentõsen megnöveli, ha nem a
felhasználás közvetlen környezetében készülnek. [15]
(2. ábra)

- A megfelelõség igazolás III. típusú kiállítása sok
esetben túl nagy felelõsséget hárít a felelõs mûszaki ve-
zetõre, hiszen õ a kivitelezõ alkalmazásában áll, s így
fennáll a veszélye annak, hogy a megfelelõ ütemû kivite-
lezés érdekében nem megfelelõ minõségû anyag vagy
technológia kerül alkalmazásra. Ezen felül a jogszabá-
lyokban nincs megjelölve, hogy a megfelelõség megálla-

pítására milyen vizsgálati módszereket lehetne vagy kel-
lene alkalmaznia az egyes esetekben a felelõs mûszaki
vezetõnek.

Így a felelõs mûszaki vezetõ kiállásán múlik, hogy egy
feszítettebb kivitelezési ütemezés esetén rászánja-e a
kellõ idõt a megfelelõség kellõ vizsgálatára, (3. ábra) az
optimális keverék megtalálására, vagy ezek mikéntjét il-
letõen minden iránymutatás nélkül hagyja a kérdést. (3.
ábra)

- Nem állnak rendelkezésre a tartószerkezeti mérete-
zést lehetõvé tevõ számítási szabványok és számszerû
adatok. Az idõ próbáját kiállt szerkezetek, mint például
a monolit jellegû teherhordó vályogfalak (rakott fal,
vertfal) alkalmazása különösen nehézkes (4. ábra), hi-
szen ezek méretezésére és megfelelõségének igazolására
nem találunk jogszabályban definiált módot. A mérete-
zés esetében hiányzik az alkalmazandó módszerek meg-
jelölése, s a megfelelõség igazolása esetén az sincs defi-
niálva, hogy a fal egy részét vagy egészét, illetve hol és
milyen készültségi fázisban kellene vizsgálni. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy tervezett ra-
kott fal vagy vertfal esetében sem a tervezõk, sem az
építést felügyelõk, ellenõrzõk kezében nincsen definiált
eszköz, hogy azt méretezzék vagy a megfelelõségét iga-
zolják. (4. ábra)

3. Nemzetközi kitekintés, különös tekintettel a

hazai hiányosságokra

Annak tükrében, hogy a földépítés valamilyen formájá-
nak a világ szinte minden táján van hagyománya, kevés-
nek tûnik azon helyek száma, ahol ezt ma aktívan gya-
korolják, s talán még kevesebb azoké, ahol ezt a gyakor-
latot a szabályozás is leköveti. Jellemzõen ott van komo-
lyabb szakirodalma és kialakult szabályozása, ahol az el-
múlt évtizedekben valamilyen indokból reneszánszukat
élték ezek a technológiák. Európán belül ilyen például
Franciaország, Németország és Spanyolország. Az ameri-
kai kontinensen Perut és az Egyesült Államokbeli Új-Me-
xikót lehet megemlíteni, rajtuk kívül Ausztrália és Új-Zé-
land mutathat fel figyelemreméltó eredményeket a terü-
leten. Az említett helyeken létezik szabvány [3; 6; 7; 8;
20; 21; 25; 26; 27] a földépítésre vonatkozóan, kivéve
Spanyolországot és Ausztráliát, ahol csak irányelvek és
egyéb normatív dokumentumok [16; 18; 29] nyújtanak
támpontot a tervezõk és kivitelezõk, illetve a hatóságok
számára. A hazai hiányosságok közül elsõsorban a tartó-
szerkezeti alkalmazást tartottuk fontosnak megvizsgálni
nemzetközi összehasonlításban. A külföldi példákban
ugyanis a létezõ szabványok, irányelvek nagyrészt vá-
laszt adnak a hazai szabályozási környezettel kapcsolat-
ban megnevezett hiányokra.
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3. ábra Vertfal anyagú próbatest

nyomószilárdsági vizsgálata [fotó: Bihari

Ádám]



A tartószerkezeti kérdéseket tekintve az összes emlí-
tett helyen mûködõ szabályozás lehetõvé teszi teherhor-
dó vályog szerkezetek építését. Természetesen feltételek-
hez is kötik, mindegyiknél megjelenik nyomószilárdsági
követelmény, illetve jellemzõen az anyagösszetételre is
megfogalmaznak mennyiségi vagy minõségi mutatókkal
ellenõrizhetõ követelményt (pl. szemeloszlás, legna-
gyobb szemcseméret, szervesanyag tartalom, zsugorodás
stb.) [5]. Különösen figyelemreméltó az, hogy a magyar-
országinál sokkal aktívabb szeizmikus térségekben (mint
Új-Zéland és Peru) is alkalmazzák teherhordó szerkezet-
ként a különbözõ földfalakat. 

A monolit földanyagú szerkezetek azonban már nem
csak a hazai szabályozásból hiányoznak, a német és a
francia szabványok is csak préselt földtéglákra vonatkoz-
nak, a távolabbi példák közül a perui szabvány pedig
csak vályogtéglákkal foglalkozik részletesen. A megis-
mert szabványok közül azonban több foglalkozik a vert-
fal technikájával is, ezek közül figyelemre méltó tapasz-
talat gyûlt össze Új-Zélandon. (3. táblázat)

A hazai földépítés szabályozásában korábban megálla-
pított fõbb hiányosságok orvoslására tehát sok elõremu-
tató példát találunk külföldön, ezek jó elõképek lehet-
nek, ha a jövõben a monolit földépítési technikák tartó-
szerkezeti alkalmazását is integrálni szeretnénk a szabá-
lyozásba.

4. A szabályozás fejlesztésének javasolt irányai

A jelenlegi szabályozást nagyban segíteni fogja a már el-
készült, véglegesítés elõtt álló „Vernakuláris építési mó-
dok: Vályog” címû Építési Mûszaki Irányelv (Irányelv).
Az építõipar résztvevõit segítõ Irányelvek létrehozásáról
a 36/2016 (XII.29) MvM rendelet döntött. Az Építésügyi
Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft (ÉMI) és a
Lechner Tudásközpont szervezésében mintegy 30 témá-
ban készültek az elmúlt években olyan szakanyagok,
amelyek összefogják a vonatkozó szakirodalmi, szabvány
és jogszabályi ismereteket, hatékony, gyakorlati segítsé-
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4. ábra Vertfal építés közben [fotó: Bihari

Ádám]

3. táblázat A földfalakra vonatkozó

nemzetközi kitekintés táblázatos össze-

foglalója



get adva az építtetõknek, kivitelezõknek és az építési
igazgatás szereplõinek. Jelen cikk szerzõi különbözõ sze-
repkörbõl ismerik az elfogadás elõtt álló Vályog Irányel-
vet, amely egy dokumentumba foglalva választ fog adni
a jelenlegi vályogépítés (új építés és felújítás) legtöbb
kérdésére. Felmerültek azonban a különbözõ szintû
egyeztetések során olyan, a mai gyakorlatban releváns
építési szituációk, amelyekben a jelenlegi jogszabályi
környezetet, így az Irányelv se tud teljesen jó építés-sza-
bályozási megoldást kínálni. (Lásd még II. fejezet)

Fontos elõrelépést jelentene, ha a vályog építési ter-
mékeket gyártók bizonyos esetekben tanúsító intézet be-
vonása nélkül is kiállíthatnának teljesítménynyilatkoza-
tot saját termékükrõl. Természetesen kell megfelelõ
szakmai dokumentum, amelyben a releváns mûszaki tu-
lajdonságokat, vizsgálati módszereket definiálják. Ez a
dokumentum lehet a megjelenés alatt álló Irányelv fej-
lesztése, vagy a 2012-ben kiadott MSZE 3576-1/2 szab-
ványok aktualizálása és megjelentetése nem csak két
évig érvényes elõszabvány, hanem hosszabb ideig hatá-
lyos szabvány formájában. Az aktualizálás során a követ-
kezõ feladatok elvégzése szükséges:

1) a jogszabályi hivatkozások aktualizálása,
2) az alkalmazási területek pontosítása,

3) a teljesítménynyilatkozat kiadás módjának aktuali-
zálása, rögzítése,

4) teljesítménynyilatkozat-minták megfogalmazása.
Az említett szabványban lehetne definiálni, hogy a hely-

színen gyártott, tartószerkezeti funkcióban használt ele-
mek vizsgálatakor milyen vizsgálatokat, milyen szakér-
tõt, vagy szakértõ intézetet kell dokumentáltan igénybe
venni, teljesítve a 275/2013 Rendelet 7. § (3) bekezdé-
sének elõírását.

A jelenlegi jogszabályi környezet szabta korlátokon
túlmenõen szükségesek tudományos-mûszaki fejleszté-
sek is, amivel a legkritikusabb, helyszínen gyártott mo-
nolit falak (pl. rakott fal, vert fal) is mérnöki módszerek-
kel tervezhetõk lennének. A betontechnológia mintájára
érdemes lenne olyan kísérletek és tudományos módsze-
reken alapuló tervezési módszerek kidolgozása, amivel a
keverési minták alapján lehetne meghatározni elkészült
falszerkezetek teherbírási tulajdonságait. Az eredmények
alapján újfajta szerkezetek építése is mérnökileg tervez-
hetõvé válna. Addig, amíg ezek a tudományos-mûszaki
eredmények megszületnek, fontos lenne jogszabályban
kimondani, hogy a történetileg bevált szerkezetek mely
szituációban és miként alkalmazhatók (pl. földszintes,
max. 5,00 m traktusmélységû teherhordó falak építhetõk
45 cm vályogtégla, 50 cm vert fal, vagy 60 cm rakott fal
technológiával). 

Üdvözlendõ lenne továbbá a nemzetközi példákhoz
hasonlóan szakképzési formákat indítani, ahol a vályog-
és természetes alapanyagú építésre vonatkozó gyakorlati
ismeretek valamilyen igazolással is bizonyítottan átadás-
ra kerülhetnek, ilyen módon minõsített kivitelezõk háló-
zata hozható létre.

5. Összegzés

A természetes építõanyagok vonatkozásában a jelenlegi
építési szabályozás a legtöbb építési helyzetre kedvezõ,
rendezett jogi keretet biztosít. Ez megnyugtató lehet
mind a technológiák iránt érdeklõdõ építtetõk, mind az
ilyen építkezéseket ellenõrzõ hatóságok számára. A je-
lenlegi szabályozás azonban egyértelmûsíthetõ, fejleszt-
hetõ lenne, hogy számos, piaci igényt kielégítõ szituáció-
ban jogilag megfelelõ, jó minõségû szerkezetek és épüle-
tek valósulhassanak meg. A természetes építõanyagokkal
foglalkozó tervezõknek, kivitelezõknek, kutatóknak, mi-
nõsítõ intézeteknek szakmai párbeszédet kellene folytat-
nia a nevezett hiányosságok és kérdések mentén, hogy
azok mindenki számára megnyugtató elõrelépéseket
eredményeket hozzanak. 

A hagyományos szerkezetek logikája alapján kialakult
újfajta természetes anyagú szerkezetek megfelelõségé-
nek igazolására pedig a külföldi minták alapján elõnyös
lenne egy egyszerûsített teljesítménynyilatkozat kidolgo-
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5. ábra Hagyományostól eltérõ méretû,

díszítõ, páraszabályzó szerepben épített

vertfal Feldkirchben [foto: Medgyasszay

Péter] 



zása, melyet szabványban vagy irányelvben meghatáro-
zott vizsgálati módszerek alapján állíthatna ki a termé-
szetes építési termék gyártója vagy a felelõs mûszaki ve-
zetõ.

A jelenleg is biztosított kereteken túlmenõen javasol-
ható, hogy egyes funkciókra (pl. földszintes lakóépület)
az idõ próbáját már kiállt hagyományos szerkezeteket
(pl. 60 cm vastag rakott fal) lehessen alkalmazni empiri-
kus úton kialakult ökölszabályok betartása mellett, kü-
lön megfelelõségi vizsgálatok nélkül is. Az ilyen módon
megvalósuló szerkezetek minõségét nagyban javítaná,
ha speciális szaktudással rendelkezõ kivitelezõk lenné-
nek elérhetõk az építõipari piacon. 

Az ilyen monolit földfalak tervezésére csak rövid tá-
von tartjuk jó megoldásnak az említett ökölszabályok al-
kalmazását, hosszabb távon pedig szükségesnek látjuk
kísérletek és tudományos alaposságú vizsgálatok támo-
gatását, elvégzését, hogy azok alapján új, precíz tervezé-
si és méretezési módszereket lehessen kidolgozni. Ilyen
pontosabb tervezési eszközökkel lehetõvé válna többek
között a mai igényekhez jobban illeszkedõ karcsúbb
földfalak tervezése és építése is. (5. ábra)

Bihari Ádám, Medgyasszay Péter, Medvey Boldizsár
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Számos esetben merült fel kérdésként, hogy milyen módon
lehet a tetõsíkablakokat úgy beépíteni, hogy a vízzárás
hosszútávon biztosítható legyen. A témakört vizsgálva el-
sõsorban az elméleti források hiánya, és a rendelkezésre
álló információk között ellentmondások tapasztalhatók.
Annak érdekében, hogy általánosan alkalmazható mód-
szer kidolgozása váljon lehetségessé, az azonosságokat
és/vagy ellentmondásokat ki kell szûrni, így szükséges
mind az írott, mind a rajzos, kedvezõ esetben a megépített
mintabeépítések alapos vizsgálata.

Jelen publikáció célja e szakmailag kevésbé feldolgozott,
ugyanakkor komoly kihívást jelentõ terület elméleti rend-
szerezése. Az elvégzett vizsgálatok segítették a tetõsík-
ablak-beépítést befolyásoló elemek beazonosítását. A kü-
lönbözõ kialakítási lehetõségek elemzésével lehetõvé válhat
a gyakorlatban is általánosan alkalmazható, egységes ér-
tékelési és tervezési módszer összeállítása, amely segíthet
az építõipar érintett szereplõinek megválasztani, betervez-
ni és kialakítani a csapadékvédelmi szempontból megfelelõ
tetõsíkablak-beépítési megoldásokat. Bízunk benne, hogy
jelen publikáció kapcsán párbeszéd indulhat meg, ami egy
egységes mûszaki szemlélet és fogalomkészlet kidolgozásá-
hoz és az itt leírt gondolatok továbbfejlesztéséhez vezethet.

1. BEVEZETÕ

Szakmai munkánk során számos alkalommal merült fel
kérdésként, hogy milyen módon lehet a tetõsíkablakokat
úgy beépíteni, hogy a vízzárás hosszútávon biztosítható
legyen. A témakört vizsgálva az elméleti források hiánya
és a rendelkezésre álló információk (irányelvek, gyártói
katalógusok, beépítési útmutatók, szerény számú szak-
irodalom) között pedig ellentmondások tapasztalhatók.

A rendelkezésre álló szakmai anyagok a beépítés megvá-
lasztásának módszerére és a beépítés kialakítására nem
adnak egyértelmû útmutatást, így ez a témakör a jelen-
kor követelményváltozásainak szempontjából is idõsze-
rû, elméleti vizsgálatra és rendszerezésre érdemes. E fel-
ismerés mentén született meg Áts Árpád „Tetõsíkablak-
beépítés fedés alatti csapadékvédelmi elemeinek elemzé-
se, csoportosítása, valamint értékelése” címû szakdolgo-
zata [13] (konzulens: Pataky Rita) a BME Épületszigete-
lõ Szakmérnöki Képzésen, mely a publikáció alapjául

szolgál. Jelen publikáció a hagyományos magastetõ-szer-
kezetbe beépíthetõ tetõsíkablakok csapadékvíz elleni vé-
delmében részt vállaló szerkezetekkel foglalkozik. Bemu-
tatjuk a tetõsíkablak-beépítés csapadékzárásának vizsgá-
latát, elméleti alapjait, elemzését és rendszerezési lehe-
tõségét. 

2. TÖRTÉNETI ELÕZMÉNYEK

A városi lakosság létszámnövekedésével a padlásterek
tárolási funkcióját egyre gyakrabban váltotta fel a sze-
gény népréteg hajlékául szolgáló, kezdetben puritán, szi-
geteletlen és huzatos lakótér. A II. világháborút követõ-
en már a nyugati nagyvárosok polgárai sem vetették el a
tetõtéri lakás gondolatát, így fokozatosan alakult ki az
igény a magasabb követelményeket teljesítõ tetõtér-
beépítések megvalósítására. A komfortszint emelkedésé-
nek igénye a magastetõbe építhetõ szerkezetek fejlõdé-
sét is magával hozta. A tetõterek megvilágítását, szellõz-
tetését, illetve a tetõ karbantartási célból történõ megkö-
zelítését a tetõbe épített nyílászárók biztosították régen
és ma is. Tetõablakként elterjedt szerkezet volt a tetõfel-
építménybe függõlegesen elhelyezett hagyományos nyí-
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MITÕL NEM ÁZIK BE

A TETÕSÍKABLAK-BEÉPÍTÉS? 
Csapadékvíz elleni védelmet biztosító elemek a fedés alatt

1. ábra Az elsõ tetõsíkablakok (forrás [2])

I. Villum Kann Rasmussen bemutatja az N

típusú (még nem billenõ, hanem felnyíló)

tetõsíkablakot (1947)

II. Beépített billenõ tetõsíkablak egy korabeli

házon 



lászáró mint álló tetõablak. A modern építés egyik mér-
földkövét, a tetõsíkban készülõ üvegezett nyílásokat ele-
inte pusztán bevilágítási céllal, fix kialakításban, külön-
leges épületeknél, üvegházaknál, illetve üvegtetõk ese-
tén alkalmazták. A dán Villum Kann Rasmussen – a
Velux cég alapítója – 1942-ben fejlesztette ki az elsõ, te-
tõ síkjában elhelyezett, felnyíló ablakot. 1949-ben ké-
szült el a szabadalmaztatott billenõ vasalattal ellátott
prototípus, mely megnyitotta az utat a napjainkban is is-
mert és használt tetõsíkablakok megvalósulása felé. [1]
[17] (1. ábra)

E viszonylag fiatal szerkezeteknek megjelenésüktõl
napjainkig egyre magasabb és magasabb követelmény-
szinteket kell kielégíteniük, követve a megrendelõi igé-
nyeket és a beruházói trendeket. A fejlesztés azonban
nem állhat meg magánál a szerkezetnél, hanem a beépí-
téseknek, a szerkezeti elemek csatlakoztatásának is fo-
lyamatosan változniuk kell a követelményekkel.

3. KÖVETELMÉNYEK

A tetõszerkezetek egyik legfontosabb feladata a belsõ te-
rek csapadékvíz elleni védelme. Magastetõk esetén a
legtöbb fedésfajta nem biztosít vízhatlan kialakítást, így
kiegészítõ intézkedésként (többletvédelemként)
alátéthéjazatot kell elhelyezni [16]. Az ÉMSZ által ki-
adott: „Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési Irányel-
vei” [16] rendelkezik az egyes tetõfedések esetén a kü-
lönbözõ hajlásszögeknek megfelelõ alátéthéjazati foko-
zatokról. E szerkezetek azonban nem csak növelik a bel-
sõ terek védelmét, hanem védik a hõszigetelést a szél
torlónyomása révén a fedés alá jutó nedvesség, a tetõfe-
dés alsó síkján kicsapódó pára, valamint a légmozgás át-
öblítõ hatása ellen is. Ezáltal megakadályozható, hogy a
hõszigetelés teljesítménye csökkenjen, és így energiaha-
tékonyabb épületeket lehet kialakítani. Tetõsíkablak be-
építésével maga a nyílászáró szerkezet teljesíti a magas-
tetõvel szemben állított valamennyi követelményt, ami-
nek nem csak általános felületen kell teljesülnie, hanem
valamennyi réteg csatlakoztatásánál is. A tetõsíkablak
körül egyszerre alakul ki geometriai, anyag- és szerke-
zetváltásból fakadó hõhíd, így napjainkban a fokozott
energiahatékonysági elvárások következtében elõtérbe
kerültek a tetõsíkablak-beépítések energetikai szempont-
jai [3, 4, 5] is. Megfelelõ hõszigetelést azonban csak ak-
kor lehet elérni, ha az ablakbeépítés vízzárása is megfe-
lelõ, és nem jut nedvesség a hõszigetelõ anyagba, így ki-
emelt figyelmet kap a csapadékvíz elleni védelem is. Ál-
talános elvként megfogalmazható, hogy az ablak körüli
csapadékvédelmi elemeknek az általános felület
alátéthéjazatával egyenértékû szerepet kell vállalniuk.

4. SZAKIRODALOM ÉS SZAKMAI SEGÉDANYAGOK

VIZSGÁLATA

A szakirodalom gyûjtése, rendszerezése és elemzése el-
engedhetetlen az azonosságok, ellentmondások, esetle-
ges hiányosságok kiszûrése, illetve az értékelés érdeké-
ben. A vizsgálatok az alábbi forrásokra terjedtek ki [13]:

A tetõsíkablak beépítésére vonatkozó csapadékvédel-
mi követelmények elsõdleges, mértékadó forrása az
„Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési Irányelvei”
[16]. A tetõsíkablakok beépítésére vonatkozóan az
irányelv alapvetõ elveket fogalmaz meg az alátéthéjaza-
tok besorolási fokozatainak megfelelõen, ugyanakkor
ezek az elvek csak részben fedik le az alkalmazható,
korszerû tetõsíkablak-beépítési megoldások tárházát, és
leginkább csak a bemutatott példákra koncentrálva fo-
galmaznak meg a részletek megoldásaira vonatkozó el-
várásokat.

A három legnagyobb, hazánkban is forgalmazó
tetõsíkablak-gyártó cég beépítési javaslatai sok esetben
ismert megoldásokat mutatnak be, amelyek tükrözik a
jelenkor technikai színvonalát. Ugyanakkor a különbözõ
gyártói alkalmazástechnikák, beépítési javaslatok a ter-
mékre összpontosító, lényegkiemelõ jellegük miatt ese-
tenként részletekben elnagyolt megoldásokat mutatnak
be, vagy a beépítés helyes kialakításának megértését
nem szolgáló grafikai technikával készülnek.

Kivitelezõk számára szervezett oktatások (pl.:
Dörken kivitelezõi mesterkurzus: 8000 Székesfehérvár,
Iszkaszentgyörgyi út 2., 2018 január; Velux-Bramac ok-
tatás: 1031 Budapest, Zsófia utca 1-3., 2018.02.16.)
központi témájává váltak az utóbbi idõben a különleges
beépítési helyzetek. Az oktatások alkalmával valódi lép-
tékû modelleken saját kezû kivitelezéssel lehet tapaszta-
latokat gyûjteni és tanulságokat levonni az egyes pél-
dákból.

Fentieken kívül vizsgálat tárgyát képezték az inter-
neten elérhetõ hazai és külföldi beépítési videók [9]

[10] [11] [12], a témával legalább érintõlegesen fog-
lalkozó szakkönyvek [3] [9], archív gyártói beépítési út-
mutatók [6] [7] [8], illetve a tervezési munkák során
felmerült esetek.

Az alkalmazott anyagok minõsége, vízzáróságban vál-
lalt szerepe nem képezte vizsgálat tárgyát, adottságként
fogadtuk el.

5. A VÍZZÁRÁST BEFOLYÁSOLÓ ELEMEK

A források analitikus vizsgálatai során megállapíthatóvá
vált, hogy a tetõsíkablak-beépítésnek alapvetõen négy –
egymástól jól elkülöníthetõ, mégis szorosan együttmûkö-
dõ és függõ viszonyban lévõ – elemét különböztethetjük
meg: a fóliamegnyitás, a gallérozás és a szegélyezõ szer-
kezet, illetve a vízelvezetés. [13]

M E T S Z E T / 2 0 1 8  / n o v e m b e r / d e c e m b e r 93

KONFERENCIA



A felsorolt fogalmak elsõ olvasásra ismeretlennek tûn-
hetnek, aminek oka az egységes fogalomrendszer hiá-
nya. Így szükségessé vált olyan szakmai fogalmak meg-
alkotása [13] melyekkel leírhatóvá váltak az eddig csak
rajzban ábrázolt megoldások.

Jelen cikk terjedelmének korlátai miatt a következõ
bekezdésekben a vízzárást befolyásoló elemeket részle-
tes elemzés és értékelés nélkül, felsorolásszerûen mutat-
juk be. A csatolt ábrák is a teljeség igénye nélküli illuszt-
rációk.

1. Fóliamegnyitás – az alátéthéjazat megnyitása

Annak érdekében, hogy a tetõablak elhelyezhetõ legyen,
az alátéthéjazatot meg kell nyitni. Az így létrejött
lemezélek lezárásának módjától függ a megnyitás kiala-
kítása. A fóliamegnyitás alapvetõen meghatározhatja a
tetõsíkablak gallérozási és vízelvezetési kialakításának
lehetõségeit, növelheti a beépítés biztonságát. [13]

A vizsgálatok alapján a fóliamegnyitások az alábbiak
szerint készülhetnek (2. ábra): 

felhajtással

A felhajtással készülõ fóliamegnyitások közös jellem-
zõje, hogy az alátéthéjazat anyagát közvetlenül a „szegé-
lyezõ szerkezetekre”, vagy esetenként a tokszerkezetre
hajtják fel. Belsõ, illetve külsõ helyzetû felhajtást (3. áb-

ra) lehet megkülönböztetni annak függvényében, hogy a
felhajtás a „szegélyezõ szerkezet” külsõ vagy belsõ olda-
lán történik. 

Elsõsorban alátétfóliák és alátétszigetelések esetén al-
kalmazható. A sarkok készülhetnek zárt vagy nyitott ki-
alakítással. A zárt sarkokkal készülõ felhajtások elõnye,
hogy másodlagos védelemként nagymértékben csökken-
tik a nedvesség bejutását.

felhajtás nélkül

Alkalmazása elsõsorban alátéttáblák esetén jellemzõ,
de elvétve gyártói beépítési útmutatókban alátétfóliával
készülõ tetõrétegrend esetén is megjelenik.

vegyes módszerrel

Vegyes kialakítású a fóliamegnyitás, ha oldalaként
(pl.: egyik oldalt felhajtással, másik oldalt felhajtás nél-
kül) és/vagy sarkonként (részlegesen zárt sarkok esetén
egyes sarkoknál zárt, egyes sarkokban nyitott megoldá-
sok) eltérõ lehet megoldást alkalmaznak.

A rögzítések síkja befolyásolhatja a fóliamegnyitást,
mivel a rögzítõvasak nem szúrhatják át az alátéthéjaza-
tot.

2. Gallérozás

A gallér a tetõsíkablak tokszerkezete és az alátéthéjazat
általános felülete közötti átmenetet biztosító elem, mely
a tokszerkezethez mindig legalább vízzáróan csatlako-
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2. ábra Az alátétfólia megnyitásának alape-

setei [13]

I. Nyitott felhajtású fóliamegnyitás

II. Zárt felhajtású fóliamegnyitás 

III. Felhajtás nélküli fóliamegnyitás

3. ábra A tetõsíkablak „szegélyezõ szer-

kezetéhez” képest külsõ (I.), illetve belsõ

(II.) felhajtású fóliamegnyitás, a tetõsík-

ablak oldalsó csomópontjában [13]

4. ábra Különbözõ kialakítású gallérok [13]

I. Nyitott szoknyagallér;

II. Zárt peremes gallér 

III. Zárt peremes gallér és a kiemelõkeretes

ablak összetett gallérral



zik. [13] A gallérok az általános alátéthéjazathoz törté-
nõ csatlakoztatás szempontjából az alábbiak szerint ké-
szülhetnek (4. ábra):

nyitott szoknyagallér

A jellemzõen alátétfóliából elõregyártva készülõ gallér
a cseréplécet felülrõl kerülõ vagy bevágott peremmel
rendelkezik.

zárt peremes gallér

Alátétfóliából vagy alátétszigetelésbõl elõregyártva
vagy sávokra vágott lemezekbõl a helyszínen kialakított
gallér, melynek széleit az alátéthéjazathoz zárt, tömített
(pl.: ragasztott, hegesztett) módon csatlakoztatják.

összetett gallér

Több – jellemzõen zárt peremes – gallér alkalmazása
szükséges a bonyolult geometria lekövetése érdekében.

speciális kialakítású gallér

Ide sorolhatók a gyártók által forgalmazott speciális
megoldások, mint például a gumiprofilos megoldások, a
csapadékzáró beépítõ keretek és a rendszerazonos ra-
gasztószalagból kialakított gallérok.

A gallérozás a gallér, annak csatlakoztatása a tokszer-
kezethez, valamint a külsõ peremek felületfolytonossá-
gának összessége. Ezek közül a gallér peremének az
alátéthéjazat felületéhez történõ csatlakoztatás kialakítá-
sa a legfontosabb, amit a különbözõ igényszintek, fólia-
megnyitások, vízelvezetési megoldások esetén más-más
módon kell elkészíteni, számos kialakítási változata le-
hetséges.

A gallérozás elsõdleges feladata a beépítés nedvesség-
védelme, így a gallérozás nem csak a fóliamegnyitással,
de a tetõsíkablak feletti vízelvezetéssel is egymásra visz-
szaható, szoros kapcsolatban áll. A gallérozási mód meg-
választása komplex feladat, amivel a tetõsíkablak-
beépítés csapadékvédelme jelentõsen befolyásolható. 

A rögzítések síkja is hatással van a gallérozás kialakí-
tására, mivel a rögzítõvasak nem szúrhatják át a gallért.

3. Szegélyezõ szerkezetek

A szegélyezõ szerkezetek a gallérozás és/vagy a fólia-
megnyitás rögzítését és feszességét biztosító, aljzatot
képzõ, az alátéthéjazat síkja felett elhelyezkedõ szerke-
zetek összessége. Ide tartoznak a gyári szerelõkeretek, a
szerelõlécek, a betétlécek, a hõszigetelõ szegélyek, a sze-

gélyezõ keretek és a (hõszigetelõ) beépítõ keretek. [13]
A szegélyezõ szerkezetnek nem része maga a tetõsík-
ablak tokszerkezete, illetve azok az elemek, melyek nem
vesznek részt a gallérozás és/vagy a fóliamegnyitás rög-
zítésében (pl.: a tokra közvetlenül rögzített, vagy a be-
építési hézagban elhelyezett hõszigetelés).

A szegélyezõ szerkezetek geometriája alapvetõen
meghatározza a fóliamegnyitás és/vagy a gallérozás vo-
nalvezetését, a vízszintes peremei által meghatározott sí-
kok pedig jelentõsen befolyásolják a cseréplécek alátá-
masztásának lehetõségeit, az ablak körül alkalmazott
hõszigetelõ keresztmetszet vastagságát, továbbá közvet-

len hatással vannak az ablak rögzítési pontjainak (a
rögzítõvasak letámaszkodásának) magasságára. 

A tetõsíkablakok szegélyezõ szerkezeteinek geometriai
kialakítása a magasság szempontjából négy csoportba
sorolható (5-6. ábra):

alacsony szegélyezõ szerkezetek

Magasságuk az alátéthéjazat síkja és az ellenléc felsõ
síkja közé esik.

magas szegélyezõ szerkezetek

Magasságuk az ellenléc felsõ síkja és a cserépléc felsõ
síkja közé esik.

lépcsõs szegélyezõ szerkezetek

A szegélyezõ szerkezetek felülete több magassággal
rendelkezõ, tagolt felületet ad.

vegyes szegélyezõ szerkezetek

A szegélyezõ szerkezetek geometriája oldalanként el-
térõ. (6. ábra)

4. Vízelvezetés

A tetõsíkablak fölött – a tetõsíkablak beépítésének védel-
me érdekében – az alátéthéjazaton lecsorgó vizet vala-
melyik szomszédos szarufaközbe át kell vezetni. Ez a
vízelvezetés történhet hagyományosan ellenlejtéssel
vagy ferde helyzetû vízelvezetõ csatornával. [13]
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5. ábra Példák szegélyezõ szerkezetekre [13]

I. Alacsony szegélyezõ szerkezet

II. Lépcsõs szegélyezõ szerkezet

III. Vegyes szegélyezõ szerkezet: alul és felül

„magas”, míg oldalt „alacsony” szegé-

lyekkel

(kék jelölés: „alacsony” szegélyezõ szerkezet;

piros jelölés: „magas” szegélyezõ

szerkezetek)

6. ábra A „szegélyezõ szerkezetek” geometri-

ai csoportosítását illusztráló, a tetõsíkablak

oldalsó beépítését mutató részletek ha-

gyományos beépítési magasság esetén

[13]:

I. „Alacsony” szegélyezõ szerkezet

II. „Magas” szegélyezõ szerkezet

III. „Lépcsõs” szegélyezõ szerkezet

(a szegélyezõ szerkezet keresztmetszetében

pirossal jelölve, míg a szürkével jelölt L

szelvények a rögzítõvasak lehetséges síkját

jelölik)



Az elõregyártott, jellemzõen fém vagy mûanyag, me-
rev vízelvezetõ csatorna vagy az alátéthéjazat anyagából
a helyszínen készített lágy fóliacsatorna elhelyezhetõ az
alátéthéjazat bevágásával, illetve bevágás nélkül rátét-
elemként is (7. ábra). A beépítés biztonságának növelése
érdekében kiegészíthetõ rátakaró egyedi fóliasávval. (7.
ábra)

6. ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER, ÖSSZEGZÉS

A vízzárást befolyásoló elemek azonosítását követõen a
kialakítási variációk elõnyeit, hátrányait kellett elemezni
annak érdekében, hogy e szerkezetek csapadékzáró ké-
pességük alapján a – vízzárásra vonatkozó elvek és sza-
bályok teljesülésének elvén – besorolhatók legyenek
[13]. A besorolás alapját az ÉMSZ irányelv [17]
alátéthéjazatok osztályozásához alkalmazott teljesít-
ményfokozatainak rendszere adja, mivel az általános, te-
tõfelületre vonatkozó csapadékvédelmi követelményeket

egyenértékûen kell alkalmazni a tetõsíkablak körüli be-
építés esetén is. Ezt az elvet követve az egyes elemek ki-
alakítási változatai a vízzáró alátétszigeteléstõl a szabad
átlapolású alátétfedésig értékelhetõk és besorolhatók.
(1. táblázat)

Az 1. táblázat alkalmazásának menete a következõ
[13]:

1. Elsõ lépésben a tetõsíkablakot körülvevõ tetõfelület
és ezen keresztül a tetõsíkablak beépítésére vonatkozó
követelményeket kell meghatározni az ÉMSZ „Alátét-
héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei” alapján.
[16]

2. Második lépés a vizsgált vagy tervezett vízzárást
befolyásoló elemek azonosítása, illetve megválasztása a
1. táblázat segítségével. A teljes beépítés vízzáró fokoza-
tára vonatkozó kiértékelés alapelve, hogy a beépítés leg-
gyengébb teljesítményû eleme válik mértékadóvá és ha-
tározza meg a teljes beépítés végsõ besorolását. 

Tervezés esetén az 1. táblázat segítségével az alkal-
mazható megoldások köre határolható le.

3. Az utolsó lépésre abban az esetben van szükség, ha
több megoldási lehetõség közül lehet/kell választani. A
követelmények teljesítésének vizsgálatán túl ajánlási cél-
zattal számba vehetõk további szempontok is (pl.: mun-
kaigény, bonyolultsági fok, adott feltételek közt jellemzõ
alkalmazás), amelyek a tervezés és kivitelezés során se-
gíthetnek az optimális megoldás kiválasztásában. Az 1.
táblázatból így nem csak a követelmények szerinti beso-
rolás olvasható le, hanem további ajánlási kategóriák is
megjelennek, az alábbiak szerint:

nem készíthetõ,
készíthetõ, 
készíthetõ, betervezésre és beépítésre ajánlott és 
készíthetõ, fokozott minõséget képviselõ.

A fenti módszer [13] alkalmazhatóságát az egyik irány-
elvi ábra [16] részletesen kidolgozott értékelésén ke-
resztül mutatjuk be (2. táblázat). A módszer kidolgozá-
sának célja az volt, hogy a meglévõ ismeretekhez és
szakmai szabályokhoz igazodva olyan egységes eljárás
szülessen, amely nem csak az értékelési, hanem a terve-
zési feladatok támogatására is alkalmas, így tervezési
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7. ábra Példák az tetõsíkablak feletti vízte-

lenítés kialakítására merev vízelvezetõ

csatornával [13]

I. Alátéthéjazat bevágásával elhelyezett

csatorna

II. Az alátéthéjazat bevágásával, a csatorna

szabad éleinek és a csatornára rátakaró

fóliaszakasz leragasztásával elhelyezett

csatorna

1. táblázat Összesítõ táblázat (forrás [13])



esetben a 2. táblázat fordított alkalmazása mellett az
adott követelményhez igazodva megválaszthatók a víz-
zárást befolyásoló megoldások.

Célunk, hogy jelen cikk és az elkészült szakdolgozat
gondolatébresztõ vitaanyagként is szolgáljanak, melynek
kapcsán olyan párbeszéd indulhat meg, amely elõnyére
válhat a szakma minden szereplõjének. A munkánk so-
rán a gyakorlatban is alkalmazható értékelési, tervezési
módszer összeállítására tettünk kísérletet, mivel meglá-
tásunk szerint egy egységes mûszaki szemlélet és egyér-
telmû fogalomkészlet megalkotásával egyértelmûsíthetõ
lenne a kommunikáció a tetõsíkablak beépítések kialakí-
tásában résztvevõ szereplõk között, és ez végsõ soron
jobb minõségû épületek létrehozását segítené elõ. 

Áts Árpád, Pataky Rita, Áts-Leskó Zsuzsanna
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2. táblázat: Példa az értékelési módszer alkal-

mazására, az ÉMSZ: Alátéthéjazatok ter-

vezési és kivitelezési irányelv ábrájának

elemzése (forrás: [13])



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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Bár sajnálatos körülmények között bontásra ítélték a mû-
emlék védettségû épületet a projekt kivitelezésének megkez-
dése elõtt, mégis tanulságul szolgálhat az írás az egyre bõ-
vülõ épületrekonstrukciós tervezési feladatokra tekintettel.

Célunk, hogy bemutassuk egy felújításra szánt épületnél
azokat a mérlegelési szempontokat, amik alapján el lehet
indulni egy homlokzati rekonstrukciós munka esetén, vagy
akár kis mértékben megváltoztatva az eredeti homlokzati
koncepciót, meg lehet tartani a legfontosabb szerkesztési
elveket, osztásrendet.

Cikkünkben kiválasztottunk pár olyan érdekesebb terve-
zési feladatrészt, ami kimondottan homlokzati megjelenést
befolyásoló épületszerkezeti döntéssel járt. Egyúttal felhív-
juk a figyelmet mindazon körülményre, szempontra, ami
egyértelmûen meghatározták egyes homlokzati részletek
végsõ kialakítását.

1. Bevezetõ, elõzmények

Épület megnevezése, címe: Konopi Ház – Budapest V.
kerület, Dorottya utca 8. 
Eredeti terv építész tervezõje: Medgyaszay István [1]
Építész tervezõ: Gesztesi Albert (Atrio Építésziroda
Kft.), Félix Zsolt DLA (Építész Stúdió Kft.)
Épületszerkezeti szaktervezõ: Fehér Mátyás, Kapovits
Géza (Arthesus Kft.)
Az épület megtervezésére dr. Konopi Kálmán 1914-

ben kérte fel Medgyaszay Istvánt. Az épület multifunkci-
onális: az alsó két szinten üzlet, irodahelyiségek, felette
bérház, míg a legfelsõ szinteken mûtermek (pl. fotó) he-
lyezkedtek el.

A fõhomlokzaton elegáns kétszintes üvegportál, a la-
kószinteken vertikális tagolású zárterkélyek, áttört mell-
védû erkélyek, a legfelsõ szint két oldalsó rizalitjánál a
monumentális szoborcsoportok adták az épület egyedi
arculatát. (1. kép)

Az épület egyike a korai vasbeton építés mintapéldái-
nak: a fal-, pillér- és födémszerkezeteken kívül a vízszin-
tes párkányelemek, a zárterkély födém és a mellvédek, a
hátrahúzott manzárdtetõ, az áttört mellvédkorlátok
mind betonszerkezettel, egyedi formatervezéssel készül-
tek.

Az épületen többféle burkolatot is használtak: a fõ-
homlokzat felületei sávos kõburkolat, a mûtermek tetõ-
felületei eternit, a fõpárkány feletti teraszok öntött asz-
falt mastix anyagúak voltak.

A korai vasbeton szerkezetû erkélyeket és zárterkélye-
ket a háborús sérülések miatt elbontották, a homlokzati
kõburkolatokat mûkõ lapokra cserélték ki. (2-3. kép) 

2. Tervezési feladat

A tervezési feladat a már üres épület funkcióváltása so-
rán a meglévõ épületrészek megerõsítésével és új épület-
rész bõvítésével az épület háromcsillagos szállodává ala-
kítása volt.

Elsõdleges cél volt a védett épület mûemléki szem-
pontokat is figyelembe vevõ mértéktartó újragondolása,
a Medgyaszay-féle építész formaképzés és koncepció
visszaállítása.

A régi dokumentumok és kutatómunka alapján a kivi-
teli terv szerint egységesen finombetonból építettük vol-
na vissza a fõ homlokzati elemeket: a homlokzati burko-
latot, a párkányokat és az áttört mellvédelemeket. A régi
épületet a kiviteli terv szerint vázszerkezetig visszabon-
tottuk és kiegészítettük, hogy visszanyerhesse eredeti
formáját. Megoldandó volt a régi és az új épület pince-
szinti kapcsolata a Duna közelségében, talajvízben. Az
épület fal-, födém- és padlószerkezeteit a szállodafunk-
ció által igényelt követelményekre terveztük meg, a fõ-
homlokzatnál az eredeti portált részben réteges, hõszi-
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A MEG NEM VALÓSULT TERV

A Konopi-ház újraélesztési kísérlete
Budapest, Dorottya utcai Medgyaszay-ház felújítása és bõvítése

1. kép Eredeti homlokzati terv 

2-3. kép Eredeti fotók az épületrõl 



getelt üveghomlokzatként, részben kéthéjú klímahom-
lokzattal. Az oldalrizalitokon visszakerültek volna a szo-
borcsoportok, így azok rögzítése, a felületfolytonos hõ-
szigetelési és vízszigetelési síkok megadása egyedi terve-
zési megoldásokat igényeltek. (4-5. kép) 

3. Homlokzat felújítása

Az épületrõl pontos felmérési tervet kellett készíteni, és
egyúttal statikai diagnosztikai vizsgálatot is végeztek. 

A homlokzati tervek elkészítésénél az alábbi legfonto-
sabb követelmények adták a tervezési peremfeltételeket:

a) eredeti Medgyaszay-féle homlokzati elképzelés tisz-
teletben tartása, egyfajta rekonstrukciója,

b) belváros, forgalmas utca, nagy zajterhelés – foko-
zott hangszigetelõ szerkezetek (falak, nyílászárók),

c) energetikai rendelet betartása – utólagos hõszigete-
lés,

d) tartószerkezet állékonysága – utólagos kiváltások,
szerkezet megerõsítések,

e) homlokzati osztásrend – síkkoordináció.
Oldalhomlokzatok fõbb tagolt felületei:

- alsó portál, földszinten,
- franciaerkély sáv, üvegkorláttal, 1. szinten,
- teraszsávok, áttört, mûkõ mellvédekkel, 2., 3., 4., 5.

és 6. szinteken,
- szoborcsoport párkánysáv, mögötte penthouse-szerû

közös tetõterasz, hátrahúzott homlokzati síkkal, 7. szin-
ten.
A fõhomlokzat fõbb tagolt felületei:

- alsó portál a földszinten és az 1. szinten,
- zárterkély sávok, felsõ szintjükön teraszokkal a 2.,

3., 4. és 5. szinteken,
- záró párkánylemez, hátrahúzott homlokzati síkkal,

különálló teraszokkal a 6. szinten,
- penthouse-szerû közös tetõterasz, hátrahúzott hom-

lokzati síkkal a 7. szinten. (1. ábra)
A homlokzati felújítás során több érdekes tervezési

kérdéssel is foglalkoznunk kellett:
Tartószerkezeti feladatok (kiegészítések, nyíláskiváltások,

hõhídmegszakítók, rögzítések)

Bár az épület tartószerkezete nagyrészt megmaradha-
tott, új vasbeton koszorúk, födém-, erkély- és teraszle-
mezszakaszok is kerültek a tervekbe. Ezek egy részénél
a szerkezeti vastagságok minimalizálása érdekében
hõhídmegszakító elemek tervezésére is lehetõség nyílt.
Több esetben meg kellett erõsíteni a meglévõ nyílásáthi-
dalásokat, a faláttöréseknél utólagos kiváltásokat kellett
elhelyezni. Egyes esetekben a tartószerkezet egy részét
is elõregyártott vasbetonból terveztük (pl. kéregzsalus
erkélylemez), de a perforált mellvédelemeket, sõt az új
homlokzatburkolatokat is finombeton szerkezetbõl kí-
vántuk legyártatni.

Hõszigetelési kérdéskör

Az épület eredeti hõszigeteletlen jellege miatt a terve-
zés során egyértelmûen meg kellett oldani az utólagos
hõszigetelést, felületfolytonos módon, elkerülve a lokális
hõhidak kialakítását.

Emiatt mind homlokzaton, mind a további lehûlõ fe-
lületeken (teraszokon, lapostetõkön, manzárd tetõfelüle-
teken) méretezett hõszigeteléseket terveztünk be. 

A nyílászáró szerkezetek síkkoordinációja is különbö-
zõ beépítési változatok megfelelõ kialakítását igényelték.
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4. kép Új homlokzati tömegalakítás 

5. kép Fõhomlokzat tervezett kialakítása 

1. ábra Utcai homlokzat, oldal- és fõrizalit

metszetsávokkal



Nedvességvédelem

Az épületre ható különbözõ nedvességhatások (talaj-
víz, csapóesõ, használati- és üzemi víz, csapadékvíz) el-
len különbözõ szigetelési módokkal tudtunk védekezni:

- talajvíz: belsõ oldali cementiszap/bitumenes
bevonatszigetelés + belsõ ellenszerkezet,

- csapóesõ: vonalmenti vegyi injektálás + lábazati
bevonatszigetelés,

- használati- és üzemi víz: cementbázisú bevonat-
szigetelés, kiegészítõ lemezes biztonsági PVC leme-
zes szigetelés,

- csapadékvíz: teljesértékû lemezes (PVC, bitumen) és
bevonatszigetelés (poliuretán bázisú).

Rögzítéstechnika

Az épületre jellemzõ különbözõ méretû és vastagságú
finombeton elemek megfogására különbözõ fajtájú és
mûködésû rögzítõ szerelvényeket kellett betervezni. 

- homlokzatburkolat,
- mellvéd,
- párkány,
- korlát.

Épületakusztika

Az épület elhelyezkedése és funkcionális jellege miatt
külsõ és belsõ zajforrások ellen egyaránt védekezni kel-
lett:

- szállodai szoba-szoba, szoba-elõtér, fürdõszoba-für-
dõszoba, elõtér-közlekedõfolyosó közti falszerkeze-
tek hanggátlása,

- szállodai szobaajtó hanggátlása,
- szállodai szobák közti födémszerkezetek hanggátlása

és lépéshangszigetelése,
- homlokzati nyílászárók hanggátlása,

- kéthéjú üveghomlokzat hanggátlása,
- kültéri gépészeti egységek zajvédelme.

3.1. Oldalhomlokzatok felújítása

Az oldalrizalitok homlokzati kiosztása alapvetõen három
egységre tagolódik, így azok tervezési feladatai is ezek
alapján különböztethetõ meg:

a) alsó sáv: oldalsó bejárat és portál kialakítása,
b) középsõ sáv: szállodai szoba elõtti franciaerkély és

üvegkorlát, felette erkélyek és áttört finombeton
korlát kialakítása,

c) felsõ sáv: záró párkány, szoborcsoport, mögötte te-
rasz lapostetõ és korlát kialakítása. (2. ábra)

A szélsõ gazdasági bejárat, egyben menekülõkijárat
hátrahúzott síkra, a falszerkezet belsõ síkjára szerkesz-
tett. A beugró födémszakasz fordított rétegrendû, külsõ
burkolata fagyálló kõlapburkolat, drénhabarcsba fektet-
ve, drénbeton aljzaton. A meglévõ külsõ, tömör tégla
falszerkezet elé hõszigeteléssel kitöltött, üveg elõtét bur-
kolatú, függönyfalszerkezet került. A lizéna kondenzvíz
kivezetését biztosítani kellett, így a beforduló fém meny-
nyezetburkolat és alsó vízszintes függönyfal borda csat-
lakozásánál perforált, fémfegyverzetû szendvicspanel
elem került betervezésre. (3. ábra)

A szélsõ erkélylemezek gyámolítását úgy terveztük
meg konzolos szerkezetként, hogy a meglévõ poroszsü-
veg-födémek elõtt új vasbeton koszorú készült, az azzal
együtt betonozott, meglévõ acélgerendákra helyezett új
vasbeton lemez elé pedig hõhídmegszakító elemet tet-
tünk. Zsaluzatként egyedi, elõregyártott kéregelemes pa-
nelt adtunk meg, amely tartós és egységes felületképzést
ad az erkélylemez homlokfelületére is. [5] Burkolatként
járható, UV-álló, homokszórt poliuretán bevonat-
szigetelési rendszert terveztünk.

A korra jellemzõ eredeti mûkõ mellvéd helyett elõ-
regyártott, finombeton panelt konszignáltunk ki, pontos
elemtervként, a feltételezett áttörtségekkel, méretekkel
meghatározva. (4. ábra)

A szintén elõregyártott felsõ párkányelem az egyenes
rétegrendû, PVC lemezes szigetelésû lapostetõre kerül,
teherhordó felsõ felületén geotextíliával kasírozott drén-
lemez aljzatra fektetve. A paneleket min. 2 helyen lehor-
gonyzó dübelezéssel, szorítóperemes kapcsolattal a fö-
démhez kell kapcsolni. [5] Ezen helyeket helyszíni mû-
gyanta üregkitöltéssel kell befedni, majd UV-álló, poliu-
retán felületvédelemmel ellátni a párkánylemezeket. A
szoborcsoport alatt nagyszilárdságú, extrudált poliszti-
rolhab hõszigetelést kell fektetni, melyre a PVC lemez-
szigetelést alátét- és védõréteggel felületfolytonosan vé-
gig kell vezetni. Erre kerül a monolit vasbeton szobor-
talp, melyre terhelhetõ mûgyanta bevonatszigetelést kell
felhordani, majd korracél tüske bekötésekkel gyorsan
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2. ábra Oldalrizalit alsó portál kialakítása



kötõ, nagyszilárdságú ragasztóhabarcsra állítani a szo-
borcsoportot.

3. 2. Középsõ homlokzati szakasz felújítása

Az utcai homlokzat középsõ, fõ homlokzati kiosztása
alapvetõen négy egységre tagolódik, így azok tervezési
feladatai is ezek alapján különböztethetõ meg:

a) alsó sáv: fõbejárat és kétszintes portál kialakítása,
b) zárterkély sávok, duplikált falszerkezettel és nyílás-

záró síkkal, felsõ szintjükön teraszokkal, 
c) záró párkánylemez, hátrahúzott homlokzati síkkal,

különálló teraszokkal, 
d) penthouse-szerû közös tetõterasz, hátrahúzott

homlokzati síkkal.
Kétszintes portál felújítása

(5-10. ábra)
Portál alsó szinti részlete

A tervezés során szükségessé vált a korábbi átépítések
következtében csökkent méretû nyílások megnövelése,
emiatt utólagos falkiváltások készültek, melyek tûzvédel-
mérõl gondoskodni kellett. A földszinti portálrész hagyo-
mányos kialakítású függönyfal, illetve a tömör részek
elõtt „shadow-box”.[2] 
Portál felsõ szinti és oldalsó részlete

A régi-új vasbeton zárterkélyszerkezet kontúrjának
meghatározását jelentõsen befolyásolta a hõszigetelés
felületfolytonosságának igénye, illetve az átszellõztetett,
finombeton homlokzatburkolat kialakításának (gyártha-
tóság és beépíthetõség) lehetõsége. [8;9] 

Az itt már átszellõztetett – többhéjú – portálszerkezet
esetében a szellõztetést – igazodva a „régi” tervekhez –
3-oldali üvegmegfogással és alul be-, míg felül kiszellõz-
tetõ sávval oldottuk meg. [2] Az átmeneti tér hõszigete-
lését mind a kontaktragasztásos padlón, mind a szintén
acélpilléres és -gerendás kiváltással és tûzvédelemmel

kialakított THR-rendszerû „mennyezeten” meg kellett ol-
danunk. A beépített üvegszerkezet a külsõ héj esetében
egyrétegû, míg a szoba felõl hõszigetelõ kivitelû. A több-
héjú kialakítással lehetõség volt a homlokzati nyílászáró
és falszerkezetek hanggátlásának javítására is. [3] 

Külön problémát jelentett a kis „rejtett” lapostetõ víz-
elvezetésének biztosítása a finombeton elemek elhelye-
zési pontosságának tükrében.

A portál szélén, annak teljes magasságán végigvezetve
külön létravázra szerelt „aufsatz”-profilt alkalmaztunk a
szélsõ panel, illetve az üvegszerkezet megfogására. 
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3. ábra Oldalrizalit erkélyek átnézeti tervei és

finombeton mellvéd gyártmányterve és

részmetszet sávja

4. ábra Oldalrizalit felsõ párkány kialakítása

5. ábra Portál nézete



A nyári hõterhelés csökkentésére az átmeneti térbe,
belsõ, rolós árnyékolót terveztünk. (11. ábra)

A fõbejárat, hasonlóan az oldalsó, menekülõkijáratok-
hoz hátrahúzott síkra, a falszerkezet belsõ síkja mögé
szerkesztett. A nagyobb beugrás következtében külön
acélszerkezet gyámolítja az itteni ajtót is magában fogla-
ló függönyfalszerkezetet. A beugró födémszakasz itt is
fordított rétegrendû, burkolata fagyálló kõlap, drénha-
barcsba fektetve, drénbeton aljzaton. A meglévõ külsõ,
tömör tégla falszerkezet elé hõszigeteléssel kitöltött,
üveg elõtét burkolatú, függönyfal került, hasonlóan ki-
alakítva, mint az oldalbejáraton. (12. ábra)

A zárterkély statikailag a régi födémszakaszokhoz
csatlakozik, az erkély terét átmeneti térként kezeltük,
mind hõtechnikailag, mind akusztikailag. Az új vasbeton
tartószerkezet geometriáját szintén a hõszigetelés mérté-

ke, vonalvezetése, illetve a homlokzatot alkotó finombe-
ton elemek fel- és elhelyezhetõsége, illetve a lehetõsé-
gekhez képesti minimalizált elemszám szabta meg. Le-
hetõség nyílt az igényes szobák esetén az itt mind meg-
bízói, mind városképi kötöttségként adott faanyagú, hõ-
szigetelõ nyílászárók kettõzött beépítésére, növelve így a
hõszigetelõ képességet, illetve az akusztikai komfortot.
[3] A tér kiszellõztetésére résszelõzõket építettünk be,
és árnyékolót tervezett a belsõépítész. [2] A zárterkély
felett egyenes rétegrendi felépítésû, mikrodrain lemezzel
védett elõregyártott betonlemezt helyeztünk el. Burko-
latként járható, UV-álló, homokszórt poliuretán bevonat-
szigetelési rendszert terveztünk. A megsemmisült, erede-
ti mûkõ mellvéd helyett elõregyártott, finombeton pa-
nelt konszignáltunk ki, akár az oldalrizaliton, a megfo-
gást itt merev acélkonzol biztosítja. [8;9] (13. ábra)

A részben erkély, részben terasz az egykori manzárd
szintet követi (anno itt voltak a mûteremlakások). A ki-
lógó erkélylemezek gyámolítása az oldalrizalitoknál al-
kalmazotthoz hasonló, azaz a meglévõ poroszsüveg-
födémek elõtti új vasbeton koszorú és az azzal együtt
betonozott, meglévõ acélgerendákkal együttdolgozó vas-
beton lemez elé helyezett hõhídmegszakító elemmel
megoldott. Egyedi, elõregyártott panelt adtunk meg. A
terasz esetében egyenes rétegrendû lapostetõt alakítot-
tunk ki. A vízelvezetésrõl az eresz vonalában vezetett
szigetelt, fûtött folyóka szolgál. Burkolatként drénle-
mezre rakott finombeton elemet alkalmaztunk.
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7. ábra Portál emeleti alaprajzi részlete

8. ábra Kétszintes üvegportál alsó réteges,

hõszigetelt üveghomlokzatának, illetve

felsõ átszellõztetett kéthéjú klímahom-

lokzatának kialakítása

9. ábra Kétszintes üvegportál felsõ átszel-

lõztetett kéthéjú klímahomlokzatának és

afeletti, finombeton burkolt zárterkély ket-

tõs nyílászáró szerkezeteinek kialakítása

(belsõ ábra)

6. ábra Portál földszinti alaprajzi részlete



Összegzés

Jóllehet a ház a tervezés befejezése után elbontásra ke-
rült, az eredeti elképzelés tiszteletben tartása az új hom-
lokzat kialakításánál mind építészeti, mind épületszerke-
zeti szempontból a koncepció többsíkú és tartalmas,
komplex rendszerének szisztematikus végiggondolásával
vezethetett megfelelõ eredményre. Ehhez, mint minden
tervezéshez, folyamatosan szükség volt a generáltervezõi
és szaktervezõi részrõl az egyeztetésekre, és a tervek le-
követése is. Csakis az összehangolt munka eredményez-
hetett a régi gondolatokat követõ, de a mai kornak, el-
várásoknak is eleget tevõ, megépíthetõ szerkezeteket,
csomópontokat.

Fehér Mátyás, Kapovits Géza
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A World Green Building Council Európai Régiója Amszterdamban tar-
totta éves értekezleteinek egyikét szeptember közepén, melyen a
HuGBC titkáraként volt szerencsém részt venni. Lehetõségünk nyílt két
olyan épületbe is betekinteni nyerni, melyek a maguk módján a fenn-
tartható építés ikonjai: a Deloitte 'The Edge'-je, amely jelenleg a világ
legokosabb épülete, illetve az ebben a cikkben megjelenõ kisebb lépté-
kû „körforgásos tanépület”, a CIRCL.

A CIRCL az építtetõ és tulajdonos ABN Amro Bank megvalósult vízi-
ója: olyan házat akartak létrehozni, amelyet nemhogy nem védenek a
szerzõi jogok, hanem épphogy a jövõ új gazdasági rendszere, a körfor-

gásos gazdaság jegyében lemásolásra buzdít. Élõ példával akarták bi-
zonyítani, hogy minden nyersanyag újrafelhasználható egy új termelé-
si és fogyasztási ciklusban. Engem kifejezetten az érdekelt, hogy mit és
hogyan használtak újra, hogyan mûködtek együtt a beszállítókkal, ho-
gyan lett az új elméletbõl gyakorlat, amit a hazai folyamatokba is
adaptálhatunk.

A CIRCL alagsorának falait a Philips egy régi épületébõl származó
ablakkeretek adják. A fal hõszigetelésének és a mennyezet hangszige-
telésének pedig tizenhatezer újrahasznosított farmernadrág az alapja.
Az ezerhatszáz négyzetméretnyi alapterületet fedõ parketta különbözõ
felújítási, átalakítási és bontási projektekbõl származó maradék fa-
anyagból készült.

Újrahasznosított fa tartószerkezet

Az épület fõ tartószerkezetének holland vörösfenyõt választottak nem
a költségszempontok, hanem a fenntarthatóság és a körforgásos jelleg
miatt. A vörösfenyõ megõrzi az értékét, és hasznos élettartama végén
az olcsóbb fafajtáknál, például a fenyõnél könnyebben hasznosítható.
A fából készült szerkezeti elemek esetén szándékosan nagyobb mére-
tekben gondolkodtak, mint amit a szerkezettervezési szempontok in-
dokoltak volna. Ez lehetõvé teszi majd a faanyag újrahasznosítását egy
következõ épületben, ugyanezzel a fesztávolsággal, esetleg eltérõ ter-
helés mellett.

A fa nemcsak tetszetõs és széles körben használt, hanem megújuló
szerves termék is. Ezért törekedtek arra, hogy a CIRCL építéséhez mi-
nél több fát használjanak: laminált fa fal- és padlóelemeket, fa liftak-
nákat, falépcsõket. A holland faanyag használatával a szállítás szén-di-
oxid-kibocsátásának csökkentését célozták. A fa átmeneti védelmére
nem használtak védõfóliát, mert a bepiszkolódás másodlagos volt a
körforgásos gazdaság szempontjaihoz képest. Az újrafelhasználást is fi-
gyelembe vevõ tervezés során másfajta csatlakozásokra, rögzítési mó-
dokra van szükség. A CIRCL építésekor fõként önfúró csavarokat hasz-
náltak, hogy a fát roncsoló rögzítési módok ne akadályozzák a sikeres
újrafelhasználást.

Az újrafelhasználásnál a kihívást a kereslet és a kínálat összehango-
lása jelenti. Ha ezt sikerül jól kezelni, akkor a szükséges anyagok táro-
lási költség nélkül azonnal begyûjthetõk és újrafelhasználhatók. Sokat
lehet spórolni a költségeken és a környezeti hatásokon is, ha a donor-
épületekbõl származó termékeket más funkcióban alkalmazzák.

„Örök” életû termikus akkumulátorok

A padló- és mennyezetfûtést, valamint a hûtést fázisváltó panelek
(Phase Changing Materials, PCM) biztosítják. A PCM egy termikus ak-
kumulátor, amelynek segítségével a meleg és hideg energia aktívan
szabályozható. A paneleket elõregyártott padlólapokból és padlófûtés-
bõl álló szárazépítési rendszerbe szerelik be. Emellett a mennyezetet
speciális légkezelõ berendezéssel látták el, amely a termikus akkumu-

Z Ö L D  O L D A L A K

CIRCL – A körforgásos építkezés élõ laboratóriuma
A kreativitás és együttmûködés kombinációja az elõre gondolkodással

Napelemek újrahasznosítása homlokzati elemként
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látor feltöltését szolgálja. A PCM panelek biológiailag 100%-ban le-
bomló természetes anyagokból készülnek, ennek megfelelõen a gyártá-
si folyamat is fenntartható.

Az energiatermelés a hõtárolás segítségével az energiafelhasználás-
tól elkülönítve történik. Mindez alacsonyabb beépített kapacitást, ki-
sebb beruházást, kevesebb változó tevékenységet, alacsonyabb elhasz-
nálódást és karbantartási igényt eredményez. További elõny, hogy a
PCM lapok szétszedhetõk és külön kezelhetõk, vagyis az anyagok elvi-
leg „örök idõkig” használhatók.

A lift mint szolgáltatás

Bár a CIRCL az ABN Amro Bank tulajdona, az épületen belül több
minden nem a banké. A lift tulajdonosa például a Mitsubishi, aki gyár-
tóként szolgáltatást, nem pedig terméket ad el. A cég vállalta a lift ter-
vezését és karbantartását, az ügyfélnek pedig a használattal arányos
díjat számláznak ki a lift megfelelõ üzemeltetéséért. Még engedményt
is kapnak az éves díjból, ha a szerzõdésben kikötöttnél kevesebbet
használják a liftet. A gyártónak az az érdeke, hogy a lift optimálisan
üzemeljen, hiszen minden üzemzavar az õ bevételét csökkenti. A szer-
zõdéses idõszak leteltével a Mitsubishi mint szolgáltató egyszerûen le-
szerelheti és máshol újból hasznosíthatja a berendezést, vagy az ügyfél
átveheti azt egy megegyezés szerinti összegért.

A Mitsubishi ezen üzleti modell alkalmazásával szakít a hagyomá-
nyos modellel, mert az életciklus-költségek számítását és a hosszú távú
értékteremtést helyezi elõtérbe. Bár a hosszú élettartam csökkenti az

eszközforgási rátát, a beszállítók magas minõségû termékeket kínálva
vehetik fel a versenyt a hagyományos, olcsóbb, de gyengébb minõségû
termékekkel. Ebben áll a változás lényege.

A körforgásos építkezéshez kreativitás és együttmûködés szükséges,
nem csupán a hagyományos értelemben vett építõiparon belül, hanem
az egyes ágazatok között is. Ez egy másfajta dimenzió, mint az eddigi,
megszokott lineáris mûködés. A bizalom és az integrált szemlélet alap-
vetõ jelentõségûvé válik. El kell engedni azt a beidegzõdést, hogy min-
dent elõre meghatározzunk a szerzõdésben. A kockázatot az a fél vi-
selje, amelyik a legalkalmasabb erre.

Többféle funkció

A CIRCL látszatra egy statikus épület, de valójában a változás mûhe-
lyéül szolgáló „élõ laboratórium”. Itt tesztelik a legkülönfélébb fenn-
tartható megoldásokat: a vendéglátóipartól a napfényvédõ homlokza-
tokig. A körforgásos gazdaságot népszerûsítõ ideiglenes üzletek létre-
hozásával, valamint különféle programok, például kiállítások, mûhe-
lyek és elõadások szervezésével is kísérleteznek. Az épület így az új öt-
letek, elképzelések és stratégiák kidolgozását szolgáló rugalmas plat-
formként funkcionál.

A CIRCL alaprajza is a körforgásos gazdasággal kapcsolatos kísérlet.
A mûalkotások és a berendezés egy része az ABN Amro saját gyûjte-
ményébõl származik (leselejtezett bútorok és muzeális darabok egy-
aránt). Az épületben ezenkívül újrahasznosított anyagokból készült
asztalok és székek, valamint egy dizájnercég bútorai is megtalálhatók.
Ez a vállalkozás szolgáltatásként biztosítja a bútorokat, de egyes dara-
bok meg is vásárolhatók. A cég így egyszerre használja a CIRCL terüle-
tét raktár- és üzlethelyiségként és újfajta bemutatóteremként is.

Budai Henrietta, HuGBC titkár
Forrás: A Future-proof built environment (report compiled by Circle Economy and ABN Amro), No-

vember 2017
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A Wold Green Building Council hálózatának csapata a CIRCL elõtt

Hollandiában használt biciklibõl nincs hiány, a padokba is került belõlük

A szék 3D nyomtatással,

hûtõszekrény-belsõbõl 

készült
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A 3XN nyerte a dániai klímakutató épü-

letre kiírt tervpályázatot 

Az 3XN az Orbicon irodával és a SLA tájépí-
tészirodával együttmûködve nyerte meg az új
tengerparti klímakutató épület tervezésének
jogát a dán Lemvig városban. További fontos
és aktuális hír a 3XN építésziroda életében,

hogy átadták a Swedbank központi épületét,
melyet szintén egy tervpályázat során nyert el
az építésziroda 2014-ben, és amely az iroda
egyik legnagyobb épülete. 

A 3XN építészirodát 1986-ban alapította
Kim Herforth Nielsen, Lars Frank Nielsen és
Hans Peter Svendler Nielsen Aarhusban, Dá-
niában. Innen jött az iroda elnevezése is, 3 X
N(ielsen). Az utóbbi két Nielsen 1992-ben, il-
letve 2002-ben elhagyta a céget, ezért manap-
ság már Kim Herforth Nielsen alapító, vezetõ
tervezõ és kreatív igazgató vezeti az irodát. 

Az iroda az 1990-es évektõl jegyzi nemzet-
közileg elismert épületeit, melyek tervezési jo-

gát építészeti tervpályázatokon nyerték el: az
Építészek háza (Koppenhága, 1994), az Üveg-
múzeum (Ebeltoft, 1995) az Óceánárium
(Hirtshals, 1996), a Dán Nagykövetség épüle-
te (Berlin, 1998) a Muziekgebouw hangver-
senyterem (Amszterdam, 1997), a Liverpool

Múzeum (2004), a Kubus (Berlin, 2007) az
iroda legismertebb és legsikeresebb épületei.
Az 3XN épületeit a szociális érzékenység, az
épületek egyedi belsõ terei és különleges
homlokzatok jellemzik. Az iroda nagy energi-
át fordít a tervek jó kommunikációjára, a kon-
cepció közérthetõ elõadására, illetve a legjobb

minõségû látványvilág elõállítására. Kezdet-
ben fõleg kulturális és középületeket tervez-
tek, majd bõvítették portfoliójukat, és több je-
lentõs irodaépület és székház tervezési megbí-
zását is elnyerték. A megbízók ikonikus épüle-
teket és magas minõséget várnak el a 3XN-
tõl, amit minden esetben sikerül teljesíteni.
Az FIH, a Deloitte, a Saxo Bank, a Horten és a
KPMG esetében ugyanazt tapasztalhattuk,
mint a legújabb székháznál: a Swedbank köz-
ponti épülete is bátor, egyedi koncepcióról ta-
núskodik, a téri helyzetek bizonyítják, hogy a
tervezõk értik a mai kor munkahelyekkel kap-
csolatos igényeit, és a tudnak effektív, mégis

kényelmes és ikonikus épületeket tervezni. 
2007-ben az iroda megalapította a GXN cé-

get, amely elsõsorban a fenntartható kutatás-
fejlesztési feladatokra koncentrál. A „G” a
green-zöld építészetre utal. A GXN új anyago-
kat, digitális tervezési eszközöket, tervezési

metódusokat és környezettudatos technológi-
ákat kutat annak érdekében, hogy az építész-
iroda megtartsa a vezetõ szerepét a piacon. A
GXN elkötelezett az ökológiai és a felhaszná-
ló-központú kutatások iránt, folyamatosan se-
gíti az új digitális technológiák bevezetését és
az új anyagok, szerkezetek megépítését, ami-

vel innovatív építészetet hoznak létre, és ami
pozitívan befolyásolja az embereket és az épí-
tett környezetet. 

A legújabb tervpályázati sikerüket hozó új
tengerparti klímakutató intézetben a tengervi-
zet fogják vizsgálni és kutatni. A cél, hogy
olyan információkat gyûjtsenek, amelyek rele-
vánsak a hajózás, az ipar, a turizmus és a he-
lyi élõvilág számára is. 

A 3XN a tervvel tiszteletben kívánta tartani
a helyi természeti környezetet és halászati
szokásokat, és egyben reagálni akart a helyi
építészetre és az idõjárási körülményekre.
Koncepciójuk központi eleme egy tengeri hul-
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Tervpályázatok

1-7

8-10
1-7. A 3XN legfontosabb középületei: Építészek Háza,

Koppenhága, 1994; Üvegmúzeum, Ebeltoft, 1995; Óceánári-

um, Hirtshals, 1996, Dán Nagykövetség, Berlin, 1998,

Muziekgebouw hangversenyterem, Amszterdam, 1997;

Liverpool Múzeum, 2004; Kubus, Berlin, 2007.

8-10. Tengerparti klímakutató épület, Lemvig, Dánia – 3XN, elsõ

díjas pályamû
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lám, amely meghatározza az egész térsort, és
egyben minden látogatót beinvitál az épület-
be. A hullám kívülrõl egy faterasz, közösségi
tér, amely az épület belsõjében egy hajó szer-
kezetét mintázza, ezzel utalva a helyi hajózási
szokásokra. „A hullám egy történetet mond el
a helyszínrõl, és utal az éghajlatváltozás kö-
vetkeztében felmerülõ komoly kihívásokra is”
– magyarázta Jan Ammundsen szenior part-

ner és a terv felelõse a 3XN építészirodából. A
koncepció nemcsak egy történetet szimboli-
zál, hanem anyaghasználatával, alkalmazott
formáival a helyi kultúrára is fel kívánja hívni
a figyelmet, és egyben megtartja a skandináv
építészetre jellemzõ nagyvonalú formavilágot.
A klímakutató épület nemcsak egy kutatási
épület, hanem közösségi tereivel a város kul-
turális központja is lesz. Az „U” formájú épü-

letben kiállítóterek, workshoptermek, multi-
funkcionális termek és elõadótermek is helyet
kaptak. A zárt funkciók mellett több közösségi
tér, kávézó és pihenõfelület is található az
épületben. Az klímakutató intézet a tervek
szerint 2020-ban készül el. 

Burián Gergõ

13
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14

11. Nemzeti Könyvtár, Tainan, Taiwan – BAF építésziroda, elsõ díjas pályamû 

12. Velodróm és sportközpont, Mondorf-les-Bains, Luxemburg – Mecanoo és

Metaform, elsõ díjas pályamû

13. Lakóépület-fejlesztés, Helsinki, Finnország – OOPEAA + Lundén Architecture,

elsõ díjas pályamû

14. Nanterre-Amandiers Színház-rekonstrukció, Nanterre, Franciaország –

Snohetta, elsõ díjas pályamû

Amikre érdemes figyelni

közeledõ határidõvel leadható 

pályázatok: 

Szeged, Széchenyi tér rekonstrukció 

beadási határidõ: 2018. 11. 20.

Budapest Déli Városkapu fejlesztés 

beadási határidõ: 2018. 11. 26.

Budakalász Magja 

beadási határidõ: 2018. 11. 30.

Új Közlekedési Múzeum 

beadási határidõ: 2019. 01. 21.
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Képenként – válogatás a közelmúlt pályázati terveibõl:
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A kerek évforduló alkalmából a Nemzeti Kul-
turális Alap Örökségvédelem Kollégiumának
tagjai, a mûemléki beruházások felelõs politi-
kusai és a mûemlékekkel foglalkozó építészek
együtt ünnepeltek október 12-én, pénteken az
Aquincum Múzeumban megrendezett konfe-
rencián. „Múltunk jövõje jelen idõben” – a
nyelvi tréfának is beillõ cím sugallja, hogy itt
és most kell foglalkoznunk a ránk hagyomá-
nyozódott épített örökséggel, hogy annak jö-
võje biztosított legyen.

Az esemény megnyitásaként köszöntõt
mondott Deme Péter, az NKA Örökségvéde-
lem Kollégiumának vezetõje és Farbaky Péter,
a Budapesti Történeti Múzeum fõigazgatója.
Tuzson Bence államtitkár megnyitóbeszédé-
ben hangsúlyozta, hogy igen fontos a kulturá-
lis emlékeket élõvé tenni.

A délelõtti szekcióban (levezetõ elnök:
Deme Péter) Perlik Pál, az NKA Igazgatóságá-
nak alapító igazgatója és Erõ Zoltán korábbi
kollégiumi elnök elõadásából megismerhettük
az NKA Örökségvédelem Kollégiumának törté-
netét és mûködésének fontosabb állomásait,
megalapítását és átszervezõdését, fõbb bevé-
teli forrásait és a támogatható projektek típu-
sait. Az önálló Örökségvédelem Kollégiumá-
nak 2004-es megalapítása elõtt több kollégi-
um is foglalkozott örökségvédelemmel, így az
Építészet mellett például a Zenemûvészet, a
Fotómûvészet, a Filmmûvészet Kollégiuma is.
Az új kollégium létrejöttekor fontos volt defi-
niálni mûködésük határait: csak országos mû-

emlékekkel foglalkoznak, és az állami költség-
vetéstõl elválasztva kívánnak mûködni, ön-
kormányzati, egyházi és nonprofit pályázókat
támogatnak, továbbá gazdasági társaságokat
és magánszemélyeket. A pályázók elõszûrését
célozva megkövetelnek bizonyos önrészt, és
azt is, hogy a projekt kellõen elõkészített le-
gyen, ez jóváhagyott építési engedélyezési
tervet jelent.

Ezután olyan projektek bemutatói követ-
keztek, amelyek számos alkalommal részesül-
tek NKA-támogatásban, ezek között szerepelt
egyházi épület (oltár- és kegykép-restauráció
Torbágyon, Baracza Szabolcs), vár (Szádvár
megmentése és az e célból alakult, tizenkét
éve mûködõ Szádvárért Baráti Kör, Kovács
Lajos és Kelemen Bálint), kastély (a Naszály
melletti Balogh-Eszterházy-kastély, Masza-
lavér Imre), lakóház (Handler Nándor soproni
lakóháza, korai neobarokk homlokzattal,
Jakab Attila). A következõ elõadások a távo-
labbi múlt emlékeit mutatták be, az építészeti
helyreállítástól mind inkább elmozdulva a ré-
gészet irányába: a Bakonyerdõ Zrt. erdõterü-
letein fekvõ vár- és templomromok feltárása
és helyreállítása (Stubán Zoltán: salföldi pálos
kolostorrom, dabosi templomrom, szigligeti
óvár, bakonyszentjakabi pálos kolostorrom),
az Aquincumban zajló feltárások (Láng Orso-
lya elõadásában ismertette a Festõház és a
Mithraeum rekonstrukcióját is), Zalavár ása-
tása (Ritoók Ágnestõl megtudhattuk: egykor a
Karoling birodalom legkeletibb grófsági szék-

helye lehetett Zalavár). I. Rákóczi György sá-
rospataki ágyúöntõ mûhelye bár az elõzõek-
nél jóval fiatalabb, az 1600-as évek közepérõl
származó emlék feltárásához is régészeti
módszerekre volt szükség – mára látogatható,
az ágyúöntés folyamatát bemutató kiállító-
hellyé alakult át (a munkát Ringer István
ismertette). Az elsõ szekció utolsó elõadója-
ként Kovács Olivér mutatta be a muem-
lekem.hu portál létrejöttét és tízéves fennállá-
sának történetét, valamint a mobil telefonok-
ra is optimalizált új weboldalt, mindezeken
keresztül pedig a nem profitorientált ismeret-
terjesztés rögös útját.

A délelõtti szekció végeztével a közeli
Mithrász-szentélyhez invitálták a vendégeket,
ahol leleplezték az NKA 25 éves évfordulójá-
nak és a helyreállított szentélynek emléket ál-
lító táblát. Latorcai Csaba államtitkár avató-
beszédét követõen a közönség bejárhatta a re-
konstruált épületet, amelyben eredeti helyén
állították ki a nagyméretû Mithrász-szobrot.
Az egyik hosszoldalfalon vetített bemutató ér-
zékelteti az épület egykori megjelenését és az
aquincumi épületegyüttesben elfoglalt helyét.
Nota bene, nem szükséges mindent fizikai va-
lójában helyreállítani, ha az épület élmény-
szerû bemutatására törekszünk – a 3D model-
lezés nagy segítségünkre van ebben, a lelet-
anyag sérülése nélkül.

A délutáni szekcióban (levezetõ elnök:
Vukoszávlyev Zorán) a mûemlékvédelem,
örökségvédelem jelenével és jövõjével foglal-
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Múltunk jövõje jelen idõben  
Szakmai konferenciával ünnepelte az NKA fennállásának 25 éves évfordulóját 
az Örökségvédelem Kollégiuma





kozó elõadások következtek. Földváry Gábor
István miniszteri biztos Az örökségvédelem
irányai címû elõadásában mutatta be a mû-
emlékvédelem jelenleg folyó programjait,
ezek a Népi Építészeti Program, a Nemzeti
Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram, a
budai várnegyeddel foglalkozó Nemzeti
Hauszmann Terv és az országhatárokon túli
magyar emlékek védelmére alakult Rómer
Flóris Program. A népi mûemlékekrõl beszél-
ve kiemelte, hogy ezeknek az épületeknek a
háromnegyede magánkézben van, ezért a szá-
mukra nyújtott támogatás kiemelten fontos,
mert egyéb forrást kevéssé tudnak igénybe
venni. Virág Zsolt miniszteri biztos a Nemzeti
Kastélyprogramot és a Nemzeti Várprogramot

ismertette részletesebben: térképen láthattuk
a programban részt vevõ 20 kastély és 19 vár
elhelyezkedését. Hangsúlyozta, hogy az épü-
leteket több szempontból is egységesen keze-
lik, a felújítások, helyreállítások befejeztével a
látogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ szolgálta-
tások egységesek lesznek, pl. Legendárium,
Kertbirodalom, Minivilág várja majd a vendé-
geket, de egyes helyszíneken lesz Lovas- és
Kerékpáros pont, vagy Állatbarát kert is.
Hangsúlyozta a mûemlékek turisztikai hasz-
nosítását, továbbá megjegyezte, hogy a kasté-
lyok esetében nem elhanyagolható az eredeti
reprezentációs funkció, így például az eskü-
võkre való bérbeadás is fontos bevételi forrá-
sa lehet a programban részt vevõ kastélyok-
nak.

Varga Mariann, a Magyar Építészeti Múze-
um és Mûemléki Dokumentációs Központ
megbízott igazgatója a múzeum és a gyûjte-
mény jövõjérõl beszélt. Sokakat érdekel, mi-
kor válik kutathatóvá, hozzáférhetõvé a gyûj-
temény. Hangsúlyozta: a múzeum állandó ki-
állítóhely nélkül is mûködik, húszfõs kutatói

bázissal rendelkeznek, illetve a Kozma-emlék-
év keretében kétnapos emlékkonferenciát ren-
deztek a Mûcsarnokban október 8-9-én.
Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottságának tiszteletbeli elnöke Kulturális
örökségvédelmi szakmai fejlesztési program
címû elõadásában a mûemlékvédelem öt év-
vel ezelõtti helyzetét vetette össze a maival.
Szomorúan jegyezte meg, hogy míg a komple-
xitásra törekvõ magyar módszer egyre több
helyen (pl. Szlovákiában is) népszerûvé válik,
mintha a magyarok lemondtak volna errõl.
Rámutatott: a hatósági munka nem azonos a
felügyelõi munkával, bár a gyakorlatban ke-
véssé látszanak a határok. A kulturális örök-
ségvédelem közügy, és stabil társadalmi bá-
zist igényel, ezért kiemelten fontos az oktatás,
nevelés, illetve az ösztönzõ támogatási rend-
szer.

Deme Péter, az NKA Örökségvédelem Kol-
légiumának vezetõje az esemény záró elõadá-
sában a jövõbeni kilátásokat vázolta fel, a
2004-es, alapításkori támogatási rendszert üt-
köztette a jelenlegivel. Rámutatott, hogy a
mûemlékekkel foglalkozó magánszemélyek,
illetve kisebb önkormányzatok szinte kizáró-
lag az NKA forrásaira támaszkodhatnak. A ki-
sebb összegû, de évente újra megpályázható
támogatások egyrészt segítik az építési mun-
kák szakaszolását, másrészt újabb források
felkutatására is ösztönzik a támogatottakat.
Azt is elmondta, hogy ha jelentõsen megnöve-
kednének az NKA forrásai, akkor hasznos len-
ne az elõkészítésre, kutatásra és szakszerû
tervezésre is fordítani – nem beszélve a rend-
szeres fenntartási munkákról, amelyek támo-
gatása sajnos egyelõre nem megoldott. Végül
kiemelte a médiamegjelenés, népszerûsítés
fontosságát, és reményét fejezte ki a szoro-
sabb együttmûködésre a hasonló témákkal
foglalkozó NKA-kollégiumokkal.

Az elõadások után kerekasztal-beszélgetés
keretében válaszoltak a közönség kérdéseire a
délutáni szekció elõadói. Varga Mariann el-
mondta, hogy reményeik szerint a Magyar
Építészeti Múzeum és Mûemléki Dokumentá-
ciós Központ anyagait a következõ év folya-
mán újra hozzáférhetõvé teszik az érdeklõdõk
számára. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen nagy
anyag átköltöztetése és rendszerezése igen
hosszú idõt vesz igénybe. Feld István a várak
realisztikus, de tudományosan megalapozat-

lan rekonstrukciójára hívta fel a figyelmet:
beszédes, hogy az egyik nemrégiben felújított
épületet „vár és panoptikumként” hirdetik –
de vajon mûemlék-e még? Ráday Mihály a
Nemzeti Hauszmann Terv egyes elemeit kifo-
gásolta – Földváry Gábor István felhívta a fi-
gyelmet, hogy a várnegyed rekonstrukcióját
célzó terv Fodor Gergely miniszteri biztoshoz
tartozik. Bugár-Mészáros Károly, a Magyar
Építészeti Múzeum korábbi igazgatója a Nem-
zeti Kastély- és Várprogram kapcsán kifogá-
solta, hogy a programban szereplõ épületeket
összesítõ térképen a Balaton vonalától délre
esõ terület jóformán üres, holott ott is vannak
megõrizendõ értékek. Azt is megjegyezte,
hogy bár a magyar építészet kiemelkedõen ér-
tékes alkotásokkal rendelkezik a historizmus,
a szecesszió és a kora modern idõszakából,
egyetlen korabeli módon berendezett, látogat-
ható enteriõrt sem találunk az országban,
ahogy az ipari és mezõgazdasági építészet
emlékei is méltatlanul mellõzöttek – igaz ez
sajnos a késõbbi modern építészetre is
(amelynek mûemléki szempontú értékelése
egyelõre nem történt meg), fûzte hozzá
Vukoszávlyev Zorán. Németh Györgyi törté-
nész rámutatott: ugyanolyan érveléssel lehet-
ne védeni az ipari épületeket, mint ahogy a
népi építészetet is védjük – hiszen korábban
az utóbbi csoportba tartozó emlékek védelmé-
nek szükségessége sem volt mindenki számá-
ra egyértelmû.

Fejérdy Tamás sajnálkozva jegyezte meg,
hogy hiány van szép, mûemlékekkel kapcsola-
tos kiadványokból. Csodálatos lenne, ha a
mûemlékek számba vételét, kutatását, helyre-
állításuknak tervezését és kivitelezését, majd
hosszú távú fenntartásának biztosítását köve-
tõen még a folyamat és a kész mû bemutatá-
sáról szóló kiadványra (vagy könyvre, elõ-
adásra) is maradna kedv, energia – és anyagi
forrás. Szerencsére az NKA támogatja kiad-
ványok, ismeretterjesztõ anyagok készítését
is, így remélhetõ, hogy a jövõben mind több
mûemlék-helyreállításról és mûemlékvédelmi
konferenciáról jelenik meg olyan anyag,
amely a szakma és a szélesebb közönség szá-
mára is elérhetõ lesz.

Ware-Nagy Orsolya
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„A könyvben használt jelen idõ hirtelen múlt-
tá lett, a kézirat lezárásával egy idõben, életé-
nek 95. évében Zalaváry Lajos befejezte földi
útját” – írja a szerzõ. A szakmai közönségnek
Lukácsy György moderátor, Götz Eszter
szerzõ, a szerzõ, valamint Zoboki Gábor,
Skardelli György és Turi Zoltán építész, a
Mester munkatársai mutatták be a kötetet a
FUGA Budapesti Építészeti Központban 2018.
szeptember 19-én. A kötet a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia megbízásából készült. Szak-

lektor: Prakfalvy Endre. A könyvet a Magyar
Mûvészeti Akadémia Kiadó Nonprofit Kft. ad-
ta ki 2018-ban.

A bevezetõ mottója: „A földi életet fiatal
korom óta csillagász szemmel szemlélem.” A
szerzõ a könyv összeállításához egy éven át
járt az építész második kerületi lakásába, a
beszélgetések során Zalaváry az elõdeit, Yblt,
Hauszmannt, Lechnert, Málnait, id. Janákyt
emlegette. Saját ars poéticája szerint a muzsi-
ka arányai befolyásolták arányossági szerkesz-
téseit: „Minden ház egy dallam” – mondta.
„Az építészetben merész voltam” – állítja ma-
gáról. Katolikus iskolákba járt, majd a Fráter
György Fõgimnáziumban érettségizett Miskol-
con. 1942-ben a Magyar Királyi József Nádor
Mûszaki Egyetemen kezdte meg felsõfokú ta-
nulmányait. 1944 decemberében 2500-an
SAS-behívóval Németországba indultak. Bo-
roszló (Breslau, Wroclaw) és Halle után az
építészek csoportja Dániába került, ahol két
évet töltöttek tanulmányaikat folytatva. 1946
õszén a dán Vöröskereszt segítségével tértek
haza. Zalaváry két barátjával, Jánossyval és
Farkasdyval 1947 õszén diplomázott, szigor-
lati terve egy kiállító tér volt. Diploma után a
Köztibe került, itt dolgozott egészen nyugdíja-
zásáig, sõt még utána is. 

Zalaváry 1953–1955 között részt vett a

Mesteriskola I. ciklusában Gádoros Lajos, a
Közti igazgatójának vezetése alatt. Munka-
társként dolgozott id. Janáky István mellett,
aki a korszak két legjelentõsebb hazai beruhá-
zásának vezetõ tervezõje volt. Zalaváry fõleg
a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Mûszaki
Egyetem épületeinek tervezésében vett részt.
(A másik nagy feladatot a budai Vár rekonst-
rukciója adta.) Zalaváry elsõ önálló munkája
1955-ben a Csepel Csillagtelep 2000 lakásá-
nak megtervezése volt a kapcsolódó oktatási
és szolgáltató létesítményekkel. A négyszintes
(nem négyemeletes) téglaépületekben lévõ,
kezdetben „CS” (azaz zuhanyfülkés) lakások
késõbb már normál fürdõszobákkal készültek.
A lakótelep sávházait öt lakóegységbe rendez-
ték, amint a helyszínrajz is mutatja. A párhu-
zamosan álló épületekrõl a szerzõ csak annyit
mond, hogy jó telepítésûek.

Meg kellett volna írni, hogy a házak egy-
más közötti légtéraránya az épületmagasság
kétszerese. Ez adott tágasságot a telepnek,
ahogy az idõközben megnõtt fák a kellemes
környezetet biztosították. Több évtized múlva
a tízszintes panelházak közötti légtérarány
2H-ról 1H-ra csökkent. (Ezt is meg lehetett
volna említeni.) Zalaváry ezért a munkájáért
kapta meg elsõ Ybl-díját.

Zalaváry építészetének csúcspontja a jász-
berényi tisztasági fürdõ két búboskemencét
imitáló fehér tömbje. A ház homlokzatát kö-
rökbõl szerkesztette. A második Ybl-díjat a
jászberényi fürdõ tervezéséért kapta. 

A veszprémi Úttörõk Háza tulajdonképpen
egy közösségi ház, rácsostartó lefedéssel. Itt
jelenik meg elõször díszítés Zalaváry épületén
három helyen: a lépcsõ mellvédjén visszakun-
korodó vaskapcsok sora, a felsõ födémet taka-
ró, ívekkel díszített, mûanyag lapokból össze-
állított homlokzatburkolati fríz és a terasz
alatti lapos ívek színes kiképzése. Az értékes
telket 2008-ben megvette a Lidl, és a házat
lebontotta. Zalaváry egyetlen épülete, amely
már életében megsemmisült. 

Három fontos alkotása: 
– Atrium Hyatt Szálló, Budapest, 1982. Fe-

dett belsõ udvar köré szervezett, 350 szobás
hotel. 

– Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutató-
központ, Gödöllõ, 1990. Sarkain egymással
érintkezõ, két négyzetes alaprajz. A növény-
és állatházak a tetõszintre kerültek. 
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– East-West Business Center, Budapest,
1991. Sarokra állított, nyolcszögletes, üveg
lifttorony, amelyben – és nem kívül – három
üvegkalitka szállítja az utasokat. A Rákóczi út
túlsó oldalán álló bérház hengeres saroktömb-
jének pandantjaként tervezte meg Zalaváry. A
korábban itt állott Hatvani kaput állította 
vissza. A svéd Skanska eladta a házat, a lát-

ványlifteket megszüntették. 
A nyolcvanas évek nagy nemzetközi tervpá-

lyázatai közül a párizsi Défense kapu emelke-
dik ki, amelyen Zalaváry is részt vett. Arc de
Triomphe diadalív-parafrázist tervezett, amely
a leginkább hasonlít a nyertes dán építészpá-
ros, Johann Otto von Spreckelsen és Erik
Reitzel koncepciója nyomán megépült Grande
Arche épületre. 

Utolsó két munkája közül az egyik a Nagy-
kanizsai Halis István Városi Könyvtár, 2001-
bõl. 1992-ben Zalaváry tervpályázatot nyert

és megbízást kapott a tervezésre. De hét évet
kellett várnia az építkezés megkezdésére, mi-
re 1999-re a biztos anyagi háttér létrejött. A
házon ornamentika jelenik meg. Vele szem-
ben a Medgyaszay-színház rekonstrukciója és
bõvítése 2008-ra készült el. 

A papíron maradt tervek közül az egri te-
metõ pályázati terve egy zöld, orgonalevél
formájú alaprajzként kap jelentõséget.
Zalaváry az utóbbi években már konkrét épü-
leteket nem tervezett, hanem barátainak skic-
celt föl emlékeket. Ezek közül négyet mutatok
be. Munkatársai, nem tanítványai: Turányi
Gábor, Skardelli György, Zoboki Gábor, Turi

Zoltán, és Györgyi Zoltán emlékeztek meste-
rükre. Életrajz, angol összefoglaló, képek for-
rása, felhasznált irodalom, bibliográfia teszi
teljessé a mûvet. A címlap grafikai bravúr a
jászberényi tisztasági fürdõ kontúrjával. 

Szubjektív megjegyzések. A rendszerváltás
után az MDF megszervezte, hogy az õsterme-
lõk hozzák fel a fõvárosba terményeiket, és
közvetlenül adják el a lakosságnak. Ilyen
MDF-piac nyílt Budán is, a Csaszi parkolójá-
ban, amíg az uszodát építették. Az építkezés
befejeztével a piac átköltözött a Zsigmond téri
házak elé. Csak a könyvbõl tudtam meg, hogy
ezeket a jellegzetes lakóházakat is Zalaváry

tervezte, homlokzatán a hálóját húzó halász-
szal. Mivel Törökvészen laktunk, én is ide jár-
tam minden szombaton bevásárolni. A 21.
század elején itt találkoztam Zalaváryval, aki
abban az idõben lányával látogatta a budai

termelõi piacot. Találkozásaink alkalmával jó-
kat beszélgettünk. Nagy lelkesedéssel számolt
be a nagykanizsai városi könyvtár tervezésé-
rõl, mint új építészeti feladatáról. Érdeklõ-
dött, mivel foglalkozom. Elmondtam neki,
hogy nyugdíjasként 2001. óta egy kéziraton
dolgozom „Kheopsz piramisától a Világkeres-
kedelmi Központ ikertornyáig – Szimbolikus
mérföldkövek az építészet történetében” cím-
mel. A könyvben szót kívántam ejteni Sala-
mon templomáról és annak méreteirõl.
Zalaváry azt tanácsolta, hogy a templom elõt-
ti bronzmedence méreteibõl próbáljam meg a
bibliai könyök méretét visszaszámolni. Ezt
meg is tettem. Utólag is köszönöm
Zalavárynak a sikerre vezetõ ötletet. 

Timon Kálmán

1. A könyv címlapja

2. Rendelõ-panzió terve, 1992. „Minden ház egy dallam” 

3. Jászberényi tisztasági fürdõ homlokzatszerkesztése, 1964.

4. Úttörõk háza, Veszprém, 1982. Lebontották, 2008. 

5. Défense, Paris, pályázat, 1983. 

6. Egri temetõ pályázati terve, 1983. 

7. Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa, tetõalaprajz, 2001. 

8. Emlékezet mementok: id. Janáky István, Csontos Csaba, Hubay

Miklós, Zalaváry Kozlik Lajos, 2006-tól.
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WESSELÉNYI-GARAY, Andor: BETWEEN VIEWPOINTS

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 10–17

NEW MARKET HALL AND CULTURAL CENTRE, ÚJPEST, HUNGARY
ARCHITECT - ZOLTÁN BUN PhD

Suburban identity might be defined by placement of multifunctional developments,
market hall, cultural centre and general activity areas. The architectural language of
such a building possibly refers to previous stylistic movements and games with
geometry but the question remains: who is this building for? The general public cov-
ers everyone resident and visitor alike hence this grandiose statement. A cathedral to
shopping and culture?

CSANÁDY, Pál: MOTTAINAI: TOWARDS A WASTE LESS SOCIETY

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 18–21

KAMIKATZ BREWERY AND RECYCLING COMMUNITY HOUSE, KAMIKACU,

JAPAN

ARCHITECTS - HIROSHI NAKAMURA and NAP

Although designed to be constructed from other people's waste this building has
not adopted the dystopian aesthetic which might be found in a Mad Max film.
Possibly setting an example for how to responsibly upcycle construction materials.
Although the primary function is a brewery this building also serves as a "public
house" very much in the original sense of meaning as a place for the general public
to meet. This pub also functions as a place to sell other goods, possibly refurbished
furniture, with the end goal being to produce zero waste.

WARE-NAGY, Orsolya: AT THE END OF JAVORNICE VILLAGE

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 22–25

BRANDY DISTILLERY AND GUEST HOUSE, JAVORNICE, CZECH REPUBLIC

ARCHITECTS - PETR  KOLÁR and ALES LAPKA

Faced with falling populations in rural locations, common now in Central Europe, it
was found necessary to save a distillery by upgrading its function to suit the tourist
industry. This is not only an example of how traditional rural architecture can be pre-
served, it also serves a business example. The final result being faithful to Czech  tra-
dition, without being sentimental, also provides overnight accommodation, educa-
tional regarding the distilling process and also a home to an entertainment space.
This form of restoration can function year round providing employment and cultural
interest.

SÁGI, Gergely: OCTOBERFEST IN A LAB

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 26–29

VICTORIA BEER FACTORY, MALAGA, SPAIN

ARCHITECTS: GANA Architectura, ANTONIO JOSÉ GALISTEO ESPARTEROM,

ÁLVARO FERNÁNDEZ NAVARRO and FRANCISCO JESÚS CAMACHO

GÓMEZ

Looking back over the past decades it has been easy to see wine producers making a
spectacle of the wine making process by means of architectural statements, whilst on
the other hand brewers have kept relatively quiet on this front. Here a brewer has
opted to make the process highly visible by placing a beer hall at the front of the
plant taking on the very German idea of having a beer festival, although not just in
October, but all year round. Brewing, storage, marketing and the tour experience
rolled into one by means of a very clear open space.

PATONAI, Dénes: ONE FOR THE ROAD

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 30–33

T2B PIER BUDAPEST LISZT FERENC AIRPORT, BUDAPEST, HUNGARY

ARCHITECT - ZOLTÁN TIMA

Impressions of a nation are often based upon what a visitor encounters on first

arrival, the airport terminal in this case. If a visitor arrives and the process of leaving
the aircraft involves stepping from the plane, riding on a bus, then climbing stairs to
enter the customs hall then a bad impression is formed. Therefore a pier like building
that directly links visitors to the destination country via ramps and a comfortable
intermediate space will be more successful. Naturally the same applies to those leav-
ing a country. Until now Budapest had a great airport building, the Sky Court, but not
the necessary link which completes the transit experience.

SEIDL, Tibor: BLESSEDLY BOUND

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 34–37

PORTER'S BUILDING FOR THE RICHTER GEDEON PLANT, BUDAPEST,

HUNGARY

ARCHITECTS - LÁSZLÓ OROSZVÁRY and TÍMEA TÓTH

Located on both sides of the main axis to this major pharmaceutical plant, below a
pedestrian and industrial services bridge, this small development offers a big solu-
tion to the question of welcoming staff and visitors to this location. The playful use of
architectural concrete suggests the packaging used for medicinal products without
being whimsical. A high end answer to the usual question of placing a guard and a
gate at such a location: this building serves the purpose of welcoming invited guests
and representing the company ideal.

DOBSZAY, Gergely - BAKONYI, Dániel - KAPOVITS, Géza: ONE STEP TOWARDS

COMPUTER AIDED BUILDING CONSTRUCTION DESIGN

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 40–49

Today the objective algorithmization of building construction design is laden with
difficulty, but this is exactly what is needed for computer aided design of building
constructions to one day become as prevalent as in other engineering fields. It is
urgently required to take account of, and  to organize the specific knowledge, raw
data, methods and various other circumstances that determinate for building con-
struction design. Our article does not intend to solve this difficult problem or to cre-
ate any objective algorithm. Its aim is to list the various tasks to be completed for
future research efforts. Through this we also get a glimpse into the process of build-
ing construction design.

SZIKRA, Csaba - TAKÁCS, Lajos - VERESNÉ RAUSCHER, Judit: RESULTS FOR THE

COMBINED USE OF FIRE AND EVACUATION MODELS

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 50–55

Determination of the Available Safe Egress Time is one of the most important fields
of application regarding CFD fire modelling. At the most widespread FDS simula-
tions, the Available Safe Egress Time (ASET) is checked mostly with the visual evalua-
tion of the smoke spread and with test slices at 2 m height above floor level.
Following the results of the fire and the evacuation modelling provides a more pre-
cise determination of the ASET.

DOBSZAY, Gergely - KAPOVITS, Géza: SZÉLL KÁLMÁN SQUARE RECONSTRUC-

TION POINTS OF SPECIAL INTEREST

Citation:  Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 56–63

ARCHITECT - TAMÁS FIALOVSZKY, RICHÁRD HÕNICH, BENEDEK

SÓLYOM, GERGELY KENÉZ

During the project design process the buildings and open spaces alike followed a
very contemporary, unique and strict concept. Although the architecture utilised
applied well known and widespread solutions (e.g. architectural concrete, curtain
walls, fibre cement, green roofs and facades) the ensemble nevertheless contains
some noteworthy structural details that differ from what is encountered in the stan-
dard practice.  In our article, by example of a few of these details, we try to present
the steps of the design process that led to the final solution. Our intention is to pro-
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vide the reader with a glimpse into the complex and ever-changing world of building
construction design and to illustrate the challenges inherent in the process.

HORVÁTH, Sándor: THE PERFORMANCE OF ROOF MEMBRANES WITHOUT

CROSS SLOPES

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 64–67

In the '70s and '80s the disadvantages of flat roofs without slopes were widely recog-
nised. Ever since national and international norms and guidelines clearly prescribe
that flat roofs must be sloped. The required slope on a general surface is 2%, but this
could be different depending on the underlying construction methods. In case of
gutters the specified slope is at least 1%. 
Nowadays the general slope is usually properly executed, but the cross slope is quite
often omitted due to budgetary and time constraints. The frozen snow that accumu-
lates in gutters without slope is in practice a perfect vapour barrier, therefore the
roofing membrane can no longer be defined as "breatheable". Consequently con-
densation can occur below the roofing membrane which will degrade the thermal
resistance and the compressive strength of the insulation material. 
Water can form ponds on roofs constructed without slopes where dust and sediment
can settle and accumulate. 
According to the conclusions of several expert investigations presented in this paper,
the above described factors can cause a deterioration of the roof's performance in
general, and its most critically layer, the roofing membrane in particular, thereby also
reducing the life expectancy of the building fabric as a whole. Correct implementa-
tion of the required slope is an important precondition for the reliable and long-term
operation of roofing membranes.

DÉVÉNYI, Tamás: AS LONG AS I LIVE

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 68–73

DVTK FOOTBALL STADIUM, MISKOLC, HUNGARY
ARCHITECT - PÉTER POTTYONDY
A football stadium might be compared to a factory: It can only succeed if the process
is designed to be highly efficient from inception to completion. This applies to the
players, the fans and staff alike resulting in a good stadium being rational in terms of
structure, appearance and long-term sustainability. This stadium has succeed in pro-
viding everything needed to make a match a  great spectacle, even bearing in mind
the hardcore needs of the  "Ultra" supporters from home and away teams. The build-
ing dynamically employs use of structural concrete and decorative aluminium ele-
ments to create a truly urban scale experience.

PATAKY, Rita: BUILDING CONSTRUCTION CHALLENGES IN THE SHAPING OF

DVTK STADIUM

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 74–79

ARCHITECT - PÉTER POTTYONDY
The new 14,680 capacity football stadium of Diósgyõr stands out from other
Hungarian stadiums due to its form. The unique shape is created by the use of pre-
fabricated reinforced concrete stands covered with a metal sheet cladding system
which rises from the ground towards the dynamically overhanging roof structure.
While the service buildings were built independently and unattached from the
stands, the main building and the structure of the stands are joined together. The
slanted facade surfaces of the heated buildings also emphasize the design.
The architectural alignment and the structural concept resulted in the need for spe-
cial building construction methods. It is these methods that have lead me to present
a brief description of the butterfly roof and facade detailing within the limited con-
tent of this article.

KAKASY, László: BASEMENTS OF INFILL BUILDINGS WITH HIGH EXPECTIONS

REGARDING DRYNESS AND HEATED SPACES

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 80–83

Multilevel basement structures are usually built surrounded by water resistant slurry
walls that lock directly into the bedrock complemented by a drainage system with a
bilge pump as a secondary protection against groundwater that penetrates cracks in
the concrete structure. Designers however face a new challenge when the rooms in
the basement become heated and need to be kept completely dry. Is then the afore-

mentioned system adequate anymore? What aspects should be taken into considera-
tion when choosing the waterproofing system? Where should the thermal insulation
be placed? These are the questions this article aims to explore through the example
of real life design projects.

BIHARI, Ádám - MEDGYASSZAY, Péter - MEDVEY, Boldizsár: REGULATION OF

NATURAL BUILDING MATERIALS, WITH A SPECIAL FOCUS ON EARTH BASED

MATERIALS AND TECHNOLOGIES

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 84–91

Regulation of the use of natural building materials in Hungary has improved consid-
erably over the past few years, but there are still some loose ends. The present article
gives an overview of the current regulations as well as a brief account of its national
and international history. It identifies the most important shortcomings of current
regulation concerning earth based construction materials and technologies, and pro-
poses changes based upon international examples.

ÁTS, Árpád - PATAKY, Rita - ÁTS-LESKÓ, Zsuzsanna: WHAT MAKES SKYLIGHTS

WATERPROOF? RAINWATER PREVENTION FOUND BELOW ROOF COVERINGS

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 92–97

The question has been raised many times about how can skylights be installed in a
way that the sealing is ensured long-term? Examining this subject, first of all the lack
of theoretical sources and the contradictions between the information at hand can
be observed. The consistencies and/or contradictions have to be filtered out in the
interest of making it possible to create a method that can be used as a template,
therefore the in-depth examination of both the written and drawn; in a favourable
scenario the study of already built examples of these construction methods is neces-
sary.
The aim of this publication is to theoretically systematise this approach in a profes-
sional method whilst seriously examining this challenging area of research. The exe-
cuted studies helped to identifying the components affecting the installation of sky-
lights. It can be made possible to compose a standardised evaluation and design
method which can be applied as a standard for good practice too, with the analysis
of the different installation techniques.

HEINCZ, Dániel - KAPOVITS, Géza: SIMILARITIES AND DIFFERENCES, TWO

SCHOOL EXTENSIONS WITH NEW SPORTS HALLS

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 98–105

In the past few years the increasement of physical education got a significant
emphasis so the expansions of existing schools with gyms became a national pro-
gram. Our article introduces two examples where both the design program and the
terrain has similar properties. However, it seems firstly that the differences are exigu-
ous yet the architectural ideas have generated special design tasks and individual
building constructions solutions. Comparing the similarities and diversities we can
show how small differences of boundary conditions are able to change the optimal
decisions of building constructions. It is because the architectural and building con-
struction design have strong connection and that is the beauty and difficulty of the
structural detail design.

FEHÉR, Mátyás - KAPOVITS, Géza: AN UNREALISED PLAN: ATTEMPT TO RESTORE

THE KONOPI PALACE

Citation: Metszet, Vol 9, No 6 (2018), pp 106–111

ARCHITECT - ALBERT GESZTESI and ZSOLT FÉLIX
Although protected as a national monument this building was partially demolished
prior to project inception, where it could have been used as a case study for the ever
expanding field restoration projects. Our aim is to present how a building may be
renovated taking into consideration how the reconstruction of its facade might be
initiated allowing for slight alterations to the original concept without need to
amend the original architectural principles.
In our article, we selected some more interesting design tasks, which made the con-
struction process decisive regarding distinctive appearance of the facade. At the
same time, we draw attention to the circumstances, aspects that clearly defined the
final design of certain elevation details.
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T E R V E Z Õ K ,  S Z E R Z Õ K

Bun Zoltán

Építész, 2005-ben diplomázott a BME Építészmérnöki Karán. A Firka

Építész Stúdió Kft. vezetõ tervezõje, emellett számos építészetelméleti

és kritikai publikáció szerzõje. Gyakorlati munkásságát meghatározza

tervezés-módszertannal foglalkozó doktori kutatása. 2012-ben szerzett

PhD fokozatot a BME-n.

GANA Architectura

Az irodát Antonio Galisteo és Álvaro Fernández Navarro alapította

Malagában 2011-ben. Galisteo a Málagai Egyetemen, Navarro a Sevillai

Építészeti Mûszaki Fõiskolán végzett 2009-ben.

Kolár, Petr

1989–1996 között a Prágai Mûvészeti és Építészeti Akadémia hallgatója,

Építészeti és Dizájn szakon, 1990–1992 között az Eva Jiricna architects

Ltd., London munkatársa, 1993-tól az Architectural Associates s.r.o.

építésze, majd 1996-tól Aleš Lapkával együtt az ADR Építészeti Stúdió

vezetõje.

Lapka, Aleš

Építész, a Cseh Építész Kamara tagja. 1989–1997 között a Prágai

Mûvészeti és Építészeti Akadémia hallgatója, Építészeti és Dizájn sza-

kon, prof. Martin Rajniš stúdiójában. Egy évig a DA Stuidóban dolgo-

zott (1992). Társalapítója az Architectural Associates s.r.o. irodának,

majd 1996-tól Petr Koláø-ral együtt az ADR Építészeti Stúdió vezetõje.

Nakamura, Hiroshi

1999-ben végzett a Meiji egyetemen, majd a Kengo Kuma & Associates

tervezõje. 2002-ben alapította a Hiroshi Nakamura & NAP irodát.

Számos fenntarthatósági és építészeti díjat nyert: ar+d Awards, WAN

Sustainable Buildings Award, ARCASIA Awards for Architecture 2016

stb.

Oroszváry László 

1999-ben végzett a BME építészkarán, 2001-ig a Mávti építész gyako-

rnoka, majd az Iparterv építésze. 2002–2004 között az AP Stúdióban

tervez, 2004-tõl a PI-Hun építésze, számos ipari üzem és lakóház ter-

vezõje.

Pottyondy Péter

Építészmérnök, 1979-ben diplomázott a BME Ipari Tanszékén. 1979–1984

között Veszprémben, majd a Hungexpónál építész tervezõként dolgo-

zott. 10 éven keresztül építészeti tervezést és épületszerkezet-tant taní-

tott az Ybl Miklós Fõiskolán. 1990-tõl a fõvárosi és kerületi építészeti

tervtanácsok tagja. 1997-tõl a Köztiben dolgozik, 2006 óta építész

stúdióvezetõ. 1979 óta tagja, 2006–2009 között elnökségi tagja a

MÉSZ-nek. 2006-tól tagja, 2010–2016 között vezetõje volt az NKA

Építõmûvészeti Szakmai Kollégiumának, illetve a késõbbi

Építõmûvészet és Örökségvédelem Kollégiumának. 1979-ben diplo-

madíjat, 2003-ban Budapesti Építészeti Nívódíjat és az Év

Akadálymentes Épülete Díjat, 2014-ben Ybl-díjat kapott.

Tima Zoltán

Okleveles építészmérnök, 1989-ben diplomadíjjal végzett a BME

Építészmérnöki Karán, 1994-ben végezte a MÉSZ Mesteriskola XII. cik-

lusát. A Közti tervezõje, Budapest Építészeti Nívódíjat, Figyelõ

Építészeti Díjat, Pro Architectura díjat és Ybl-díjat nyert. A Magyar

Mûvészeti Akadémia rendes tagja.

Burián Gergõ 

2008-ban szerzett diplomát a BME Építészmérnöki karán. Tanul-

mányai során féléváthallgatáson vett részt a Miami Univer-

sity-n (Oxford, Ohio, Usa) és a Norwegian University of Science

and Technology-n (Trondheim, Norvégia). 2008 óta a Mérték

Építészeti Stúdió, Paulinyi-Reith mûterem munkatársa, ahol

több sikeres tervpályázat projektvezetõje, majd 2013 óta mû-

teremvezetõ. 2010 óta Breeam Nemetközi minõsítõ. 2013-ban

mérnök-közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Corvinus

Egyetemen. 2014 óta a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Épí-

tõmûvészet DLA képzés résztvevõje.

Csanády Pál

1994-ben végzett a BME építészkarán, 1997-ben ugyanott a Rajzi

és Formaismereti Tanszék PhD képzésén, Török Ferenc téma-

vezetésével. 1997–2009 között az Alaprajz felelõs szerkesztõje,

magántervezõ, 2010-tõl a Metszet és a Tervlap.hu fõszerkesztõ-

je.

Dévényi Tamás

Ybl-, Molnár Farkas-, Podmaniczky-, Príma-, Icomos-, és Fiabci-

díjas építész. 1977-ben diplomázott diplomadíjjal a BME

Építészmérnöki karán, Farkasdy Zoltánnál, 1984-ben a

Mesteriskolán. 1982-ig a Köztiben, majd az Ipartervben, 1990-

tõl a Tér és Formában vezetõ tervezõ. 1991-ben alapító tagja

az MNDP-nek. 2005-tõl a Budapesti Mûhely vezetõje.

2002–2009 között a Fõvárosi Tervtanács, 2004–12 között a BÉK

elnökségének tagja, a Szent István Egyetemen oktat, a

Mûemléki Tanácsadó Testület elnöke volt annak megszün-

tetéséig.

Ertsey Attila DLA

Öko-építész, tervezõ, egyetemi oktató. Önellátó, autonóm házak

és települések szakértõje. A Fenntartható építészet c. könyv

(2017) társszerzõje, a BME-n a Környezetbarát építés poszt-

graduális szakmérnöki képzés témavezetõje. A Kós Károly és a

Nádasdy Alapítvány elnöke, a HuGBC alapító tagja, 2009–2013

között a Magyar Építész Kamara alelnöke, 2009–2012 között

Borszék város fõépítésze. Az Európai Közép folyóirat alapító

fõszerkesztõje, 2018-tól. A Kormányzati Negyed tervpályázat I.

díjas tervezõi team tagja. Az Év Napháza megosztott I. díjat

nyert 2007-ben.

Patonai Dénes

Ybl-díjas és Nívódíjas tervezõ. 1968-ben végzett az ÉKME

Építészmérnöki Karán, 1972-ben a MÉSZ Mesteriskolán.

1978–1985 között az Iparterv csoportvezetõje, 1993-ig a

Materv mûteremvezetõje. 1994-ben szerzett DLA fokozatot.

1992-tõl a BME Magasépítési Tanszékén egyetemi docense,

2002-tõl egyetemi tanára, tanszékvezetõje. 1997–2001 között

a  MÉSZ elnöke, számos zsûri tagja, az UIA Sport és Szabadidõ

Bizottságának magyar vezetõje.
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Áts Árpád

Okleveles építészmérnök, okleveles épületszigetelõ szakmérnök,

meghívott óraadó BME Épületszerkezettani Tanszék

Áts-Leskó Zsuzsanna

Okleveles építészmérnök

Bakonyi Dániel 

Okleveles építészmérnök, PhD, egyetemi tanársegéd, BME Épületszerke-

zettani Tanszék

Bihari Ádám

Okleveles építészmérnök, Hagyományos Házépítõ Kft., Nagyapám Háza

projektkoordinátor

Dobszay Gergely 

Okleveles építészmérnök, PhD, egyetemi docens, tanszékvezetõ, Épület-

szerkezettani Tanszék, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem Építészmérnöki Kar, Budapest

Fehér Mátyás

Okleveles építészmérnök, mérnöktanár, Épületszerkezettani Tanszék,

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki

Kar, Budapest

Heincz Dániel 

Okleveles építészmérnök, mérnöktanár, Épületszerkezettani Tanszék,

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki

Kar, Budapest

Horváth Sándor

Okleveles építészmérnök, építési szakértõ, egyetemi adjunktus, BME

Épületszerkezettani Tanszék, az Épületszigetelõk, Tetõfedõk és

Bádogosok Magyarországi Szövetsége alapító tagja

Kakasy László 

Okleveles építészmérnök, egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani

Tanszék

Kapovits Géza 

Okleveles építészmérnök, mérnöktanár, Épületszerkezettani Tanszék,

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki

Kar, Budapest

Medgyasszay Péter

Okleveles építészmérnök, PhD, Belsõ Udvar 2008 Építész, Kutató és

Szakértõ Kft.

Medvey Boldizsár

Okleveles építészmérnök, BME Épületszerkezettani Tanszék

Pataky Rita

Okleveles építészmérnök, okleveles épületszigetelõ szakmérnök, egyete-

mi mestertanár, Épületszerkezettani Tanszék, Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Budapest

Szikra Csaba

Mérnöktanár, BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épület-

gépészeti Tanszék

Takács Lajos Gábor

Egyetemi docens, BME Építészmérnöki Kar, Épületszerkezettani Tanszék

Veresné Rauscher Judit

Doktorandusz hallgató, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori

Iskola

Sági Gergely

Okleveles építészmérnök, 2016-ban diplomázott a BME Építész-

mérnöki Kar Ipari és Mezõgazdasági Épülettervezési Tan-

székén, 2018-ig ugyanott meghívott oktató, jelenleg dok-

torandusz hallgató. A Mikháza Régészeti Parkban épült Time

Boksz pavilonja több nemzetközi és magyar díjat nyert.

Seidl Tibor

Építõmérnök, 1986-ban végzett a BME Építõmérnöki karán. 

4 év kivitelezõi gyakorlatot követõen több, mint 20 évig a

Graphisoft CAD Stúdió vezetõjeként dolgozott – közben

elvégezte a BME és a Lyoni Egyetem közös MBA képzését.

2014–2016 között az ÉMSZ ügyvezetõ titkára volt, jelenleg a

Magyar Mérnöki Kamara Tudásközpontjának vezetõje.

Timon Kálmán

Aranydiplomás építészmérnök, független kutató, építészeti szak-

író. 1965-tõl számos publikáció és könyv szerzõje. 1992–1998

között Budapest XVIII. kerületének fõépítésze. 1998-tól 2002-ig

a Magyar Építész Kamara kiadványainak szerkesztõje. 2009-

ben megalapítja az építészetet támogató magyar mecénáso-

kat és szellemi alkotókat kitüntetõ Sivatagi Kõrózsa Díjat. 

Ware-Nagy Orsolya 

2010-ben végzett a BME Építészmérnöki Karán. Tervezõirodai

gyakorlatot szerzett, de emellett lelkes épületfelmérõ és ama-

tõr helytörténész. Két leány édesanyja. A Metszet fõszerkesztõ-

helyettese és a BME mûemlékvédelmi szakmérnöki képzésé-

nek hallgatója. 

Wesselényi-Garay Andor PhD

1994-ben diplomázott diplomadíjjal a BME Építészmérnöki Ka-

rán. 1995-ben saját építészirodát alapított Osváth Gáborral

Gyár, majd 2001-ben önálló irodát W-G-A Psychodesign né-

ven. 2000-tõl az Alaprajz, 2010-tõl a Metszet folyóirat külsõs

munkatársa, illetve tanácsadó testületének tagja, 2002-tõl az

Atrium magazin építészeti fõmunkatársa, 2006-tól pedig veze-

tõ szerkesztõje volt. Számos építészeti tárgyú cikk, esszé, kriti-

ka és tanulmány szerzõje, a 2010-es Velencei Biennálé magyar

kiállításának egyik kurátora. 2011-ig a Debreceni Egyetem Épí-

tészmérnöki Tanszékének fõiskolai docense. Jelenleg a NYME-

FMK Alkalmazott Mûvészeti Intézet egyetemi docense Sopron-

ban.
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A képregény Mike Hermans építész (Pulle, Belgium) alkotása, ford.: a szerk.

A hónap mûtárgya

Mûtárgy sorozatunk elsõ darabját 

Kóbor Csabának ajánljuk, 

aki alkalmazástechnikai karrierjét adta fel 

a pilóta hivatásért. 

„Az építõipar nem ereszt” jeligére.

Mûtárgy sorozatunk második darabját 

Móricz Zsigmond Tragédia címû mûvének soraival

ajánljuk az ismeretlen garázstulajdonosnak: 

„Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában:

- Dögölj meg, kutya. Újra lenyelte a húst. 

És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, 

s többet nem ment se le, se föl.”

Fotó és gyûjtés: Csépé



Helyszínrajz a megújítandó térrel

1. Vásárcsarnok és rendezvénytér

2. Régi piacépületek 

3. Templom

4. Városháza

5. Fórum

6. Promenád

7. Pavilon
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