változékony

intenzitá-

zak tizenharmadik évfolyamának téli szá-

sú, de az utóbbi időkben

mával! Mint már eddig tettük, mindig az

szinte

olvasók kérdéseit vesszük előre.

dott az érdeklődés. Ro-

megsokszorozó-

Meglepő, hogy az új építési hullám ha-

mániában viszont felkerestünk címeket.

talmas szelet – vagy inkább vákuumot –

Tudatjuk Kedves Olvasóinkkal, hogy ha-

húz maga után, a rendelkezések sorát mi

sonlót ne tegyenek. Ugyanis a házak

sem tudjuk követni naprakészen.

külseje – szinte mindegyik esetben – a fa-

Olvasóink levelét és telefonos érdeklődését helyezzük előtérbe. Összegezve:
•  A CSOK-kérdés szinte napirendi prob-

kanál mellől van megtervezve. Beszélgettünk ottani magyar építészekkel, akik csak
széttárják kezüket.

léma, melyet, ha csokorba szednénk, több

Mostani számunkkal sok olvasói ké-

kötetet lehetne belőle megtölteni „az utó-

résnek teszünk eleget, akik beszámolnak

kor számára”.

az utazásaik alatt látott és átélt élményeik-

•  A tervezéssel és az építési engedé-

ről. Főként a nyugati országokban, de fent,

lyezési eljárással még az olvasóközönség

északon is a „fából házat építeni” program

sincs megelégedve. Kérdezik, hogy kell-e

nagyon tetszik nekik. A lap keresztmetsze-

egyáltalán tervező, míg mások a tervek

te majdnem teljesen erről szól.

sokaságát kifogásolják. Azt pedig, hogy a

Sajnálattal kell közölnünk, hogy a

hatósági munka egyszerűbb lett, a szak-

CSOK-kal és építési hatósági kérdések-

emberek is másként látják.

kel csak érintőlegesen tudunk foglalkozni,

•  Visszatérő kérdés a hőtechnika és

mert mi csakis szakmai lap vagyunk, emel-

az energiatakarékosság. Az utóbbira vá-

lett, mire lapunk megjelenik, a mai törvény-

laszunk, hogy lapunk utolsó fejezetében

kezés már megváltoztatja álláspontját, és

több olvasói levelet teszünk közzé, szak-

nem érvényesek a tegnapelőtt leírtak.

mai válaszokkal kiegészítve.
•  Gyakran felteszik a kérdést, hogy mi-

Továbbra is várjuk kedves olvasóink
véleménynyilvánításait. Várjuk azok je-

ért nem hazai házakat mutatunk be? A vá-

lentkezését, akik példaértékű házat lát-

lasz egyszerű: lapunk európai építészeti

tak, építettek, terveztek, mely alkalmas a

tükör, melyben kontinensünk példaértékű

bemutatásra. Elegendő a cím megadása,

létesítményeiből emelünk ki egyet-egyet.

továbbá az építész elérhetősége és leg-

•  A szakmai kérdések sokasága ugyancsak fontos, de azt próbáljuk „négyszemközt” – telefonon – megválaszolni.

alább egy amatőr fotó.
Megjegyzem még, hogy – mi sem természetesebb – lapunk igyekszik folyton

•  Olvasóinknak tetszik az elmúlt évti-

változni, korszerűsödni, hiszen aki megáll,

zedek szép házainak egy-egy olda-

az lemarad. Örvendetes, hogy nagyon sok

las ismertetése. Igaz, van, aki kéri,

külföldi építész jelentkezik a múlt évi kör-

hogy mutassunk be többet belőlük.

levelünkre szebbnél szebb ajánlásokkal.
Viszont sajnálatos, hogy a hazai új és pél-

•  Szakmai kollégák is felke-

daértékű megvalósulások után nekünk kell

resnek bennünket, akik ese-

kutatni. Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka.

tenként új termékek vagy

Szerénység? Lustaság? Érdektelenség?

építési rendszerek bemuta-

Egyéb? Ha valaki sejti erre a választ, bá-

tását kérik.

torítom: írja meg! Írása helyet kap a lapban.

•  A külföldi levelezés
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EURÓPAI ÉPÍTÉSZEK A NAGYVILÁGBAN
Azok, akik a hazai építészeti palettát követik, ezen belül azt, hogy ki és mit tervezett, már jól informáltak. Sajnos, kevesen
vannak a szakmabeliek közül, akik a kifelé tekintést legalább annyira fontosnak tartják, mint a házunk tája vagy inkább hazánk építészeti helyzetét, esetünkben az EU-n belül.

EURÓPAI HÁZAK

Ha a kezembe veszek kiadványokat,

EURÓPAI ÉPÍTÉSZEK A KONTINENSÜNKÖN KÍVÜL

amelyek a kontinensünk és a világ épí-

Az előző felsorolásban szereplő személyek mindamellett, hogy az egész világon ter-

tészeti csúcsteljesítményeit mutatják be,

veznek, irodáikat már kihelyezték a hazájukon túlra. Olyan építész is van, akinek nem egy

akkor időt is kell szakítanom arra, hogy

vagy két irodája, hanem több is van. A vezető tervező a szűkebb kör, míg a tervfeldolgo-

lapozgassam. Az egyik német, építészeti

zást és a szerkezetterveket helyi építész munkaerővel oldatják meg. A következőkben az

könyvekre szakosodott könyvkiadó szerint

EU-s építészek munkáiból mutatunk be röviden néhányat, melyek a kontinensünkön kí-

kontinensünkön az elmúlt fél évszázadban

vül készültek.

Zaha Hadid és Patrik Schumacher építészcsapat tervezte egyetemi oktatási központ Libanonban. Az építészpáros közös művében már van egy kis merevség,
Hadid elképzelésének köszönhetően. Ugyanis Patrik
többször kérte főnökét, hogy szakítani kellene egy kicsit a hadidi formavilággal.

több ezer szakmai könyv jelent meg, míg
ezek mellett csak az albumszerű építészeti, mondhatni ismeretterjesztő, művészeti
jellegű kötetek száma kétszáz körüli. Ezek
közül kiemelkedőek az ATLAS-ok, melyek
színvonalas feldolgozásban mutatják be
az építészeti remekeket. Még ennél is van
magasabb kategóriájú kiadvány, a New
Yorkban kiadott fél asztal méretű WORD
ARCHITECTURE című atlasz, mely földünk minden tájáról mutat be építészeti
remekeket (közel ezer) közérthető módon
megfogalmazott „előadásban”.
Miért fontos, hogy a szakemberek ezeket lapozzák és értelmezzék? Ez nem lehet
kérdés, hiszen a költő is más írása alapján

Zaha Hadid tervezőcsapata tervezte GALAXY SOHO Pekingben. A város perifériáján a régi (piac és)
vásártér helyén épült kereskedelmi és kulturális épület-szobor együttes felkeltette a világ érdeklődését, a
különleges geometriájú épület iránt.

tudja fejleszteni az inspirációját. Természetesen az előbbi az építészre ugyanúgy hat,
mint egy mesterszakácsra, aki a jutalomcsillagokért küzd hajnaltól éjfélig.
Ha lapozgatok a néhány ezres könyvtáram valamely szakmai kötetében, sok
minden feltűnik. Először szakmait említek:
–  A konzolos épülettömegek mozgatá-

Zaha Hadid tervezte Rosenthal Művészeti Központ
az USA-beli Cincinnatiban. Emiatt a tervezési megbízás miatt a helyi építészek szövetsége fellázadt,
hogy „nem kell mindjárt a tengerentúlra futkosni építészért”. Szerintük Amerika bizonyított először, a magasra törő építészet terén.

sa és elforgatása.
–  A színek világa óriási mértékben átalakult a pasztelltől a kemény vagy inkább
mély tónusok irányába.
–  A sarokablakok megjelenése előbb a
köz-, míg az utóbbi időben a lakóépületeknél is.
–  A középületek fogadóterei óriási mértékben kitágultak.
–  Megjelentek a kettős függönyfalas
házak, ahol egy áttört vagy szövetszerű
„lepel” mögé van bújtatva az építészeti remekmű. És még sorolhatnánk.
6

Jørn Utzon (dán) építész által tervezett Sydney-i
Operaház a jelképe Ausztráliának és Sydneynek is.
A különleges építészeti forma az elmúlt fél évszázad
alatt annyira felértékelődött, hogy az első idők kritikája mára csakis elismerésként szólhat az újkori világ
felfedezőinek, és még az újkori építészeknek is.
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Christoph Kapeller (norvég) építész lett a győztes
azon a tervpályázaton, mely az alexandriai könyvtár újkori szellemben (közel másfélezer éves álmából)
való felébredését, terv alakjában tette le a zsűri elé.
„A beérkezett hatszázötven tervjavaslatból elsőnek
lenni, egy kis faluból származó embernek dicsőség”
– mondta Kapeller építész a tengerparti út kanyarulatába helyezett remekének átadóünnepségén.

ITTHON EURÓPÁBAN
Az egyik müncheni konferencián a BAU építészeti vásár alkalmával több kolléga annak a véleményének adott hangot, hogy hazájukon kívül nincs munkájuk. Majd felhívtam
a figyelmet arra, hogy nézzük meg a már a bevezetőnkben említett építészeti bibliákat.
Ott majdnem a fele példát a szomszédos ország építészei tervezték, a példaértékű épületek között.

Santiago Calatrava milwaukee-i múzeuma a Michigan-tóból kirekesztett félszigetre épült, Memorial
and Art Múzeum. A szárnyaló építészetéről elhíresült
spanyol építész újabb remekével az amerikaiak kedvében tudott járni akkora elánnal, hogy a tervezés
során erősen kritizáló helyi építészek elismeréssel
szólnak, és még büszkék is városuk jelképére.
A Daniel Libeskind tervezte Manchester War Múzeum hírnevet hozott a városnak, de még talán az építésznek is. Ugyanis a szigetország modern építészeti
ismertetőjének elejére kerülhetett, sok-sok dicsérő
jelzővel együtt. Az egyik kritikus szerint az épület különlegessége a nappali és éjszakai víztükörképben
jelenik meg.

Zaha Hadid Róma Művészeti Múzeumának
(MAXXI) tervét kétszázhetvenhárom beérkezett pályaműből emelték ki, és néhány százalékos változtatással meg is épült.

8

Daniel Libeskind amerikai–lengyel építész az általa tervezett Drezdai Hadtörténeti Múzeumnál azt
a verejték- (és vér-) cseppet nem felejtette el, melyet családja felmenői szenvedtek el háromnegyed évszázaddal azelőtt, mielőtt ezt a modernnek
mondható jelképet belekomponálta a több mint egy
évszázados épületbe.
Lahdelma és Mahlamäki (finn) építészpárosnak a
beadott tizennégy építész tervváltozata között kicsi volt az esélye az építészeti nagyágyúk (Daniel
Libeskind, Kengo Kuma, David Chipperfield) mellett, hogy ők tervezhessék a történeti múzeumot
Varsóban. Végül győztek, és az ellenzékből átállt
Libeskind is a legjobbnak tartotta a tervet. Ezt a véleményét még az épület átadásakor is felolvasta.
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Jürgen Mayer német építész különös ötlettel lepte meg a sevillaiakat. Ugyanis az ő pályázati anyagát
fogadta el a közel harmincfős szakzsűri. A Metropol
Parasol a belvárosi térrehabilitációs pályázat eredményeként, a világ legnagyobb faépítménye lett.

Richard Rogers építéscsapata tervezte a madridi Barajas repülőtér főtermináljának épületét. A világ
hatodik legnagyobb forgalmú repülőterének belső tere üzemvitelében és látványában is az elsők között
lehet a huszonegyedik századi technikák alkalmazásával, na meg a belsőépítészeti dizájnokkal.

A gmp, vagyis Gerkan és társai hamburgi székhelyű
műtermében: Volkwin Marg, Christian Hofmann, valamint Marek Nowak építészek tervezte kijevi olimpiai
stadion a 2012-es vb-re készült el az UEFA bizottságának legnagyobb elismerésével.
A zsűri döntését a Gerkan és Társai referenciái határozták meg (pl.: a berlini olimpiai stadion és a központi pályaudvar).

Coop Himmelblau építész csapata tervezte Groningen (holland) kisváros művészeti múzeumát. A víztükörben úszó kultursziget mára a város jelképe lett
a különleges geometriai alakzatával és épületeken
ritkán előforduló színezett világával. Megfigyelték,
hogy a városba érkezők múzeumlátogatással eltöltött idejének közel kétharmad része az épületszemle,
csak a maradék idő jut az éppen aktuális kiállításra. Ez ok miatt az egyik angol építészpáros kijelentette: „Mindezek után csak régi építésű kiállítóhelyet
fogadnak el.”

Herczog és Meuran építészcsapat tervezte hamburgi jeltorony a kikötőváros szimbolikus jelképévé avanzsált az átadást követően. Természetesen
szórták rá bőven a kritikát, de még a városvezetőknek is kijutott: „Minek ez a behemót monstrum, talán az Eiffel-tornyot akarták túlszárnyalni?”
Santiago Calatrava által tervezett lisszaboni főpályaudvar a portugál expo részeként épült be a kiállítási városrészbe úgy, hogy az ma is a főváros
legforgalmasabb csomóponti épületével fogadja az
ideérkezőket a nap huszonnégy órájában.
Először erős volt a kritika, de néhány év alatt a legyezőszerű szárny lehűtötte a kritikusok indulatát.
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Kévés György építész szerencsésnek mondhatja magát, mert az egyik kínai nagyvárosba tervezhetett
kulturcentrumot. Másik nagy munkája pedig az USAhoz kötődik.
A most bemutatott ötcsillagos Conferencia Center és
Hotel a világban jól ismert Hilton szállodalánchoz tartozik. Az épület Newark – Manhattannel szembeni –
iparterületéből felszabadult helyen épül.
Előnye és szépsége, hogy az északkeleti (hátsó)
homlokzat mögötti szobák panorámájában benne
vannak New York toronyházai, na meg a mindig jelenlévő Szabadságszobor és a mozgalmas hajóforgalom.
Az építményben a konferenciarendezvények számára közel háromszáz fős főterem és kiselőadók, valamint kis konferenciatermek találhatók. A szálloda
szobáinak férőhelye a nagyterem plusz húsz százalékra lett méretezve. Az épületben továbbá helyet kapott egy helytörténeti állandó kiállítás, az alsó és
tetőszinti wellness, de még az épület fő kubusa feletti
helikopterleszálló is. Ez utóbbi a newarki nemzetközi
repülőtérrel (három perc) állandó készenléti kapcsolatban van.

Török Csongor építész Ausztria egyik legszebb síparadicsomában épült üdülőszállodájával büszkélkedhet.
A Turracher Höhe-i szálloda alapjában véve
apartmanház, mely magas színvonalú építészetével és belsőépítészetével, valamint felszereltségével
négycsillagos minősítést kapott, egyedül ott fenn, közel kétezer méter magasságban, több tucat szálláshely között.
Az ausztriai előírások nagyon szigorúak a kivitelezés
(de még a tervezés) vonatkozásában is.
Az épület kivitelezői – függetlenül a beruházók állampolgárságától – csakis helyi illetőségűek lehetnek. Itt
is így történt: az alaptól a teljes szerkezetet, a látványával jól beilleszkedő, alpesi stílusú házat, helyi fővállalkozás építette.
A belső tér kialakítása szakipari szinten már a külföldi vállalkozások számára is engedélyezett, ha megfelelőek a vállalkozás igazolásai és az ott dolgozók
biztosítása.

KI ÉS HOVÁ (VAGY KINEK)
TERVEZ?

MAGYAR ÉPÍTÉSZEK
A NAGYVILÁGBAN

A kiadványok, amelyek az építészeti

A már említett München BAU szakmai

válogatásokban szerepelnek, és a bennük

konferencián többen kérdezték: „Ha már

bemutatott remekek, még egy szempont-

az építészeti kérdésekkel foglalkozol pub-

ból különös figyelmet érdemelnek.

likációidban, miért nem segíted azt, hogy

Ugyanis a követendő példaként bemu-

nálatok is kapjunk tervezési megbízást?”

tatott építészeti alkotások több mint egy-

Erre a válaszom azonnal kész volt: „Majd

harmadát nem hazai építész tervezte. Ma

ha ti is eléritek azt a szakmai megbecsü-

divat lett a szellemi export az építésze-

lést, ami az előadásban már szerepelt:

ti palettán is. Néhányat említve: Richard

Budapest első felhőkarcolóját, ugyanis az

Meier, Andó Tadao, Gerkan, Calatrava,

EU-ban jelenlévő MOL a hasonlóan tevé-

Zaha Hadid, Herczog, Richard Rogers,

kenykedő, Forster és Partner céggel ter-

Daniel Libeskind és Renzo Piano, és még

veztette.”

sorolhatnánk. Ugyanis az előbb említett

Majd a konferencia zárójaként kérdést

néhány építész annyira különleges szemé-

tettek fel nekem, a magyar építésztársa-

lyiség lett a világ előtt, mint a múlt század

dalom (egy szem) képviselőjének: „Mondj

elején Corbusier.

példát arra, hogy ti hol és mit terveztetek
13
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az EU-ban és a világban!” Isteni szikra segített, és soroltam: Romániában, de még
Ausztriában és Szlovákiában is jómagam
közel egy tucat családi házat tervezhettem. Míg mások Nagyváradra lakóparkot.
Bukarestben parkolóházat, Rigában pedig toronyházat, vagy éppen Pekingben
kulturcentrumot tervezhettek. Utóbbinak
az a pikantériája, hogy az EU-s szigorú szabványoknak is megfelel, vagyis „0”
energiás lett.
Most három magyar építész munkáját
mutatjuk be valós és látványterv minőségben, mert az objektumok építési fázisban
vannak, de ha elkészülnek, akkor azokat
külön-külön cikkben ismertetjük.
(id.) Kószó József
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Kószó József (ifj.) DLA nemzetközi tervpályázaton nyert munkát Oroszországban, vagyis
Lipeckben.
Az orosz állami beruházás keretében megvalósuló
új sportlétesítmények megvalósításának tervezésére kiírt pályázaton a 4D Építész Stúdió (a 4D Group magyar cégcsoport tagjaként, az oroszországi
tervezési munkára létrehozott 4D Oroszország / 4D
Russia vállalattal közösen) jogot szerzett az új jégcsarnok, uszoda (+jég edzőpálya), multifunkciós rendezvénycsarnok, valamint aquapark (élményfürdő és
csúszdapark) épületeiből álló nyolcvankétezer négyzetméteres sport-, kulturális és szabadidő-komplexum tervezésére.
A tendert követően a projekt állami megrendelője úgy
döntött, hogy a négy épületből csak hármat kíván állami pénzből megvalósítani, és az aquapark épülete
magántőke bevonásával, későbbi ütemben készül el.
Így három épület részletes tervezése indult el.
A projekt sikerét igazolja az is, hogy az épületegyüttes terve versenyben volt a cannes-i ingatlanfejlesztési világkiállítás, a MIPIM 2011 (The World’s
Property Market) nagydíjáért a „Futura Projects” (Jövő Projektjei”) versenykategóriában (ahol a világ
különböző részein folyamatban lévő jelentősebb ingatlanfejlesztések tervei „küzdenek” az átadásra kerülő díjakért). És nemcsak versenyben volt, hanem
bejutott a legjobb 8 terv közé a döntőbe. Majd elkezdődött a kivitelezési munka, és jelenleg is folyamatban van a kivitelezés.
A projekt helyszíne az Oroszország európai részén
elhelyezkedő Lipeck város Ifjúsági Parkjának ötvenöt
hektáros, szinte érintetlen természeti környezete; egy
különleges természetes zöld „sziget” a nagy ipari város központjának közvetlen közelében.
A beruházás célja létrehozni Lipeck város (és
Lipeck megye) elsőszámú regionális multifunkcionális (verseny)sport-, szabadidő- és kulturális központját, új városi helyszínt biztosítani a különböző
társadalmi eseményeknek és egyéb nagyszabású
rendezvényeknek; egyben megteremteni a megye fejlődésének új szimbólumát, mely idővel akár jel(kép)
évé is válhat a városnak és a régiónak.
Ez az ingatlanfejlesztés az egyik „motorja” az ipari nagyváros következő évekre tervezett rehabilitációjának.
„A tervezési feladat egy összetett, bonyolult funkciójú
és nagy méretű épületcsoport létrehozása egy olyan
különleges természeti környezeti adottságokkal rendelkező helyen, ahol felmerül az az alapvető kérdés,
hogy hogyan befolyásol(hat)ja egy ilyen igen karakteres, meglévő természeti környezet az új épületek
születését, jelentéstartalmát, kifejezőerejét és kifejezésmódját, amikor a környezet és az épület léte, önkifejezése összekapcsolódik és hat egymásra."
A tervezők meggyőződése szerint megkerülhetetlen építészeti feladat szembenézni a meglévő építészeti közeggel, a jelentős építészeti determinációt
adó, meghatározó természeti potenciállal rendelkező
HELY-jel, és a korunkat (+ remélt/vágyott jövőnket)
tükröző módon „továbbépíteni” azt úgy, hogy e különlegesen gazdag, ritka adottságokkal rendelkező környezet meglévő természeti értékeit, identitását teljes
mértékben megértsük és tiszteletben tartsuk, a teljes
tervezési folyamat során. A tervezési munka alapja a
védett identitás megőrzése, vagyis egy erősen ökológiai szemléletű, természetközpontú és megközelítésű építészeti viselkedésmód: világossá tenni az adott
építészeti közegben megmutatkozó sajátságos természeti környezeti értékeket, megérteni és meghatározni annak jogos és domináns helyét az újonnan
létrejövő építészeti-természeti hierarchiában. Ugyanakkor természetes, hogy a meglévő, jellemzően „zöld
közeg” kifejezésmódja, jelentéstartalma kis mértékben módosul, kibővül; s az így kialakuló, építészeti-természeti környezet önkifejezése „többrétegűvé”
válik… és gazdagodik.
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BEFELÉ FORDULÓ HÁZ

A MINŐSÉG JEGYÉBEN
Szeged régen agrártelepülés részét, még ma is alsóvárosnak nevezik.
Van ott malom, paprikamalom, igaz,
csak múltat idéző épületeivel. A napsu-

Emeleti alaprajz

garas házak, melyekből ebben a városrészben még ma is legalább egy tucat
található, hűen ékeskednek a múltjukkal, a jelen ifjúságának példaképeként.
A most bemutatott családi fészek is az
egyik malom közelébe és – minden égtáj
irányába – a napsugaras házak gyűrűjében épült néhány éve. A házat belakták,
és kész a környezet – már mondhatni, fotogén lett –, ugyanis a szabad felületek, zöldek és a bokrok jelzik azt, hogy a lakók jól
érzik magukat.
Azt, hogy miért „befelé forduló ház”ként mutatjuk be, a következőkkel indokoljuk. 1) A telek tájolásánál a természetes
fényigényű helyiségeket kelettől nyugatig
benapozottan kellett ablakozni. 2) Szemben egy többszintes társasház a többnyire földszintes környezetben, a háziaknak
nem annyira kellemes látvány. 3) Az utcai
zajtól való távolság annyira kicsi, hogy itt
még előkertet sem lehet létrehozni a helyi
előírás és a saroktelek szűk helyzete miatt.
A házvizit alkalmával szakmai szemlét tartottuk, hogy a minőség/látvány/igényesség mennyire van kéz a kézben,
16

Földszinti alaprajz
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A telek birtokba vétele előtt készült a
vázlat, és annak családi elfogadtatása,
majd ezek után történt a tulajdonképpeni telekvásárlás. Házigazdánk, aki tudatosan készült az építkezésre, büszkén vallja,
hogy számára első szempont volt a családi igény „egybecsomagolása” tervvázlat
szinten.
A házat tervező Török Csongor építész
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negyedszázados tapasztalatának sűrejétjavát belepréselte ebbe a tervjavaslatba,
bízva abban, hogy a háziaknak ez már tetszeni fog.
Mielőtt további részletekbe bocsátkoznánk, olvasóink okulására elmondjuk,
hogy milyen útravalót kapott az építész a
tervjavaslat készítéséhez.
Ugyan a javaslatot a háziak készítették el az eddigi tapasztalatok, no meg a
legalább két tucat referenciaház megtevagyis együtt. Itt a három összetevő szi-

kintése alapján, viszont az igénypontokat

gorú együttléte az, melyet büszkén ecse-

a tervezővel együtt fogalmazták meg, az

telnek a háziak.

alábbiak szerint:

Az építtetők magukról csak annyit engedtek közreadni, hogy az egyetemi vá-

–  A ház földszintes és emeletes legyen.

rosban, mint orvostanhallgatók ismerték

–  A földszinten egy kétállású garázst,

meg egymást, aminek végeredménye a

nappalit, konyhát, étkezőt, vendégszobát,

négyfős család és ez a családi fészek. A
férj, aki azóta orvoskutató és egyetemi oktató, az élete egy részét otthonától távol,
vagy inkább tengeren túl tölti. Így a családi együttlét és annak helye számukra egy
olyan zárt birodalom, mely szent és sérthetetlen.
A telekválasztás tulajdonképpen egy
véletlennek köszönhető, ugyanis a túl sűrűn lakott városrészeket kerülték. Az „eladó ház” feliratú ingatlant szemelték ki
azzal, hogy a rajta lévő, még a szegedi árvizet (1889) is megért vályogház csakis
bontásra alkalmas. A saroktelek (téglalap
alakú) beépítési lehetőségét már a kiszemelt tervezővel együtt vizsgálták, mielőtt a
végleges döntésre rátették a pontot.
A tervezővel ismertették a családi
igényt és azt, hogy a ház, vagyis a lakás
kétszintes legyen, belül nagy intimitású
kerttel úszómedencével és pihenőteras�szal. De ezt mind akként megoldva, hogy
a pihenőkert be- és ránapozottsága legalább kétharmad napos legyen.
18
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–  Elvárás volt az épület energiatakarékos kialakítása, amit a szigetelések, nyílászárók kialakításával biztosítottak.
Az alapvető előírások tekintetében az
építtető nem fogalmazott meg azoknál szigorúbb követelményt.
A tervezési program megvalósításával
kapcsolatos tervezői álláspont a következő:
Az építtetők igénye és elképzelése az
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adott építési telken megvalósítható.
A tervezési tevékenység ütemezése:
1.  ütem: vázlattervek elkészítése – tömegvázlattal.
2.  ütem: építési engedélyezési tervek
elkészítése – szakági tervezők bevonásával.
3.  ütem. Kiviteli tervek elkészítése – a
jogszabályban előírt szakágakra vonatkozóan.
A kivitelezési tevékenység ütemezése:
mosókonyhát és fedett teraszt, az emele-

A jogerős építési engedély beszerzé-

ten két gyerekszobát, hálószobát, gardró-

se és a jogszabályban rögzített szakágra

bot kellett elhelyezni.

kiterjedő kiviteli tervek elkészítése után le-

–  A földszinti vendégszobához kapcsolódóan vizesblokk kialakítása.

het megkezdeni a kivitelezést.
Az épület alaprajzi kialakítását és a tel-

–  A nappaliban kandalló elhelyezése.

ken történő elhelyezését az építtetői igé-

–  A konyhában reggelizőasztalnak kel-

nyek, az építésügyi előírások, valamint a

lett helyet biztosítani, szigetpultszerűen ki-

telek tájolása és formája határozza meg.

alakítva.
–  A terasz mellett 8/3 méter alaprajzi
méretű fürdőmedencét kellett telepíteni az
udvarban.
–  A z emeleti szinten két blokkot kellett
létrehozni, az egyik blokkban a szülői hálót, a másik blokkban a gyerekszobákat
kellett kialakítani. A szülői háló blokk foglalja magába a dolgozószobát, gardróbot,
fürdőszobát és a hálószobát, a gyerekszoba blokkban két gyerekszobát és egy fürdőszobát kellett kialakítani.
–  A z épület külső megjelenésével kapcsolatban a magastetős kialakítás, tégla
és vagy kőburkolat, valamint nemesvakolat
alkalmazása volt az építtetői elvárás. A
magastetőnél cserépfedést kellett alkalmazni.
–  A cél és feladat a tömegformálással
kapcsolatban az egyszerű és letisztult formák alkalmazása volt.
–  A z épület szerkezete hagyományos
téglafalazat és vasbeton födémszerkezet.
20
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Összességében az épület végleges

Az, hogy a lakásszelőztetés természe-

formája és funkcionális felépítése a terve-

tes lehessen, télen pedig gépi az ener-

ző és az építtető közötti konzultációk ered-

giatakarékosság jegyében, teljességgel

ményeként jött létre.

megoldott.

A szakági tervek elkészítésére társter-
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vezőket vontak be a tervezési munkába.

Az épület hőszigeteltség vonatkozásában a legkorszerűbb. Ugyan a háziakban

Az épület terasza mellett kialakítandó

felmerült a telekvásárlás után, hogy mi

fürdőmedence melléképület bejelentés kö-

lenne, ha passzívházat építenének, végül

teles építési tevékenység lenne, de mivel a

akként döntöttek, hogy az épület készüljön

fürdőmedence szerkezete a tervezett csa-

a legkorszerűbb technikával, azzal a kön�-

ládi ház szerkezetének szerves része, így

nyítéssel, hogy a legenergiatakarékosabb

az építési engedélyezési kérelemnek ré-

lesz. A háznál alkalmazott technika lénye-

sze a fürdőmedence is.

ges elemei közül a határolók U-értéke mi-

A telek széljárását figyelembe véve „L”
alakú épületforma lett kialakítva, keleti és

att – EU-s szakmai kifejezéssel értékelve
– „alacsony energiájú ház” lett, ahol:

déli fő benapozás biztosításával. Mind-

–  A külső falak (harmincnyolc centi-

ezekhez csatlakozik a záradékrészben lé-

méter üreges téglafal + húsz centiméteres

vő pihenőtér közepén az úszómedence. Az

legkorszerűbb hőszigetelő anyag + vé-

épület felső tömegéhez kapcsolódó feljáró

konyvakolat és faburkolat) együttes vas-

mellett kapott helyet a kétautós garázs is.

tagsága ötvennyolc centiméter.

Az igény megformálásánál a beépíté-

–  A z ablakozás a legkorszerűbb pas�-

si határ (nettó) kettőszázötven négyzetmé-

szívház minősítésű lett, háromrétegű gá-

terben lett megadva, melynek nagy része

zos kitöltésű üvegezéssel.

lakóépület, míg a többi a fedett tornác és a
gépkocsibeálló.
Az épülettájolással a lakás tökéletes téli, valamint árnyékolóval és árnyék-

–  A felső födém húsz centiméteres
vasbeton lemezzel, fordított rétegrendi felépítéssel, harminc centiméteres hőszigeteléssel készült.

vetővel védett nyári benapozását kellett

–  Alul a talaj felé történő hőszigetelést

biztosítani, mely a nappali tér és a háló

is a húsz centiméteres (megfelelő) réteg-

esetében is teljes és tökéletes.

gel alkalmazták.
Az épületfűtés már a központi légcsere
(szellőzés) elvén működik.
Az épület villamosenergia-igényét a
közeljövőben

telepítendő

huszonöt-har-

minc négyzetméteres fotovoltaikus elemekkel biztosítják, éves szinten legalább hetven
százalékban. Az elemsorok az épület nyugati homlokzati falára szerelten készülnek
kettő vagy három táblaegységbe soroltan.
Az elektromos áram felhasználására
nagy hangsúlyt fektettek. Szinte minden
világítás energiatakarékos (LED).
Kószó József
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HAGYOMÁNYOS

ÉS KORSZERŰ

Azt is mondhatjuk, hogy a titok feloldva. Ugyanis először mutatunk be
olyan lakóházat, melynél a tulajdonos
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még az ország nevét sem engedi, hogy
feltüntessük, hogy hol épült ez az egyszerűnek mondott, korszerű emeletes
Emeleti alaprajz

lakóépület. „Majd két vagy három év
múlva lesz a titok feloldva.”
Annyit azért elárulunk, hogy KözépEurópa nyugati felének kelethez közeli részén egy nagy mezőgazdasági terület
középrészi kisvárosának új lakóparkjában
van ez a „titokzatos” házikó.
Arra, hogy miért választottuk éppen
ezt, a válasz is egyszerű, mert a középszintű elegancia mögött százszázalékos
minőség és korszerűség rejlik. Azért számunkra meglepő volt a háziak döntése,
mert általában az alaprajz közléséhez nem
szoktak hozzájárulni, itt pedig nem ebben
van a lényeg.
Az említett épületet a FINGERHUT
házépítő cég építette és tervezte fővállal-

Földszinti alaprajz

kozásban. A cég képviselője kíséretében,
de a háziak mutatják be az általuk egysze-

életet élhet” a háziúr szerint. A szülői háló

rűnek mondott otthont. Az értelmiségi há-

óriási gardróbbal és fürdővel „újvilági”, míg

zaspár már másodjára vágott bele új ház

a két gyerekszoba közös (zuhanyzós) für-

építésébe, illetve vásárlásába. Ugyanis az

dőt kapott.

előzővel sem volt semmi probléma, csak

A földszinti tér a nappali, valamint a há-

az, hogy a munkahelyi kötöttség azt kíván-

ziúr otthoni dolgozószobája. Ez utóbbihoz

ta, hogy költözzenek, közel kétszáz kilo-

az időnkénti ügyfélfogadás a lakás közvet-

méterrel arrébb. A területi képviselőként

len szélfogó előterén keresztül történik.

dolgozó tulajdonosnak fontos volt, hogy az

Az épület működését biztosító hőköz

épület hozzávetőlegesen a körzetcentrum-

pont a bejárati részen belül közvetlenül kö-

ban található. A feleség, aki pedagógus

zelíthető meg. Ennek a helyiségnek kifelé

ebben a kisvárosban, könnyen el tudott

kapcsolata a talajszondákig, már az udva-

helyezkedni a néhány száz méterre lévő

ri burkolat alatt, rejtve épült ki.

általános iskolában.
A tervezési program akként szólt, hogy

szépséghibája van az egésznek”: a garázs

az új ház tartalmazza mindazt, amit az

a lakópark bejáratánál két oldalt, a határ-

előző, de energiatakarékos legyen, és a

vonalon kívülről érhető el. Ugyanis itt sor-

legkorszerűbb, ezért középkategóriás bel-

garázsok szolgálnak minden lakóházhoz.

sővel és külsővel épüljön a családi fészek.

Ugyan a lakóparkban van széles járdaút,

Az épület a négyfős család kényelmét
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A tulajdonos szerint csak „egyetlen

de az csak költözéskor használható.

teljességgel biztosítja, ugyanis a lakótér-

A lakóház 11,10 x 10,80 méteres ve-

ben a szülői és a két gyerekszoba „önálló

tületi méreten belül a két szint százhet25

A már említett 20 cm zsalukő mint beton, illetve vasbeton falszerkezet, valamint
a födémek együtt képezik a passzívház
szükségletét, töltik a hőtárolás vagy tökéletesebben kifejezve: a hőakkumulálás szerepét. Tudvalevő, hogy a szerkezetek által
felvett hő egyenletes hőleadást biztosít a
belétárolt energiából. Nem szakemberek
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számára egy kis magyarázat az előzőhöz:
ha ez a fal üreges, közepes hőszigetelő képességű fallal épülne, akkor alig lenne a
már említett hőtárolást biztosító szerkezet.
Ugyanis, ami hőszigetel, az kevés hőt tárol.
ven négyzetméteres területével „nagyon

Tovább folytatva az építkezni szándékozók

kényelmes”, nyugtázta a háziasszony,

szakmai képzését, gondolja el, Kedves Ol-

ugyanis a takarításhoz már a korszerűség

vasó, ez a ház is sokkal rosszabb „ener-

jegyében jelen van a központi porszívós

giamérleggel” rendelkezne, ha üreges

rendszer.

téglából épült volna fel. Azért van kívül a
hőszigetelő burok, hogy az hőszigeteljen,

A BEMUTATOTT HÁZRÓL

míg azon belül a tömör szerkezet az épü-

Az alaprajzon jól látható kéttraktusos

letváz funkción kívül tárolja a hőt, és ha

ház körítő, vagyis szerkezeti falait hagyo-

kell, azt egyenletesen átadja a lakótér felé.

mányos építéstechnológiával, 20 cm-es

A bemutatott ház déli tájolású ablakai

zsalukőből falazták, majd arra készültek a

előtti árnyékvető szerkezet és az automa-

monolitikus vasbeton födémek. Az épület

ta fény- és hőérzékelős redőnyök a nyári

szerkezeti rendszerén kívül kapcsolt 25–

túlmelegedést szándékoznak megakadá-

30 cm-es polisztirolburok a házépítéssel

lyozni. Az energetikai mérleg javítása érde-

együtt készült, korszerű ragasztási eljá-

kében a háztetőn kollektorokat kapcsoltak

rással és szerkezeti falbekötéssel.

a szoláris melegvíz és fotovoltos villamosenergia-ellátásra.
Energetikai értékelés: a ház északi hosszanti falán 30, míg a másik három
oldalon (csak) 25 cm-es hőszigetelés készült, megfelelő energetikai méretezés
alapján. Ugyan a ház külön nem lett bevizsgáltatva a megfelelő igazolás beszerzéséhez, de az előírásokat betartotta a
házat tervező és kivitelező cég, mert nekik már az előzőekben száz körüli pas�szívház volt a referencia. Ezek fémjelzik a
megbízhatóságot és a minőséget az építkezni szándékozók számára.
Wolfgang Seiber
építész

26
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PASSZÍVHÁZBÓL
JELES
Kedves olvasónk különös házvizitben részesít minket, melyet a követke-

Földszinti alaprajz

zőkben be fogunk mutatni.
Először is a házvizitekre fel kell készül-

hogy bekopogjunk. Ugyan egy kicsit túl-

ni. Van egy (vagyis sok) címlista. Ezeknél

szaladtam, mert a kezünkben lévő listát,

általában a lakóparkokat szeretjük, mert

ajánlás alapján készítettük. Ilyenkor az

ott a házak közel egykorúak és még ami a

ajánló általában a tervező, a kivitelező, rit-

lényeg, a környezet, a kert, egészen más-

kán pedig éppen a háztulajdonos.

ként viszonyul az épülethez. A kertekben

Márpedig ha van lista, van külső vizit

alig van átmenet, mintha egy réten vagy

vagy szemle, ez után jöhet a kiválasztott

egy virágoskerten épült volna az a bizo-

vagy az ajánlott példaépület belső szem-

nyos falucska nagyságú lakópark.

léje.

A telekhatárt általában a frissen nyírt

A szemlét már „a házhoz legközelebbi”

fűnél érzékeljük, mert ugye senki sem

engedélyezi belülről, aki tulajdonképpen a

akarja a szomszéd kertjét művelni, főként

csapatunknak ajtót nyit. A következő a la-

ha a szomszéd kertje zöldebb is.

kás megtekintése, és itt jön a szigorú zsű-

Lényeg a lakóparki vizitünknél, hogy a
négyfős „bizottságunk” két szakmai és két

–  A z alaprajzi kialakítás, vagyis a funk-

szépérzékű laikusból összekovácsolódott

ciók sorba kapcsolása.

csapat. A házakat először kívül szemléz-

–  A belsőépítészet.

zük, mert ahhoz nem kell tulajdonosi hozzájárulás. Szemlénk alkalmával egytől

–  Különös adalékok (szauna, bár, házimozi stb.).

tízig pontozzuk az építészeti dizájnt, va-

–  Szakmai együttes.

lamint egytől tízig a környezetet. Majd az

–  Esetleges okos ház értékelése.

egész végeredménye adja azt az irányt,
hogy melyik ház az, melyik arra érdemes,
28

ri, melynél a főbb szempont:

–  Spar, vagyis a takarékos üzemmód
(itt az energiatakarékosság az első).
29

kezőn keresztül jutunk el a nappali fő helyiségbe.
Az emeleti szinten is van egy érdekesség, mert itt a szülői hálóba a fürdőn, majd
a gardróbon keresztül jutunk el, míg a két
gyerekszoba külön fürdőt nem kapott. Így
a három hálószoba közös fürdővel elégíti ki a család igényét. Ugyan az átlag fe-
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letti fürdő plusz szolgáltatással növelné a
komfortminőséget, de a színvonalas szauna már egy kis többlet.
Az épület teljes vetületi méretében van
pince. Míg annak kapcsolata a szélfogó
előszobával működik, lent a mínusz szinten van házimozi, konditerem és a tartalék
kazánház. Utóbbit a háziúr a biztonság miatt kérte, mert a tervezés alatt nem volt akkora birodalma a passzívházban, hogy ott
fűtés nélkül is egyensúlyban lehet tartani a
Az előzőeket, vagyis a fő hatást külön-

beltéri hőmérsékletet, illetve klímát.

külön, egytől tízig pontozzuk, és ez alapján

A bemutatott épület a ROMBERGER

jön ki az a végleges pontszám, mely csa-

házépítő (és tervező) cég keze munkáját

patunkon belül megfellebbezhetetlen.

dicséri.

Erre a házra az előbbiek alapján esett
a választás. Közben több lakóépületet
szemléztünk, amiket a következőkben be
szándékozunk mutatni.
A pontozási eredmény titkos, mert sem
a tulajdonost vagy éppen a tervezőt, sőt
még a kivitelezőt sem szándékozunk megsérteni.
A bemutatásra kerülő épület egy, a kiválasztott és szemlézett kilenc közül. Hogy

AZ ÉPÜLET
A családi döntés még a tervvázlatok
idején akként szólt, hogy ne csupán energiatakarékos, hanem passzívház legyen,
illetve a kategórián belül a legjobb.
A végleges tervezés során a tájolásnál,
az üvegfelületek nagyságával az energia
„útját” már konkrétan eldöntötték. Ennek
megfelelően:

miért ezzel kezdtük? A lényeg a lényegtelen, mert itt kínáltak bennünket olyan kávéval, amely egyenesen Brazíliából jött, és
a háziasszony frissen pörkölte főzés előtt.
Mennyei ízek és mennyei hangulat,
mert a szakmai mérleg közel azonos a kiválasztott (és végig fotózott) kilenc között.
Az épület tulajdonosa egy nemzetközi
szálon futó kutatóintézet középvezetője, és
a település szülötte. Igaz, egy többlakásos
házban élte élete első felét, most azonban
az új lakópark természetbe tekintő szélső
telkére építette családja második házát.
A ház két lakószintjének alsó felében
a nappali tér és egy tizenkét négyzetméteres dolgozószoba, valamint a technikai helyiség kapott helyet. A földszintnek az az
érdekessége, hogy az előtérből a főző–ét30

31
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–  A z épület határolófelületei lehetőleg
a legjobb paraméterekkel rendelkezzenek,

tést, a hűtést és egyéb elektromos vezénylést innen működtetik, illetve irányítják.

azok számértéke U = 0,10 W/m K alatti le-

–  A z épület villamosenergia-igényének

gyen, beleértve a tetőtér felé a födémeket

kétharmad részét a lakópark kerítése mel-

is.

lett, a telken belül elhelyezett fotovoltaikus

2

–  A záró födémszerkezet (könnyű, sze-

elemsor biztosítja. A termelt villamos áram

relt vázas) és az ahhoz kapcsolt hőszige-

• fűtési hőszivattyút,

telés együttes hőtechnikai keresztmetszeti

• légtechnikai berendezést,

U-értéke 0,08 W/m K lett végül.

• használati meleg vizet,

2

–  A z épület ablakozása a gyenge lánc-

• háztartási teljes technikát,

szem, ugyanis a kisebbeknek és nyílóknak

• világítótestet

(hármas üvegezéssel) az U-értéke 0,70

képes működtetni, éves szinten 60–

W/m K. A nagy üvegfelület különlegessé-

70%-ban. További érdekessége a háznak,

ge a négyrét üvegezés gázkitöltéssel, to-

hogy a bejárat melletti részen, az osz-

vábbi egy hővédőfólia-réteggel. U-érték

lopban van a villanyautó-töltő kapcsolati

0,57 W/m2K.

kiépítése, mert ez is a ház villamos rend-

2

–  Mindezeket egybevéve, a falfelü-

szeréből „táplálkozik”.

leti arány és a kapcsolt üvegezés szor-

Szerencsére az EU-s házépítő – és fő-

zata ugyan határérték, de megfelel a

ként energiatakarékosságban gondolkodó

hőtechnikai szükségletnek. Mindezeket to-

– szakemberek már jövőbe látóak, így van

vább segíti a födém magasabb minőségi

ez a most bemutatott kisvárosi háznál is.

értéke és a padozati, vagyis az alap felé

Kószó Tamás

kialakított hőszigetelő lemez. A padozat,

építész

vagyis a határoló- és a tartószerkezetek
alatti habüveg a maga 25 cm-es vastagságával közel másfélszeresen túlméretezett.
–  A pince fala folytatólagos, a szint feletti falakkal csak zsalukövesen készült, kibetonozással, míg a hőszigetelés átmenő
burok abszolút folytonosan.
–  A pincében kialakított technikai tér
tulajdonképpen a ház motorja, mert a fű32

www.stadlerlepcso.hu
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LUXUS ÉS MINŐSÉG

EGY FEDÉL ALATT

Mielőtt a most bemutatásra kerülő
épületről beszéltünk, kollégákkal felvetődött több kérdés. Ezek közül a leghúzósabbakat említenénk:
–  Szabad-e vagy van-e szükség arra,
hogy egy ilyen magas színvonalú „családi
fészek” példaképként megjelenjen lapunkban.
–  És ha már annyira magas a mérce,
miért nem lehet magánügy. Csak az láthassa, akit odainvitálnak.
Mi ezen túltettük magunkat, mert minket hívtak. Mégpedig az, aki tervezte, építette: a Nyugat-Európa több országában
jelen lévő BIEN ZENKER építési vállalko-

Földszinti alaprajz

zás. Végül megtudtuk, hogy a színvonalas

34

építészet után érdeklődőknek is lehetsé-

Élve egy einsteini idézettel: „Nem min-

ges a házvizit. Ha egy ház ennyire elegáns

den olyan fontos, mint amilyennek látják.”

és még az „okosházak” kategóriába is so-

Azt hiszem, a látszat is, na meg a kénye-

rolható, akkor vegyünk példát a hétköznapi

lem, valamint az elegancia is lehet fontos,

életből. Egy mobiltelefonon kapcsolatot le-

mert ugye egyharmad költségvetésű ház-

het teremteni mára már a világgal, mégis,

ban is lehetünk boldog lakók.

a piaci áruk között lehet ötven-hatvanszo-

A most bemutatott ház ott fönt a né-

ros árkülönbség. Vagy egy másik példa a

met iparvidék alatt épült, mégpedig nem

személykocsi, ezeknél a tízszeres érték-

az építtetői igényhez mérve, hanem úgy,

különbség ismert. Pedig a több tízmilliós

ahogy az építészek megálmodták. Még

autóval is meg kell állni a piros lámpánál,

egyszer említve az extrém autókat, azok-

és annak is van sebességhatára az uta-

nál is adott a jármű a megrendeléskor,

kon. De azért összegeztük, hogy erre is

csak a szint és a pluszokat lehet kiválasz-

szükség van. Mert aki teheti, miért ne te-

tani. Ha pedig nincs időnk vagy türelmünk

gye?

várni, akkor a kiállítottat választjuk.
35

AZ ÉPÜLET
A kétszintes lakóház fogadószintjét a
pince adja, de a „magánszféra” miatt számunkra láthatatlanná vált. A házépítő cég
képviselőjétől megtudtuk, hogy a „láthatatlan” pince mit tartalmaz. Van benne billiárdés kondiszoba, valamint szauna. Továbbá

LAKÓHÁZAK EURÓPÁBAN

a borospince, a bár és a házimoziterem
(huszonöt-harmincfős) szolgálja a kényelmet (és a luxust). Lent található az épületgépészet fő helyisége a hőközpont, és a
ház „okosságát” biztosító automata elektromos „agy” is.
A földszint egy vállalkozóhoz mért funkEnnél a háznál is így történt, de ami

cióra lett méretezve és kialakítva. Mert ha

benne a lényeg, hogy a készházat be-

a tulajdonos meghív a házába valakit az

rendezve hozták forgalomba, vagyis ek-

üzleti életből, a főbejáratnál jobbról van a

ként hirdették meg titkos jelkulccsal, mert

dolgozószoba mint tárgyaló. Ha barát vagy

a helyszín csak körzetre lett megadva. A

rokon érkezik, akkor az óriási méretű nap-

dolog pikantériája, hogy rövid időn belül

pali tér közel száz négyzetméteren képes

vagy két tucat érdeklődő jelentkezett be

nyújtani a kényelmet. Mint a nagyobb la-

abba a bizonyos bemutató időbe. A meg-

kóterű házaknál készült vendégszoba is,

lepetés ezután következett, mint a már

mely többfunkciós is lehet.

említett extra autónál az autószalonban.
Az épület néhány napon belül gazdára ta-

A földszintről indul lift a lépcső gyűrűjében lefelé, illetve a felső szintre.

lált. Még meglepőbb, hogy két hét alatt tíz

Az emelet három szobája egy galéri-

körüli megrendelés is befutott. Utóbbiak-

ás pihenőtér karéjában helyezkedik el, két-

nál előnyt jelentett az, hogy a berendezés

irányú teraszkapcsolattal. Az átlag feletti

szükséges-e, vagy éppen az összes ülő-

értékrendben az emeleti fürdőszobát ki-

garnitúra milyen bőrből készüljön, vagy a

fogásoltuk még, ugyanis itt a hálóhoz kü-

fürdőcsaptelepek éppen aranyozott kivite-

lön kellett volna a színvonalhoz igazítani,

lűek legyenek-e.

míg a két gyerekszoba külön kapott vol-

A bemutatott ház tulajdonosáról nem

na egyet. Az említett fürdő is átlag felet-

tudhattunk meg semmit, viszont azt igen,

ti módon és minőségben van berendezve

hogy az ott jártunk utáni héten a terep már

szaunakapcsolattal.

az újdonsült háziaké. Az is tudomásunkra

Összegzésként a funkcionális lehe-

jutott, hogy a telken kívüli ár az átlag csa-

tőségeket, a házépítő cég képviselője

ládi házakénak 2,6-szorosa lett. Ugyanis

elmondta, hogy a megrendelt és készü-

a telekár nem lehet mértékadó, mert meg-

lő házak között van, amelyik néhány hé-

rendelés esetén az épület helyét már a

ten belül fotóképes lesz. De készül ennek

megrendelő biztosítja.

a háznak a tükörképe is, változatlan alap-

Szemlénket a szokásos négy fővel tar-

rajzzal. Másik verzióban épülő háznál

tottuk, és ami a leglényegesebb, a szoká-

lejtős terepen a pinceszintbe kerül a két-

sos pontozási listánkon minden szempont

állásos garázs, hátsó közúti kapcsolattal.

a legmagasabb értékelő pontot kapta.
A ház egyébként egy középkategóriás
lakópark piciny telkére épült, csak ezt kifogásoltuk. Ugyanis szerintünk ez az épület
megérdemelt volna jóval nagyobb telket,
így a környezetalakítás is lehetett volna
„királyi”.
36
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–  az ablakkeretek kombi rendszerűek,
belül, vagyis a teljes szerkezet műszárított
borovi fenyő, míg kívül kapcsolt, eloxált
alumínium rendszerű,
–  beépítésük, vagyis a szerkezeti kapcsolat, mint a passzívházaknál szokásos,
légzáras tömítéssel készült,
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–  hőtechnikai értékek:
a)  fix üvegezésű: 0,54 „U” értékű,
b)  nyíló szárnyúak: 0,61 „U” értékű,
c)  az egyharmad és kétharmad részarányt átszámolva az épület (átlag) ablakozásánál az Uw = Wm2K 0,57, vagyis
passzívház-értékűnek számítható.

TÖBB, MINT PASSZÍVHÁZ A++
Az épületet kívülről vagy éppen belülről szemlélve az óriási üvegfelület el-

Az épület fűtését geotermikus kutakból
nyert módon, hőszivattyú közbeiktatásával
oldották meg.

gondolkodtatja az avatatlan szemlélőt. A

A ház gépészetét tervező szerint az

lakás alsó szintjétől az emeletig a padoza-

itt beépített berendezések sorából ki-

ti tér ablakozása az átlag mai házakénál

emelkednek a különféle érzékelőkkel, he-

alig nagyobb. Más épületeknél alkalma-

lyiségenként

zott padozat/ablak szorzóval számolva a

szellőztető rendszerek. Ellentétben az ál-

százharminchárom négyzetméter pado-

talánosan alkalmazott hővisszanyerős be-

zati összterület harmadrészénél alacsony,

rendezések központi légcserevezérlésével,

a középrész esetén átlagos az ablakozott-

az intelligens szellőztető minden használt

ság, csupán a végső harmadrész nevez-

levegőt elszívó és minden friss levegőt be-

hető túlzott ablakozottságúnak.

fúvó elemének működését külön-külön helyi

vezérelt,

hővisszanyerős

Az energiatakarékos rendszerhez a

szenzor szabályozza, így a helyiség levegő-

határolófalak „mind a múltunk jelene a jö-

minőségének figyelembevételével történik

vőnek”, ugyanis ezek a szerkezetek sok

a légcsere. Ezáltal biztosítható az optimális

évtizede meghatározói az adott országban

levegőminőség, ugyanakkor a hőveszteség

alkalmazott építészeti rendszernek.

tovább csökkenthető anélkül, hogy túl szá-

Az alkalmazott fal- és födémrendszer

razzá válna a lakás levegője. A por- és

együttese biztosítja a határértéket, ugyanis

pollenszűrők az optimális levegőszállítás

a közel fél méter vastag határolószerkezet

jóvoltából a hagyományos hővisszanyerős

már a legkorszerűbb, és az általa létreho-

készülékekhez képest akár kétszer hos�-

zott eredmény ma a legjobbak közé sorol-

szabb ideig bírják eltömődés nélkül, a ven-

ható.

tilátorok alacsony energiafelvételű motorjai

A falak és a tetőfödém rétegfelépítésének, valamint az alkalmazott anyagok
épületfizikai jelentőségének köszönhetően
0,09–0,11 „U”-értéket tudtak produkálni.
Legfontosabbak az ablakok és azok
minőségi tételei:
–  minden ablak négy- és háromrétű
üvegezéssel és gázkitöltéssel készült,
–  az ablakfelületek kétharmad része fix
(négyrétű) üvegezésű, míg harmadrésze
nyíló (ez háromrétű),
38
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pedig felesleges megerőltetés híján kevesebbet fogyasztanak.
Kószó József
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Pihenőterasz alaprajz

A most bemutatott háromszintes la-

MINŐSÉGET

EGYSZERŰEN

kóház Ausztria burgenlandi részén, az
egyik kisváros lakóparkjában épült néhány éve.
A nemzetközi kapcsolatnak köszönhetően szép számmal kapunk ajánlatot, hogy
lapunkban mit mutassunk be, ez is azok

Emeleti alaprajz

közé tartozik. Ugyanis az épületet tervező
és építő cég invitálásának tettünk eleget,
négytagú bizottságunkkal.
Először úgy láttuk, hogy ez egy szokványos lapostetős „kockaház”, míg végül egészen beleszerettünk. Ugyanis nem
mindig a külcsín az, ami mértékadó, hanem a belső, és az, hogy az említett ház
hogyan képes az igényeket szolgálni, na
meg a jövőbelátás.
Az épületet először referenciaként építette a GEMBÖC építőipari vállalkozás. A
cég egyébként ma már lakóházat csakis „spar”, vagyis energiatakarékos formában épít, és ezek több mint kétharmad
része passzívház vagy passzívház plusz.
Ez az épület alapjában véve passzívház,
míg a magasabb minősítést, a pluszt csak
két évvel később érte el, amikor a felső
lapostetőre fotovoltaikus elemeket sze-

zott, hogy a közeli főváros már nem az övék. Gyerekeik iskolája

reltek fel. Ez utóbbi akkora teljesítményre

vegyes, és nem szívesen engedik be őket a soknemzetiségű osz-

képes, hogy a ház villamosenergia-igé-

tályterembe. Itt viszont a nyugalom, a környezet, na meg a gyere-

nyének (éves szinten) több mint felét ké-

kek helyzete egészen más. Itt is együtt jár a segédmunkás és az

pes produkálni.

igazgató gyereke egy osztályba, de mindenki tősgyökeres vagy

Házvizitünket kint a kertben, a terasz
ernyője alatti kávéval kezdtük, majd a há-
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Földszinti alaprajz

éppen országon belüli bevándorló. Igaz, így a munkába járás autóval napi plusz húsz perccel több, de ez mindent megér.

ziak elmesélték, hogyan alakult sorsuk itt,

Majd a hely és a ház kiválasztásával kapcsolatban feltett

ahol úgy érzik, hogy megérkeztek. A köz-

kérdésünkre úgy válaszoltak, hogy lassan egy évtizede keres-

gazdász férj és feleség akként nyilatko-

tek megoldást a saját házra, ahol a szomszédok nem zajonga41

nak felettük, és a kertben legyen a családi
fészek. Több alkalommal látogattak bemutató referenciaházakat, végül megtalálták
ezt az akkor már kész, bemutatójelleggel
üres épületet. Majd a kettős szemléhez
csatlakozott a két gyerek, és mindenki leg-
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nagyobb örömére megszületett a döntés.

AZ ÉPÜLET
A kicsit mozgalmas külsejű épület belülről három szintet tartalmaz, és ami a
lényeg, mindegyikhez van terasz és biológiai környezet.
A közel kétszáz négyzetméteres lakás
abszolút funkciókövető.
–  A földszinten a nappali tér tágas helyiségei kettéosztott nappalival és konyhá-

A MŰSZAKI TARTALOM

val, valamint kapcsolt kicsi fürdőszobával.

A ház szerkezeti falait hagyományos

A bejáratnál jobbról (kívül) van a ház tech-

építéstechnológiával húsz centiméteres

nológiai tere: a hőközpont. Ugyanis a

zsalukőből falazták, majd arra készültek

talajhőt hasznosító hőszivattyú, a haszná-

a monolitikus vasbeton födémek. Az épü-

lati-melegvíz bojlere és az automata rend-

let szerkezeti rendszerén kívül kapcsolt

szer itt kapott helyet.

huszonöt-harminc centiméteres poliszti-

–  A z emeleten három hálószoba ta-

rolburok a házépítéssel együtt készült,

lálható, közös fürdőszobával. A szülői

korszerű ragasztási eljárással és szerke-

hálóhoz belül kapcsolt gardrób emeli a mi-

zeti falbekötéssel.

nőséget. Az egyik gyerekszobához kapcsolódik egy terasz (fürdő a jobb felső).

A már említett húsz centiméteres zsalukő, a beton, illetve vasbeton falszerkezet,

–  A harmadik szint a pipatórium és

valamint a födémek együtt fedezik a ház

a biliárdasztal helye. Ugyan csak a neve

szükségletét, betöltik a hőtárolás vagy tö-

pipatórium, de ha vendég jön, ő télen itt

kéletesebben kifejezve: a hőakkumulálás

gyújthat rá, míg jobb időben a kerti tera-

szerepét. Tudvalevő, hogy a szerkezetek

szon.

által felvett hő egyenletes hőleadást biztosít a belétárolt energiából. Nem szakemberek számára egy kis magyarázat az
előzőhöz: ha ez a ház üreges, közepes
hőszigetelő képességű fallal épülne, akkor
aligha lenne a már említett hőtárolást biztosító szerkezet. Ugyanis ami hőszigetel,
az kevés hőt tárol. Tovább folytatva az
építkezni szándékozók szakmai képzését, gondolja el, Kedves Olvasó, hogy ez
a ház sokkal rosszabb „energiamérleggel”
rendelkezne, ha üreges téglából épült volna fel. Azért van kívül a hőszigetelő burok,
hogy az hőszigeteljen, míg azon belül a tömör szerkezet, az épületváz-funkción kívül
tárolja is a hőt, és ha kell, azt egyenletesen
átadja a lakótér felé.
A bemutatott ház déli tájolású ablakai
előtti árnyékvető szerkezet és az automata
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–  Télen-nyáron kellemes klíma a lakásban.
–  Kellemes meleg falfelületek a legnagyobb téli hidegben is.
Az alacsony energiájú házak tehát
nem „high-tech” konstrukciók, hanem gondos tervezéssel és kivitelezéssel létrehozott előremutató minőségű épületek. Az
anyagok és a szerkezetek között is tetszé-

LAKÓHÁZAK EURÓPÁBAN

se szerint választhat az építtető.
Az alacsony energiájú házak olyan
épületek, melyeknek fűtési energiaigénye
kevesebb, mint ötven kWh/m2/év, az egyéb
energiafogyasztókat (melegvíz, főzés, világítás stb.) is beleszámítva sem lesz a ház
teljes energiaigénye több mint kilencven
kWh/m2/év. Ezt a kiemelkedően jó értéket
csak körültekintően megtervezett épülettel, jelentős szigetelési vastagságokkal érhetjük el. Összehasonlításképpen egy az
épületenergetikai rendeletnek megfelelő,
működtetők a közeljövőben kerülnek még

„C” besorolású családi ház esetében ez az

beépítésre, ami még tökéletesebbé teszi a

érték kb. a duplája, kétszáz kWh/m2/év kö-

nyári felmelegedés elleni védelmet.

rül található.

Az energetikai mérleg javítása érde-

Fontos, hogy az összes határoló fal és

kében a ház homlokzatához kollektorokat

tetőfödém U-értéke 0,16 és 0,19 közötti.

kapcsolnak szoláris melegvíz ellátásra.

Majd a háziak hozzáteszik az általuk alig

Energetikai értékelés: a ház északi

ismert kifejező számokhoz, hogy a fűté-

hosszanti falán harminc, míg a másik há-

si költség kevesebb, mint a fele az előző,

rom oldalon (csak) huszonöt centiméteres

majdnem fele nagyságú lakásuk számlá-

hőszigetelés készült, megfelelő energeti-

jának. Igaz, a „spar” eredményt nemcsak

kai méretezés alapján.

a jó hőszigetelésű falaknak és aránylag jó

Szempontok az alacsony energiájú házak építésénél:
–  Északra zárt, délre nyitott tájolás.
–  A falak hőátbocsátási tényezője ne

minőségű, nagyrészt háromréteges üvegezésű üvegfelületnek, hanem a geotermikus fűtésnek is köszönhetik.
Kószó József

legyen több mint 0,2 W/m2K.
–  A tető hőátbocsátási tényezője ne legyen több mint 0,15 W/m2K.
–  A z ablakok üvegének hőátbocsátási
tényezője ne legyen több mint 0,9 W/m2K,
és kerettel együtt se haladja meg az 1,2 W/
m2K értéket.
–  Szabályozott légtechnika beépítése
ajánlott, de nem feltétel.
Az alacsony energiájú házak előnyei:
–  Kiváló hőszigetelés az épület minden
határoló felületén.
–  Jelentős energiamegtakarítás a hagyományos épületekhez képest.
–  Hőhídmentes szerkezetek.
44
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KANDALLÓDIZÁJN 2018
Az ezredforduló éveit követő időben az építészet, az építészeti kultúra,
utóbbin belül a lakáskultúra is erősen
átalakult.
A lakásbelsők, főként a nappali terek
sokkal felszabadultabbak. A pihenő nappali tér nagyobb hányadot „szakít ki” a la-
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kótér összességéből. Míg harminc éve ez
az arány a negyede körüli volt, ez mára
átment több mint egyharmadba. Ugyan a
nappali (szoba) mára már magában foglalja az étkezőt, de még a főzőteret is, amit
még így is nevezhetünk konyhának. Az átlátható tisztaság és a kintről bebocsátható
természetes fény, óriási mértékben előtérbe került.
A nappali terek húsz-harminc évvel ezelőtt kis mértékben kapcsolt galériával is
készültek ugyan, de ezek mára már csak
igényesebb helyeken készülnek, ahol az
ebből keletkező hátrány nem mértékadó.
Utóbbi oka kettős: 1) Tudvalévő, hogy az
alsó fűtött térből télen a meleg levegő felfelé száll, ennélfogva a pihenőtér „hullám-

4

zó” hőmérséklettel szolgálta a ház lakóit.

1

2) A kapcsolt térben (a galérián) az ajtós

A bevezetőben említett nagyobb nap-

kapcsolat közvetlen volt, így a lakáson be-

pali terének mára kihagyhatatlan kelléke a

lüli zaj erősen érintette minden helyiség la-

kandalló.

kóját. Ez utóbbit csak azért említjük, mert

A kandalló szerepvállalása a fűtés terén

így eltömhették a lakásteret (vagyis a nap-

ugyan csökkent, de a lakásdizájn fontos fel-

pali terét) megosztó belső lépcsőt.

adatot szán neki. A másik dolog, amiről beszélni kell: az energiatakarékosság.

2

3

Míg negyed százada a kandallót az

5
6

energiatakarékosság eszközének tartottuk, ez a szemlélet (tudományos alapon)
már teljesen átalakult. Az mindenképpen
igaz továbbra is, hogy a kertünk fanyesedékeinek eltüzelésével a saját kandallónk
energiatakarékos tud lenni, mert addig
nem fogyasztunk egyéb tüzelőanyagot,
míg a kandallót üzemeltetjük.
1 Kandalló a lakótér fókuszában, mely
hangsúlyosan uralja a lakásdizájnt.
2 „Míves” építésű, nyitott tűzterű kandalló, fontos
kellék a lakás nappalijának terében.
3 Galériás lakás zárt tűzterű kandallóval.
4 Zárt tűzterű kerámiaburkolatú kandalló.
5 Nyitott tűzterű látványkandalló.
6 Zárt tűzterű kandalló pihenőpadkával.
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Fontos a hatékonyság, mert egy nyitott
tűzterű kandalló üzemideje alatt is energiapocsékoló, mivel az égéshez hat-nyolcszor több légfelesleg kell, mely biztosítani
képes a tökéletes égést és a szép lángképet. Továbbfolytatva az elmélkedést: a
nyitott tűzterű kandalló lassú és „leégő”
fázisában legalább négy-hatszoros többletlevegőt von el a fűtött térből, a kéményhuzat biztosítása érdekében. Márpedig
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ezen idő alatt a már felfűtött tér magasabb
hőmérsékletű levegője távozik a kandallón, majd a kéményen keresztül.
Zárt tűzterű kandalló esetében már
sokkal tökéletesebb az égéstér levegőellátása, és szabályozható a már említett
légfelesleg. Ez esetben a hatékonyság
(ugyanazon mennyiségű tüzelőanyag felhasználása mellett) többszöröse a nyitott
tűzterű változaténak.
A passzívházaknál pedig kéményes

4

kandallót építeni eretnekség. Ugyanis a
légtechnikai követelmények miatti zárt la-

FŰTÉS KANDALLÓVAL

kótérben, kandallót üzemeltetni nem lehet.

A kandallófűtés – mint már említet-

Nincs más hátra, mint a látványkandalló,

tük – a mai igényeknél inkább másodla-

melyhez még kémény sem szükséges.

gos szerepű, csak ritkábban alkalmazzák
főfűtésként. Akár így, akár úgy, a kandal-

1
2

1 Ívelt homlokvonalú, zárt tűzterű kandalló
oldalpadkával.
2 Mozgalmas tömegű és ívelt síkú, zárt tűzterű
kandalló a nappali és étkező közötti térben.
3 Különleges kerámiaburkolatú kandalló galériás
lakásban.
4 Zárt tűzterű kandalló a lakótér centrumában.
5 Oldalfűtésű kandallókályha a lakás nappali
terében.
6 Óriási nappali tér átlag feletti tömegű, zárt tűzterű
kandalló kályhával és lépcsőzött padkával.
7 Külső térből üzemeltetett kandallókályha.

3
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lóüzem, mint fűtés, tökéletes kell legyen,
függetlenül attól, hogy a kapott vagy terhelt hőt mennyire és hol akarjuk hasznosítani.
Falazott tűzterű kandallóba az építés befejezését követően, a kötési idő-

6

szak eltelte, egy-két hét után gyújtsunk
be! Előre gyártott tűztérelemek esetében,

7

5
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ha a tűztérben nem készült olyan falazat,
amelynek megszilárdulásához bizonyos
kötésidő szükséges, a próbafűtést a betét
beállításakor is elvégezhetjük, ha az már a
kéménybe van kötve. Természetesen légfűtő kandallóknál, ahol a köpeny vagy burkolati fal falazott, és egyúttal konvekciós
terelőként is szolgál, annak hetven-nyolcvanszázalékos kiszáradásáig, a próbafűtésen kívül nem lehet intenzíven fűteni. A
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nyers falazati fugák és betonok ugyanis, a
változó mozgású és hőmérsékletű levegő
hatására egyenlőtlenül szárítják ki a falat,
amin így már új korában megjelenhetnek
az elhasználódás „ráncai”, a repedések.
Begyújtáskor érdemes odafigyelni a
következőkre:
–  sohase gyújtsunk be papírral, mert
a hamuszerű, elégett darabkák egy része
nem a kéményen, hanem a kandallónyíláson, a fűtött térbe kerül vissza;

1

1 „Kétarcú”, zárt tűzterű kandalló mint
térelhatároló a pihenő- és étkezőtér között.
2 Kapcsolt funkciójú kandalló, melynél az oldalsó
padka és fala központi fűtési csőregiszteren
keresztüli hőleadóként funkcionál.
3 Korszerű, zárt tűzterű kandalló a lakótér
fókuszában.
4 Zárt tűzterű kandalló ívelt homlokfalú
dizájnelemekkel.
5 Különös élményhatást nyújtó, zárt tűzterű
kandalló rácsozott hőleadóval.
6 Kandalló és a lakásdizájn harmonikus
együttese.

4

5

–  csak előmelegített (intenzív) kémény
esetén fogjunk hozzá a fűtéshez;
–  ha a beltéri hőmérséklet alacso-

6

nyabb, mint a külső, a begyújtásnál számítsunk kifüstölésre, még zárt tűzterű
kandallónál is!

2

3

A hétvégi és időszakosan használt házaknál, ahol jelenlétünk többnyire a tavasztól őszig tartó időszakra korlátozódik,
a kora tavaszi első begyújtáskor gyakori,
hogy a füst a kandalló nyílásán befelé gomolyog, nem pedig a kémény felé. A jelenség oka kézenfekvő és természetes:
a belső hőmérséklet öt fok, a külső pedig
már tizenöt fok, ezért a fajsúlykülönbség
miatt a huzat megfordul, és a füst képtelen
a kéményen távozni.
Megoldásként két módszerrel is próbálkozhatunk. Vagy a helyiség szellőztetésével közelítsük egymáshoz a belső és
a külső hőmérsékletet, vagy egy gázfőző lángjával, esetleg elektromos rezsóval
vagy hősugárzóval három-öt percen keresztül, a füstkamrán át melegítsük elő a
kürtő levegőjét, és azután azonnal gyújt-
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3
sunk be a gyújtóssal! Ha csak két-három

– a tűztérfalnál is aerodinamikai szempon-

perccel is elkésünk, kezdhetjük újra az

tokat kell figyelembe venni. Egy jól terve-

egészet, mert az előmelegített levegő el-

zett tűztérben a levegő áramlása, valamint

illan a kéményen át.

a levegővel keveredő láng és füst egyenle-

Egyenletes fűtéshez az égési levegőt

tes továbbvezetése tökéletes lángképet és

folyamatosan kell biztosítani a szabályo-

füstelvezetést eredményez. Ez azonban

zón keresztül. Ne lepődjünk meg azon,

természetesen nem jelent egyúttal tökéle-

hogy egy nyitott tűzterű kandalló tüze-

tes hőleadást is.

lőigénye három-négyszerese a hasonló tűztérméretű, zárt tűzterű kandallónak,
anélkül, hogy hőmérséklettöblet keletkezne. Ennek oka a két kandallótípus hatásfokának különbsége.
Az előzőekből jól látszik tehát, hogy a
tökéletes égés során milyen nagy fontosságú az égési levegő, valamint a tűztér
alaki kiképzése. Az „elméleti” tűztérmére-

1
2
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tezésnél – a gépkocsiknál jól ismert ellenállásmentes vonalvezetéshez hasonlóan

4

6

Kószó József
1 Körpanorámás kandalló a lakótér centrális
középrészén.
2 Oldalkandalló zárt tűzterű betételemmel és
kerámiaburkolattal, valamint pihenőpadkával.
3 Különös lakásdizájnnal megoldott központi
fűtési hőleadós saroképítmény, mely fontos
része a lakótérnek.
4 Ívelt tömegű, zárt tűzterű kandalló, lépcső mögé
„bujtatva”.
5 Látványkandalló a lakótér nappalija és az
étkezőkonyha között.
6 Kandalló mint térelválasztó a nappali tér és a
konyha között.
7 Különleges hőleadás: kandalló egy
alkotóművész lakásában.

7
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– Oktatási épületrész
A pinceszinten személyzeti öltözők,
mosoda, sportközpont férfi-női öltözőcsoporttal, edzőtermekkel, szaunákkal, mas�százzsal, a felette lévő 2 szinten étterem
főzőkonyhával, 20 db vizsgálati szoba a
pilóták elhelyezéséhez, orvosi vizsgálati
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részleg, a 3. emeleten oktatási helyiségek

PHARMAFLIGHT

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

DEBRECEN

és irodák találhatók, a tetőszinten a gépészeti kiszolgálás és ezek helyiségei találhatók.
– Gyógyszerészeti épületrész
A földszinten a gyógyszergyártási tevékenység, az 1. emeleten az orvosi kutatás laborjai, irodái találhatók.
A telken külön épületben helyeztük el
a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt
kockázati besorolás miatt a ki- belépte-

A Pharmaflight nemzetközi kutatóközpont Debrecenben, a nemzetközi

tést ellenőrző portát és az intézmény saját
gépjárműveinek garázsát.

repülőtér melletti telken épült. Az épü-

Az épületrészek egymáshoz nyakta-

let fő funkciója pilótaképző oktatási

gokkal kapcsolódnak. A főbejárat az észa-

épület, mely kiegészült egy gyógyszer-

ki oldali megközelítési irányból egy védett

gyártó épületrésszel is, ahol az itt folyó

belső átriumból nyílik. Kétszintes, üvege-

orvosi kutatások alapján a repülésbiz-

zett függönyfalas előcsarnokból közelít-

tonságot segítő gyógyszerek kifejlesz-

hetők meg az egyes épületfunkciók. A

tését és gyártását végzik.

szimulátorcsarnokhoz külön is létesült egy

A tervezés célja egy repülési akadé-

recepció azok részére, akik az épület szol-

mia létesítése volt a teljes 9 hektár nagy-

gáltatásai közül kizárólag a repülőgépek

ságú beépítetlen területen, melyben a

szimulátorait és az ehhez kapcsolódó ok-

tudományos oktatási tevékenység mellett

tatást veszik igénybe.

ipari, repülőgép-gyártási és összeszerelési tevékenység is szerepelt. Cégünk a telek
tulajdonosának megbízására egy hasznosítási tanulmánytervet készített. Ebben a
campus épületei mellett egy családok által
is látogatható repülési kiállító parkot és az
érkező és felszálló repülők megtekintéséhez egy kilátótornyot is javasoltunk. A beruházó cég ez alapján bízta meg irodánkat
a tervezési feladattal.
A megépült 1. ütem a teljes területből
1,4 ha nagyságú területen valósult meg.

AZ ÉPÜLET 3 RÉSZRE
TAGOZÓDIK:
–  Szimulátorcsarnok épületrész
A csarnokban 4db „fullflight” mozgó
szimulátor helyezhető el, a 3 szintes belső részen ezek működését biztosító helyiségek vannak.
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A homlokzati és tömegalakítás tervezése során markáns elem az épületen
randomszerűen elhelyezett horizontális
árnyékoló lamellák megjelenése. Az engedélyezési tervekben az oktatási és gyógyszerészeti épület déli oldalán az épület
előtt egy független szerkezetű, kétszintes
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napcellás árnyékoló falat terveztünk, melyet később költségcsökkentési okból a
szimulátorcsarnokra tervezett homlokzati lamellás kialakításra alakítottunk át. A
szimulátorcsarnok egyenletes természetes megvilágítását úgy kellett biztosítani,
hogy a szimulátorokat közvetlen napsugárzás ne érje. Ezt az árnyékoló lamellás megjelenést terjesztettük ki később a
többi épületrészre is. Sajnos az árnyékoló lamellák led csíkos kivilágítása is a költségcsökkentés áldozatává vált, mely az

Az épület ünnepélyes átadását követő-

esti megjelenéshez egyedi jelleget adott

en a tervezett sokrétű és összetett funk-

volna az épületnek. A megvalósult külső

ciója közül leginkább az egyetemi BsC

világítást a kivitelező cég szakemberei ala-

szintű oktatási tevékenység beindulása

kították ki.

örvendetes, mely nemzetközi ATO enge-

A belsőépítészeti tervezés során a
megrendelő megbízásából dolgozó terve-

déllyel biztosítja Boeing 737-es és Airbus
320-as repülőpilóták képzését.

zők a külső megjelenéstől eltérő karaktert

Ezenkívül fontos a pilóták egészség-

alakítottak ki az épület belső tereihez. Mind

ügyi alkalmasságának tesztelését végző

anyaghasználatban, mind színvilágban je-

vizsgálati részleg működése, valamint az

lentős ez a különbség, ami az épület-

ehhez kapcsolódó repülés-élettani kuta-

be lépve elsőre feltűnik. Összességében

tóközpont munkája is. A gyógyszergyártá-

mégsem zavaró ez, inkább egy újabb érde-

si tevékenység egyelőre kísérleti fázisban

kes elem az egyébként is szokatlanul pá-

van, még nem indult el.

rosított és összetett épületfunkciók mellett.

Az elképzelt repülési akadémia többi
kapcsolódó tevékenysége és a hasznosításra tervezett beépítetlen terület további
négyötöd része még várja a befektetők érdeklődését.
Generáltervező: Érték-Forma Bt.
Felelős tervező: Lőrincz Attila
Épületszerkezeti szaktervező: Dudinszky Orsolya
Belsőépítész tervező: PONT5 studio
Statika: Kovács Csaba, Kákonyi Sándor
Fotók: Bujnovszky Tamás
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maroknyi más vallású kisebbség teljes alárendeltségben él, de jó kapcsolatban vannak egymással.
Háromszáz-háromszázötven évvel ezelőtt a sziget kereskedelmi csomópont lett,
mert itt a fő piacon fordult meg a legtöbb
rabszolga, mint valami állatvásáron, és in-
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nen vitték őket az észak- és dél-amerikai
kontinensre. A szigeten is nagy keletje lett
a nagyon olcsó munkaerőnek, főként a cukornádtermesztésben és a cukoriparban.
Ma ugyan a cukornádtermelés alábbhagyott, de azért a fél évszázaddal ezelőtti
mennyiség felét még mindig megtermelik,
és ennek fele mint utótermék, a híres rum.
A fő megélhetési forrás felét ma már
a megnövekedett turistaforgalom adja, és

2017-BEN A VILÁG LEGSZEBB MÚZEUMA:

GUADELOUPE
MEMORIAL MÚZEUM

azt az átlagos karibi szint felett képesek

Mielőtt a múzeumról beszélnénk,
egy kis helyismereti és történeti beszámolót tartunk, ugyanis maga az ATe
múzeum ezek együttes múltjára épülve
jött létre.

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

Maga a sziget helyileg az amerikai
földrész karibi térségében a Kis-Antillák
szigetcsoportjának egyike, míg közigazgatásilag Európához, vagyis Franciaországhoz tartozik, így az ország legkisebb
megyéje a maga háromszázkilencvenezer
lakosával.
Elő eseményként annyit, hogy a nagy
felfedező

Kolumbusz

(második

útján)

1493. november 4-én fedezte fel, és azóta
európai gyarmat. Ugyanis ez a szigetcsoport azóta volt az angol birodalom része is.
Történelmi jelentősége 1802-re vezethető vissza, amikor Napóleon első nagy
lépése itt kezdődhetett, mert konzul, vagyis a szigetcsoport kormányzója lett.
A sziget vezetői – a felfedezést követő időktől – mindig európai fehérek voltak,
míg a nép a rabszolgaként Afrikából idehurcolt feketékből állt. Az ő leszármazottaik teszik ki tulajdonképpen a mai lakosság
háromnegyed részét.
A több szigetből álló megye fővárosa
Basse-Terre, legnagyobb városa Pointe-àPitre. Még annyit, hogy a sziget lakosai nagyon vallásosak és hithű keresztények. A
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szolgálni. A szigeti túrák, a tenger vagy ép-

akinek ez a sziget volt a legkedvesebb ku-

pen a szomszédos, világhírűvé lett sziget,

tatási területe szobrot kaphatott a tenger

a Montserrat, igen kedvelt egynapos kirán-

vízszintje alatt vagy tíz méterrel lejjebb. Így

dulások célpontja.

Cousteau kapitány csak a felette átkúszó

Ha van időnk, körbejárhatjuk a fő

hajók fenékrészét és a csodálatos tengeri

szigetet, lepihenhetünk az aranysárga

világot kutathatja kőbefagyott tekintetével.)

homokos strandon. Előttünk a mindig hul-

A tervezési megbízást – pályázat útján

lámzó tenger, és felette a háttérben füstöl-

– Pascal Berthelot és a francia Jean-Mi-

gő Montserrat, igencsak a szép élmények

chel Mocka-Celestine (BMC építésziroda)

gyűjtőkosarának tartalmát gyarapítja, a

kapta. Társtervezőként bekapcsolódtak a

békés hullámokban való strandolás köz-

munkába Fabien Doré, Michael Marton és

ben. Míg a hűtőből előkerülő hűsítők szép

Marc Mimram építészek is.

élménnyel töltik meg az emlékezőnket, ad-

A tervezés első fázisában már a mes-

dig, akik tehetik, egy másik emlékhelyre

terséges sziget elkészítése igen gyors

zarándokolnak el, a Memorial Múzeumba.

tempóban alakult a mai véglegesre, mint
valami úszósziget. A cölöpözést mint tám-

A MÚZEUM
A guadeloupe-i turisztikai hivatal az el-

falat velencei módra, de vasbetonból építették,

sávos

betonteherrel

spékelve,

múlt évtizedekben már többször szorgal-

feltöltésre pedig a szemközti sziget murva-

mazta a francia kormánynál, hogy épüljön:

bányájából hozták az anyagot. Mindezek

–  jelentős nemzetközi repülőtér;

szemszerkezetét úgy állapították meg,

–  támogassa a helyi turizmus fejlesz-

iszapos homok keverékével, hogy az

tését;
–  sűrítse a szigetcsoport és az anyaország közötti (légi és vízi) kapcsolatot;
–  és végre épüljön meg az az 1946ban beígért emlékmúzeum.
Ugyan a szigeten van emlékhely, ott,
ahol az első rabszolgagyűjtő állt. Ez a

–  jól tömöríthető
–  és benne az épület (ugyancsak) cölöpalapozása jól elkészíthető legyen.
2007-ben a tervek és engedélyek birtokában hivatalosan elkezdődhetett az
építkezés. Az alapozás több mint tizenhat
hónapig tartott.

gyűjtőhely és kőfallal (mint egy erőd) kö-

Fölötte az egész létesítmény hor-

rülvett közel négyhektáros terület több

dozóvázának – úgymond – szerkezeti

évszázadon át töltötte be az ember és ál-

rendszere már tizennégy hónap alatt elké-

latvásár szerepét is.

szülhetett.

Ez az emlékhely a Pointe-à-Pitre kikötőnek kiépített öble mellett fent a magaslaton, mint valami katonai erőd, helyezkedik
el. A Memorial Múzeum helyét – a sűrű beépítettség miatt – ezen a kikötő vizéből kirekesztett, részben mesterséges szigeten
jelölték ki.
A végleges döntés 2005-ben született meg egy kormányhatározat alapján.
Fontos kikötés volt, hogy csakis a sziget
múltját mutathatja be, mint történelmi örökséget, csak kicsiny részében szerepelhet
a karibi világ öröksége. Az is feltétel volt,
hogy a sziget múltjához nem kapcsolódó
esemény vagy személy nemcsak a múzeumban, de még az egy kilométeres környezetben sem szerepelhet. (Lám, mégis
csoda történt. A világhírű tengerkutató,
60
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Közben a terveket többször módosították, mert az eredeti kampós horog (horgony) vetületi alakú múzeumépülethez egy
konferenciaépület is csatlakozott, igaz, abszolút elkülönített és önálló funkcióval és
felépítményi rendszerrel.
A már kettős funkció, az eredeti terv-
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nek

megfelelő

külső

szövetmintáza-

tú hálós burkolat hídszerű kapcsolatával
egyesülhetett a két létesítmény. A két épületegység első emelete felett induló hálós
burok ferde átmenete a konferenciaépület
irányába, mint valami felvezető, „valami”
viszi át az amúgy térplasztikaként is domináns objektum egyesült tömegét.
Az egészet az öböl átellenes oldalánál
több évtizede megépült Szent János Hotel erkélyéről szemlélve, mint egymáshoz
kapcsolt növényi gallyakból font két gólyafészek, igencsak megváltoztatta a tengerparti képet mind nappal, mind esti fényben.
Az épületegyüttes a monumentális építészet lábnyoma, egy kulturális és gazdasági központ, amely a „Darboussier”
történelmi terület megújulásának a része.

képzőművészeti tér, amelyet a Memorial

Ez a jövőbeli városközpont a Pointe-à-

ACTe működtet, kétszázötven fő befoga-

Pitre nevet kapta, és Guadeloupe és a ten-

dására képes.

gerparti városrész jelképe. A hely, amely

Az együttes épületrészek több szint-

erősíti a szabadság gondolatát, elítélve

jének a hétezer-nyolcszáz négyzetméter

egyes emberek alárendelését a társada-

nagyságú területe 1,2 hektáros területet

lomban (vagyis elítéli az emberi megkü-

vesz el a kikötő víztükréből kiépült (félig)

lönböztetést).

mesterséges szigetből. Az épületek körül hatszáz gépkocsi befogadására kiépült

TÖBB RÉSZBŐL ÁLL
AZ ÉPÍTMÉNY:
Állandó és ideiglenes kiállítási terüle-
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parkoló egyébként jó szolgálatot képes tenni más turisztikai célokhoz is, mert amúgy
a belvárosnak is a centrális részén van.

tet és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó

A múzeum és a parkoló között egy kis

épület. Központi terasz és egy vendégfo-

területet lekerítettek. Maga a kerítés a múl-

gadó csarnok köré szervezve, ahol a láto-

tunk örökségét szimbolizálja, a faágak ku-

gatóknak személyes családfakutatásban

szaságával.

lehet részük. Az épület közel kétezer-öt-

A főépületet és a kapcsolt konferen-

száz négyzetméter kiállítási térrel büszkél-

ciaházat összekötő ezüstös növénygyö-

kedhet, és más szolgáltatók is teret kaptak

kerekhez hasonlítható kompozíció az itt

itt, úgymint például egy kávézó, étterem,

legyökerezett nép életútjának jelképe itt

bolt, médiakönyvtár, kutatási és kiszolgá-

Pointe- à-Pitrében. A centrálisan meg-

ló területek.

szerkesztett múzeumépület kör vetületi

A második épület az elsőhöz egy fém

alaprajzú belső udvarának közepén van az

ívvel kapcsolódik. Ez a megemlékezés

az életfa, mely rozsdás palástjával az el-

területe, magában foglalva egy többcé-

múlást, a teljes objektum pedig már a jövőt

lú teret és egy bisztró éttermet, amelyek a

jelképezi Jacques Martial, a Múzeum igaz-

tengerpartra néznek. Ez a konferencia és

gatója szerint.
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A kíváncsi építész is megkapta a választ a múzeum igazgatójától: „Ez a fémfelület olyan bevonati réteget kapott, mint az
öböl vizében ringatózó óceánjárók hajóteste, és nem kell félni a gyors korróziótól.”
A szél süvítő hangjával kapcsolatos
kérdésemre pedig a válasz egyszerű volt:
„A tengeri szellő suhogása és a fémsza-
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lag lemezek rezgése együtt olyan, mint a
színházi zenekar hangja ott lent a zenekari
árokban. A párizsi opera bármely előadása azzal a különbséggel, hogy ez a helyi
emberek múltját, nem pedig a Toscát eleveníti fel.”
Az épületbelső a recepciót elhagyva – a kiállítási tematikai sorok „füzérjére” kapcsolva – puritán, egyszerű. A tárlók
ötven-ezerkétszáz négyzetméteres terei
„dobozban doboz” elven készültek, az intézmény vezetője szerint.
Az épületegyüttes emeleti tárolóiból a
konferenciaépület felé sétálva a paraván„A gyökérszövetháló mögötti sötét do-

szerű rácsozat belseje felé, oldalra meg-

bozszerű épülettömeg a sötét múltat, a fö-

nyílik valami. Egy újabb híd, mely már nem

lötte és előtte ezüstösen csillogó szövet

fészek vagy gyökérzetszerű szövevény,

már a vidám és mindig jókedvű guadelo-

egyszerű jelenlétével csak „terel” bennün-

upe-i nép egymásra utaltságát jelképe-

ket. Áthaladva a hídon, ott a lenti parkoló

zi a szabadság zászlaja alatt” – ez már a

vagy a főbejárat feletti közel nyolc méter

mindig mosolygó idegenvezetőtől szárma-

magasságban átvezet bennünket arra az

zó gondolat. Míg az építészek jellemzését

emlékhelyre, ahol több millió, Afrikából

hallva:

„kényszerüdülésre”

„Ez az épületdoboz gyökérháló-szerkezet alakú, érdekes alakú ezüstrácsból

rabszolga

tengette életét, míg megtalálta új gazdáját
az emberpiacon.

készült. A gyökerek felidézik a dolgok ere-

A múzeum fő kurátora szerint pedig: „A

detének feltárását, továbbá a lendületet, a

doboz tisztelettel adózik a rabszolgaság és

növekedést, a világon átsugárzó folyama-

a rabszolga-kereskedelem számos áldo-

tos mozgást és az önkifejezést.”

zatának. A fekete, foltos kvarc homlokzat

Az épület körüli különös szövevényről
említést téve.
Az acélváz, mely körül járdák és sétaterek vannak, akarva, akaratlanul körbe-
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áthozott

jelképezi az elhunyt lelkek millióit. A fekete
doboz egy olyan állandó kiállításon megtekinthető, mely szimbolizálja a múlt emlékeit, és így állít emléket.”

viszi a kíváncsi embert, mert a kiút csak

Egy turista írta a múzeumról a ven-

annak rövid, aki már ismeri a labirintust. A

dégkönyvbe: „Ez egy nagyszerű múze-

körkörös járdák is kapcsolódnak (kívül is)

um, mely az ókori görög rabszolgaságtól

Megígérjük, hogy ha megtehetjük, in-

a bemutatóterekhez, igaz, csak az idősza-

a modernkori rabszolgaságig bemutatja a

nen Európából átkelve az óceánon, unoká-

Az Európai Tanács 2017-ben meg-

kos nyitvatartási időben, főként zárás előtt

történelmet. Különös tekintettel a guadelo-

immal megnézzük azt az állandó kiállítást,

hirdetett Múzeumi Díját a Franciaország-

és esti fényben.

upe-i, Afrikából érkező rabszolgák történe-

mely bennem majdnem olyan nyomot ha-

hoz tartozó guadeloupe-i ACTe múzeum

ZÁRSZÓKÉNT

A kubust körülölelő „fonat” acélszalag

tét. Van egy étterem az öbölben. Könnyű

gyott, mint az auschwitzi múzeum. De ez

nyerte el, a negyvenhat benevező európai

labirintusa a sétajárdáról tekintve egysze-

parkolni itt, és javaslom, hogy induljon el

másképpen, mert itt az ember még állati

múzeum közül. (Második a genfi néprajzi

rű, de mégis a bonyolult gyökérhálót jelké-

innen, majd nézzen meg más dolgokat is

sorban, de élve maradhatott.

múzeum lett.)

pezi.

Pointe-à-Pitrében.”

Kószó József, Kószó Tamás
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csomóponttól kicsit északabbra. A torony
pedig ne egy látványkolosszus legyen, hanem adjanak neki funkciót. Így lett a két torony irodaház.
A tervezésre pályázatot írtak ki, meghívásos alapon. Nyertes befutó a New York-i
Burgee és Johnson építésziroda lett. A ja-
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vaslati terv akként fogalmazta meg a lényeget – mely kis módosítással a mai

EURÓPA-TORONY
MADRID KAPUJÁBAN

látképet erősen meghatározza –, hogy legyen széltorony formájú.
A beruházói igény itt teljesült, a sugárútra tizenöt fokban befelé dőlő objektumban. A felszín feletti huszonnégy emeletes

Az ezredforduló éveiben Madrid óri-
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irodaépület két világcég irodaháza lett,

ronyépületeknél – más vasbetonvázas tár-

való gyors kapcsolatát, több személyfelvo-

az egyenként ezerszáz négyzetméteres

saikkal ellentétben – itt a belső tartóváz

nó biztosítja. A felvonók függőleges közle-

(bruttó) területével. A földszint közösségi

száz százalékban nyomásra, míg az át-

kedtetése miatt a tizennyolcadik emeletnél

és fogadóteret tartalmaz közvetlen utca,

ellen oldalnál túlnyomórészt húzásra (is)

át kell szállnia annak, aki a felsőbb szin-

metró és terep alatti parkolók megközelít-

alkalmassá téve lett a hordozóváz meg-

tekre szándékozik feljutni.

hetőségével, míg a két épület tetején heli-

konstruálva.

kopter-leszálló is épült.

Sokunkban felvetődnek kérdések a két

A hordozóváz kilencven százalékban

döntött épülettömeg jelenével kapcsolato-

ási focistadionja már szolgálta a spor-

A kapuépületek úgy helyezkednek el

vasbeton, míg a kiegészítő rész acélszer-

tolókat, legfőképpen a szurkolókat. A

egymással szemben a dőlt alakzatukkal,

kezetek kombinációjával épült. Az épü-

–  Miért ekként fogalmazták meg a vá-

monumentális létesítmény körüli autó-

mint valami két ajtónálló a középkorban,

letbelsőben ugyan vannak függőleges

rosrész látképét erősen átformáló, döntött

parkoló igény jelentette az első számú

a bejárati tér felé döntött alabárdokkal. De

tartópillérek, de azok kiegészítő tömör

épületeket?

gondot. Majd a közeli metrócsomópont

itt a bárd foka maga a toronyház palást-

vasbetonfalas

kapcsoltan

–  Miért építettek két olyan épületet,

fejlesztésével szándékoztak a szurko-

ja. Szerkesztése sem egyszerű, ugyanis

biztosítják azt a stabil állapotot, mely az

melyek ellentmondanak a hagyományos

lók igényeit megoldani.

rácsmezővel

san:

a huszonkét-huszonhárom méteres alap-

egész tömeget egyben, és nem utolsósor-

szerkezeteknek, vagyis a terhek vertikális

Ha már fejlesztés, itt a nagyváros

rajzi méretű tömeg döntési vetülete újabb

ban a helyén tartja.

elosztásának?

északi irányba vezető sugárútján, akkor

huszonkét-huszonhárom méterrel növeli,

Az épületek (külön-külön) funkcióját

Választ ne keressenek, helyette érté-

kell oda valami látványosság is. Döntés

az alatta lévő közlekedési térre vetített el-

tekintve – a tűzbiztonsági követelmények

keljék benne azt, hogy ez egy emlékmű,

akként született, hogy legyen Madridnak

méleti képet. A sugárúton haladva jól ér-

betartása miatt – a tervezési fázisban

vagy éppen acéltorony, mely – fentről, mint

északi, úgymond Európa felé vezető ka-

zékelhetjük azt a statikai tételt, mely itt

többször át kellett szervezni. Épületenként

egy talajba ékelődő jövevény – az őt foga-

puja. Először francia, majd olasz mintá-

az irodaépület bordázataként összefogja

három lépcsőház, melyből egy abszolút

dó főváros jelképévé is válhat évtizedek

ra akart a városvezetés kaput építtetni, de

az egész kubust. A rombuszalakzat épü-

menekülési funkcióval készült. Az emele-

múlva.

helyet nem találtak. Ugyanis a Paseo de

leten belüli négy szekciója foglalja egybe

ti szintek földszinttel, illetve a garázsokkal

la Castellana csomópont erre alkalmas lett

a négyszer hat irodaszintet. A döntött rá-

volna, viszont oda mindenképpen körfor-

csozat mögötti, de már függőleges karak-

galom szükséges, de akkor hová kerüljön

tert öltő függönyfalak hálós szövevénye, a

a szóban forgó kapu? Ugyanis a várost ve-

szinteket határoló üvegezett függönyfal.

zető szakmai kufárok nem akartak valami

Az épület alatti háromszintes parko-

látványkaput a körforgalom belső szige-

lóház túlméretezett vasbeton szerkezete

tére, mert akkor a kapufunkciót nem tud-

és annak (támasz) rácsozata itt a fősze-

ja betölteni.

replő, az elbillenés elleni védelemben.

Tovább nehezítette a döntést, hogy

Ugyanis az épület vasbeton hordozóvá-

a körforgalmi közlekedésterület felszíne

za együttműködik a terepszint alatti konst-

alatt van a metrócsomópont személyfor-

rukciókkal, és mindez biztosítja a statikai

galmi része, bevásárlóboltokkal.

stabilitást, de még a hetes erejű földren-

A támogatók, akik betöltötték a pén-

gésnek is ellen kell állnia (ez utóbbit figye-

zeszsák szerepét, a következő ötlettel áll-

lembe vették a konstrukciós tervezésnél,

tak elő: két jeltorony épüljön a körforgalmi

de még a főpróba várat magára). A to-

Kószó József
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mint a Sydney-i opera belsője, mindkét helyen az egyszerű beton szürkesége dominál. Születésük között közel egyharmad
évszázad telt el, de az ifjabb kicsit más
belső teret kaphatott volna.
Ha a színpadon állok, onnan a csíkos széksorok kárpitjainak rajzolata a
Lajta menti szántók barázdáihoz is hasonlít, csak a magvető hiányzik. Vagy talán
nem is annyira a vetőmag, mint inkább a
kultúrmag a fontos, mert az estélyi ruhába

NAGYVILÁG

öltözött hölgyeknek és a fekete öltönyös
férfiaknak ez itt egy találkahely. A széksorok megtelnek, a függöny felgördül, a halk
zene felcsendül, és életre kel a színpad.
Mindjárt elfeledjük azt, hogy hol vagyunk,
mert ez több, mint egy szabadtéri mise helye, a kultúra oltáránál.
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A ST. PÖLTENI KULTÚRTEMPLOM

forma irányába. Az így létrejött, minden

A nézőtér kiürült, de az előtérben már

irányból visszafogott ívek mentén feszü-

van élet a kultúrmag és az óriási üvegfal

lő tömeg határozza meg elsődlegesen, az

mögötti térben. Az igazi találkozás színhe-

épület karakterét.”

lye a helyi, mondhatni a tartományi kultúrá-

Az említett színház – óriási üvegdo-

ra és hírátvételre éhes emberek számára.

bozba zártan – igazán esti fényben iz-

Ausztria minden tartománya igyek-

Másnap elcsendesül minden, mert reg-

galmas, mert a tompa térvilágításnak

szik kitenni magáért a kultúra oltárán.

gel van, a tér üres, a fesztiválház magá-

köszönhetően a bentről feltörő fény rajzo-

Nem volt ez másként az ezredforduló

nyosan kelleti magát az éppen felkelő Nap

lata újabb képet formál a szemlélők soka-

éveiben St. Pöltenben sem.

fényének csillogásában. Ha bentről nézek

sága előtt. Mindezt úgy érte el a látványért

A régi–új belváros teljesen megújult, el-

kifelé az aulából, akkor a halvány zöldes

felelős, hogy gondosan koreografáltan iz-

sőnek a kormányzati negyed, a Hollein Mú-

üvegfal városi panorámát rajzol a képze-

zik fel, megteremtve a sejtelmes fényt és a

zeum, vele párhuzamosan a Krischanitz

letbeli háttérfalra. Ha pedig kintről tekin-

vele elérni kívánt hangulatot.

zenepavilon, majd a Festspielhause, vagy-

tünk az egész épületkülsőre, egy egészen

Kada építész az épület átadását köve-

is a színházépület. Ezek tulajdonképpen

jól sikerült építészeti alkotást látunk, le-

tően Ausztria legpatinásabb épületéért já-

egy a főtér köré „helyezett” épületek tömb-

gyen dicséretére Kada építésznek.

ró díjat vehette át.

jei. Közöttük van a városi torony, mely tu-

A kockatömbök egymás mellé helye-

lajdonképpen idegenforgalmi céltorony,

zett kubusai és azok csupa üveg látvány-

rajta kilátóval.

felülete fölött az íves alaprajzi formálású

Marco Zimmer

üvegelemekből összekapcsolt egynegyed

A SZÍNHÁZ ÉPÜLETE
A Festspielhause tervezésére Klaus
Kada építészt kérték fel azzal, hogy hozzon létre egy olyan kultúrépületet, mely a
harmadik évezred hírnöke lehetne ott, a
St. Pölteni városközpontban.
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hengeres és dőlt tömeg már meg is rajzolja azt a képet, mely a színházi nézőtér külső „héj” felületét alkotja.
Az egyik építészeti értékelésből emelünk ki véleményt:
„Hogy akkor mégis mi a kiemelkedő

A színházépület megtekintéséből a

újítás ebben az épületben? A választ az

bennünket kísérő Evelin szerint jobb, ha a

auditórium megformálásában és elhelye-

belsőt kihagyjuk, mert az semmiféle eget

zésében leljük. Klaus Kada zöld festett

rengető újdonsággal nem rendelkezik.

üvegekkel burkolta az auditórium terét oly

Ugyanis a belső a puritán egyszerűség

módon, hogy a hozzá vezető folyosókat is

szülötte, ezt már mi is láthattuk. Itt bent a

a felület mögé rejtette. A hagyományos ér-

kultúrtemplomban a nyers, vagyis látszó

telemben szinte mindig íves nézőtér így

beton úgy van összepárosítva a dizájnnal,

valamelyest átmenetet képez a hasáb69
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TOD'S ÜZLETHÁZ TOKIÓBAN

Az épület bemutatása előtt az egyik
koppenhágai nemzetközi építészkonferencián elhangzottakból idézve:
„Ha valamely világcég földünk öt kontinensének különleges épületét szándé-

NAGYVILÁG

kozik megépíteni, és a pályázatra meghív
japán építészt, akkor legalább ötven százalék a keleti ország szakembereinek sikere, az, hogy nyerni fognak.”
Ugyanazon a konferencián egy másik
vélekedés, de ez már a közönség részéről,
kérdésként hangzott el.

lakfunkcióját – teljességgel fix üvegezés-

„Ha elemezzük földünk építészeinek

tű fehér hasáb ott a fél-egyszáz éves há-

tevékenységi körét, miért a japánok terve-

zak között kicsit irritáló, de a felkelő nap

A látványos, betonból készített mértani

zik a legtöbb múzeumot a világnak”, majd

országában ez megszokott. Szerintük a

mintázatot adó felülettel társította a szer-

a választ meg sem várva folytatta: „A ja-

fejlődést és a fejlesztést hagyni kell, hogy

kezeti rendszert, és igyekezett követni a

pán építészirodák azok a földkerekségen,

szabadon érvényesüljön. Ez utóbbi kije-

tejüveggel és az áttetsző üvegpanelekkel

akik a térkompozíció vagy az épülettömeg

lentés pedig Tojoo-tól hangzott el az első

átszőtt betonvázzal. Ito meghökkentő, be-

alakításában mindig valami többet adnak,

tervzsűrizés során, amikor a bíráló szak-

tonból formált famotívuma vaskos törzs-

talán ez lehet az oka. Ha így van, akkor ne-

mai zsűri kérdezősködött.

ként kezdődik az épület alapjánál, majd

sel.

künk, európaiaknak át kellene formálnunk

A megrendelői igény ekként hangzott el:

szétágazva egyre keskenyedő ágakként

az ízléskultúránkat, hogy nagyobb eséllyel

–  A z épület megjelenésével, egyedisé-

törekszik a felső szintek felé. Ez a min-

tervezhessünk egy közintézményt vagy

gével az absztrakt építészet jövőjét hang-

tázat kívül és belül ugyanolyan jól látha-

éppen múzeumot.”

súlyozza.

tó, az üvegpaneleken beáradó napfényt

Az ezredfordulón a milánói Tod’s luxus-

–  A belső tér pedig inkább egy repre-

megszűrve folyton változó fény-árnyék

cipő-kereskedő cég terjeszkedni akart Ja-

zentatív kiállítótérhez hasonlítson, mint-

hatással gazdagítja az enteriőrt. A belső

pánban is, és megvásárolt egy „lepusztult”

sem egy európai cipőboltra.

térben nem lett szükség plusz tartószer-

épületekkel beépült telket a tokiói Shibuya

–  A belső tér legnagyobb része legyen

kezet elhelyezésére az épület tömegének

városrészben az Omotesando sugárút dé-

összefüggő és jól átlátható, és az ideérke-

alátámasztásaként, így a divatcég a lehe-

li fekvésű felén.

ző, első szemléjét úgy tegye, mintha egy

tő legtöbb hellyel gazdálkodva állíthatja ki

modern múzeum tárlói között sétálna.

árukészletét. A világváros központjában,

A telek teljes felszámolása után lehetett pontos geometriai képet kapni annak
közel „L” alakú formájáról. Majd ezt követte
a meghívásos tervpályázat, melyre a meghívott közel két tucat építész közül nyolcan
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Az absztrakt beton–üveg szerkeze-

–  Napi készlet raktárra alig lesz szükség, mert minta alapján szállítanak.
–  A z ügyviteli irodák is részei legyenek
az árubemutató térnek.

számos neves dizájner és építész által tervezett divatházak szomszédságában álló
Tod’s kiemelkedik környezetéből: kivételes szépsége érzékelteti Itó különleges he-

–  A z Imabori (Japánban) Építészet

nyújtottak be igényesen kidolgozott mun-

Az épület alaprajzi rendszerét ugyan

kát. Végül egy majdhogynem egyszerű ké-

a tervező a beruházó igényének megfe-

Itó Tajoo az új absztrakt expresszioniz-

egyszerű pavilonok előtt a fogadóépület

zi vázlatokat tartalmazó boríték érkezett a

lelően többször átfogalmazta, de a hálós

musban látja építészetünk jövőjét, erről ta-

különleges geometriájú és ablak nélküli

döntés előtti napon.

szövevényű épületkülső megmaradt. A kü-

núskodnak munkái közül:

sötét tömegével különleges építészeti al-

lyét földünk építészetében.

Múzeumának telkén elhelyezett nagyon

Meglepő, hogy a legrejtelmesebb pá-

lönleges mértani mintázatú homlokzati

–  Tajvan (Taichung City) különleges

lyázó nyerte a végleges tervezési megbí-

kép, ahol a ferde hálós szövet maga a hét-

formavilágban épült Metropolitan Opera-

zást Itó Tojoo japán építész személyében.

emeletes épület egyetlen szerkezeti tartó-

háza.

A beruházó képviselője védekezésképpen

eleme, illetve rendszere. A hálós szerkezet

–  A z Art Múzeum Louisville-ben (USA

tét követő évben elnyerte az arany medál

akként indokolta a cége felé a döntést „ha-

teljességgel vasbetonból készült, különle-

Kentucky), ahol teljesen más világot hozott

díjat, majd a 2014-es Velencei Biennálén

sonló kaliberű épületet ott Tokióban csakis

ges zsalustechnikának köszönhetően. Az

létre a háromszintes, dobozszerű épület-

is fontos elismerést kapott.

Japántól fogadott volna el a bölcs hatóság.”

átlós rácsozat közötti tér tölti be a ház ab-

együttesével.

kotás, melyet még a piaci versenytársak is
elismeréssel dicsérnek.
A most bemutatott épület az elkészül-

J. M.
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MÚLTUNK ÖRÖKSÉGE
A MÁNAK
Mindig megújuló környezetünkben
a modern építészet jegyében épült la-

Háromállószékes manzárdtető teherbíró födémre
gyámolítottan (átlagos hasznosíthatóságú
padlástérrel – francia példa)

kóházak között egyre több manzárdtetős épületet találhatunk. Kérdésünkre,
hogy ez mit jelent, egyik müncheni építészeti konferencia résztvevője szerint:

TECHNIKA

ha a múltunk jelene a jövőnk, akkor ez
a háztípus miért ne jöhessen be az aktuális építészeti palettára.
E cikk megírására az adta a „löke-

épített környezetnek, mert az egyhangú-

tet”, hogy egy budapesti építész telefo-

ságot megtöri valami. Tovább ecsetelve a

non felhívott, és kérdésekkel bombázott.

gazdaságosság kérdését, utalt arra, hogy

Ugyanis tervezett egy házat Buda nyugati

a manzárd padlástérben lévő lakás a leg-

peremén, az Ady ligetben. A hatóság vis�-

gazdaságosabb.

szaküldte a terveket azzal, hogy manzárd-

Mindezeket előadva a kollégák óva

tetős ház semmiképpen sem szerepelhet a

intettek, hogy e témát lapunkban felvál-

néhányéves házak között.

laljam. Igen, teszem, azért, mert amit be-

Ezt a kérdést az említett müncheni

mutatunk ebben a cikkben, az inkább

konferencián is felvezettem, és jött válasz

szakmai kérdés. Azt, hogy ki mit és ho-

egy csokorra való:

gyan tesz, azt az építtető vagy a témát fel-

–  Francia résztvevő építészek egy-

Kétállószékes manzárdtető felső tetősíktámasztékos
alátámasztással (észak-német példa)

vállaló építész döntse el.

hangúlag kiállnak a reneszánszt újraélő

Érdekességként, Nürnberg egyik kert-

manzárd mellett. Érvük akként szólt, hogy

városi utcájában az egy-két évtizedes

országuk északnyugati részén az új házak

házak között sok hasonló tetőzetű ház ta-

között minden tizedik manzárdtetős vagy

lálható. Két, ugyancsak német helyszínen

öszvér kapcsolatú.

referencia lakóparkokban lévő házat építő

–  A z egyik német kolléga felhívta a fi-

(és tervező) cég képviselője szerint, 2016-

gyelmet arra, hogy nem lehet senkit ki-

ban nekik lett a legtöbb megrendelésük

zárni valamiből, ha más vallású vagy más

házra. A több tucat ajánlati épület között

pártállású, ez vonatkozzon az építészet-

pedig a referenciaépületük manzárdtetős.

Kettőzötten kapcsolt, egyszeres függesztőművekből
létrehozott tetővázú manzárdtető (padlástérhasznosításra megfelelő – francia példa)

re is. Szerinte ez a szemlélet jót tesz az

A TETŐRŐL ÁLTALÁBAN
A francia eredetű manzárd- (mansard-)
tetők sok évszázados fejlődés után nyer-

manzárdtetőként tüntetjük fel a homlokza-

ték el mai formájukat.

ti képben – pedig belülről az egy teljes ér-

A múltban a kastélyépítés domináns
szerepe miatt alakult ki ez a forma. Ez az

Szerkezetük

szempontjából

azono-

amúgy alacsony épület monumentalitá-

sak a nyereg- és félnyeregtetőkével, az-

sát óriás mértékben növelte, és valamifé-

zal a különbséggel, hogy a fedélszék

le rangot fejezett ki.

feletti pontban a tetősík (domborúan) meg-

Mára a manzárdtető építése éppúgy

törik, úgy, hogy míg az alsó sík szöge ma-

része az építészetünknek, mint az egyéb

gas, addig a felsőé alacsonyabb lejtésű. A

tetők, azért, hogy a nagytömegű tetőt a

székvázak szerkesztésének az elve azo-

legnagyobb mértékben beépítsük, vagyis

nos a két, három, négy álló- vagy dőltszé-

hasznossá tegyük. Sőt vannak kezdemé-

kes tetőzetével.

nyezések, amikor az épület felső szintjét
72

tékű szint.

Kószó József
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LAKÓÉPÜLETEK LÉPCSŐHÁZAI

A KERÁMIA RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN
A többlakásos házak lépcsőházainak kulturáltsága még sok kívánni
valót hagy maga után itt a keleti blokkban, de még a Lajtán túl is.
Magyarországon a társas lakóházak
lépcsőházai az utolsó fél évszázadban a

TECHNIKA

lehető legegyszerűbben készültek. Elsődlegesek a méretek, melyek a legminimálisabbak lettek: éppen hogy a közlekedési
űrszelvényt bele lehetett sűríteni, semmi
felesleges hellyel. Az a törekvés, hogy egy
Lakóépület bejárati lépcsője igényes
kerámiaburkolattal.

lépcsőház pihenőfelületén a forduló méretigényén kívül maradjon hely arra, hogy
az érzés egy kicsit jobb legyen, ez kima-

Közösségi térből indított lépcső nagyelemes
kerámiaburkolattal.

radt.
A másik kérdés, a lépcsőházak burkolatai, ezek is mind a leggazdaságo-

Lépcsőházi fogadótér kerámiaburkolatú
lépcsővel. A lépcsőburkolat, a korlát és a belső
tér harmonikus képét a jól összeválogatott
burkolati elemek rendszere hangsúlyossá teszi.

sabbakra készültek, melyek még ma is
kötelességből szolgálják a ház lakóit. A
helyszíni, majd az előre gyártott műkő, fél
évszázados múlttal rendelkezik. Majd igé-

Lépcsőházi fogadótér lépcsője közbenső
pihenővel, és harmonikus „vonalvezetésű”
kerámiaburkolattal.

nyesebb helyeken megjelentek az elemes
kőlapburkolatok.
Közösségi térből lefelé (az alagsorba) vezető
alárendelt méretigényű lépcső kerámiaburkolattal.

Vasbeton lépcső kerámiaburkolata egy- és
többelemes kialakítással a…d) változatok.

KERÁMIA LÉPCSŐBURKOLATOK
Tűzvédelmi okok miatt minden közösségi (fő) lépcső szerkezete vasbetonból
készült, és még ma is ezt alkalmazzák.
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Vasbeton lépcsővázhoz kapcsolt, előre
gyártott (ugyancsak) vasbetonelemes járólap
kerámiaburkolati megoldásának ábrája.

ÚJ IDŐK – ÚJ MEGOLDÁSOK
Reneszánsza van a kerámiaburkolatú közösségi lépcsőházaknak, különböző

Speciális lépcsőburkolat kerámialapokkal, illetve azok rendszerével
1 lépcsőjárólap – közbenső; 2 sarokelem; 3 pihenő burkolati lap (a folytonossághoz); 3a homloklap (méretre
vágva); 4 ragasztóréteg; 5 kiegyenlítő réteg; 6 lépcsőfok; 7 vasbeton tartószerkezet; 8 nyitott rés (fugázva)

alkalmazási módban. A burkolatgyártók
fejlesztéseinek köszönhetően az EU-ban
legalább félszázféle típus van anyagában
és elemrendszereiben. Ezeket felszorozhatjuk a méretrendszerrel, és mindezek
meg a gyártási színskála, tucatjával egészíthető ki.
Fontos, hogy a (főként helyszíni készítésű) vasbeton lépcső fokainak méret
megállapítása, egyenletesen folytonosra
A tágas lépcsőház többkarú lépcsővel és az
alkalmazott kerámiaburkolattal a jelent képviseli.

Lakóház közösségi fogadóteréből indított
lépcsőház kerámiaburkolattal.
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Speciális lépcsőburkolati elemmel készült feljáró
lépcsőkísérő kerámialábazati burkolattal.
Fémkorlát tartó- és mezőoszlopainak
burkolati kapcsolata
1 korlátoszlop; 2 talp; 3 varrat; 4 menetcsonk
mint tipliszorító; 5 négyzetes befogó profil(vég);
6 fémtipli; 7 burkolat; 8 ágyazó réteg; 9 vasbeton
lépcsőszerkezet

A harmonikus képhez a lépcsőkarok

csőházak burkolatának, korlátjának, a

burkolatához megfelelő korlátmezőt emel-

fogódzók anyagának tűzállónak kell len-

nek, vagy éppen ellenkezőleg: változ-

nie. Kétlakásosnál nagyobb lakásszám

tathatják a látványminőséget. Fogódzók

esetén a lépcsőházi vázszerkezet anyaga

esetén, kisebb lakásszámú lépcsőház

csakis vasbeton anyagú lehet. Ez utóbbi

esetén még faanyagú is lehetséges, míg

az, mely éppen lehetővé is teszi azt, hogy

magasabb létszám-kategória esetén csak-

a lépcsőkarok és pihenők kerámiaburko-

is a fém anyagú jöhet számításba.

lattal készülhessenek.

készüljön, azért, hogy vékony ragasztó-

Fontos azért azt is tudni, hogy négy-

rétegben a lépcsőrendszer burkolható le-

emeletesnél magasabb házaknál a lép-

K. J.

gyen.
Közösségi térből indított lépcsőház kerámialapburkolattal.

Elliptikus alaprajzú, különleges vasbeton lépcső
kerámiaburkolattal.
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VÁLTOZÓ KÖVETELMÉNYEK,
VÁLTOZATLAN MINŐSÉG

ÚJ KÉMÉNY LÉTESÍTÉSE

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

MEGLÉVŐ ÉPÜLETBEN

ÚJ „U”-ÉRTÉK A VELUX TETŐTÉRI
ABLAKOK MEGVILÁGÍTÁSÁBAN

Új, korszerű kémény létesítésére

helyének kiválasztásakor fontos szempont

nemcsak új épület építésekor van lehe-

a leendő fűtőberendezés helye. Érdemes

tőségünk - bár kétség kívül ez a legide-

arra törekedni, hogy a kémény az épület

álisabb helyzet – hanem használatban

olyan pontján épüljön fel, ahol a tető leg-

lévő épület felújításakor, korszerűsíté-

magasabb pontján jut ki a szabadba. Ha

KNE – az új hívószó, a közel nulla

energiahatékony és jövőbiztos tetőtéri ab-

tó telkeken az átlagosnál magasabb (37-

sekor is. Vegyük sorra a lehetőségeket.

ezt sikerül megvalósítani, akkor a kémény

energia. Minden új vagy felújított épü-

lakok bárki számára megfizethetők és el-

42 dB) hangszigetelésű tetőtéri ablak tud

érhetők.

gondoskodni a kiváló léghanggátlásról. Az

Az első, amikor egy használatban lévő

csak minimálisan fog a tető síkja fölé emel-

let tervezésekor a közel nulla energia-

épület elavult, lebontott kéményének he-

kedni, így nem kell külön megerősítésről

felhasználás elérése a cél. Egy épület

Ennél is többet nyújtanak a VELUX te-

optimalizált esőzajcsökkentő tulajdonság-

lyére építjük. Ilyen esetben kérjük ki szak-

gondoskodni, és esztétikus is. A kémény

több száz építőanyagból áll, melyek kö-

tőtéri ablakok Premium választékában ta-

gal bíró tetőtéri ablakok kellemes, csöndes

ember véleményét, mivel a régi falazott

tetősíkon túli szakaszának hosszáról szab-

zül csak néhányat nevez meg konkrétan

lálható

gyártott

helyiségekről gondoskodnak. Kb. 7 dB-lel

kéményeknél olyan csomópontokkal is ta-

vány rendelkezik, így ennek meghatározá-

a TNM rendelet. A néhány építőanyag

termékek. A GGL, GGU középső tengely

kevesebb zajt engednek be. A zajszint 10

lálkozhatunk, melyek megbontása komoly

sát mindenképpen bízzuk szakemberre. A

között megjelennek a tetőtéri ablakok,

mentén billenő ablakok, a GPL, GPU fel-

dB-lel történő csökkentését rendszerint

szaktudást igényelhet. Ha megtörtént a

kéményt megfelelően szilárd aljzatra kell

melyek esetén mostantól az 1,25 W/m K

nyíló-billenő panorámaablakok, a VELUX

úgy érzékeljük, mintha felére csökkenne a

bontás, az új kémény felépítése már nem

telepíteni. A födém-kémény, illetve a héja-

érték alkotja a felső korlátot.

INTEGRA® elektromos vagy napelemes

zajterhelés.

okozhat gondot. A Leier kémények befog-

zat-kémény csomópontokat szintén az ál-

Az épületen kívül épült kémény teljes sza-

A nyílászáróknál a tok és az üvege-

távvezérlésű ablakok 66-os extra ener-

Érdemes lehet mindezeken túl az ár-

laló mérete kicsi – akár 32x32cm – ezért a

talános követelményeknek megfelelve kell

kasza hideg szakasznak tekinthető, hiszen

zés U-értéke egyaránt befolyásolja a teljes

giatakarékos és 62-es extra hangszigete-

nyékolók hatását is megvizsgálni, hiszen

lebontott kémény helyére biztosan vissza-

kialakítani.

2

üvegezéssel

mindenhol a külső környezettel érintkezik.

szerkezet energetikai teljesítményét, az

lő üveggel is rendelhetők. Mindkét üveggel

az energiahatékonyság javítása mellett a

építhetők. Építés során az általános szab-

A harmadik lehetőség a kémény épü-

Éppen ezért nagyon fontos, hogy csak hő-

azonban köztudott, hogy az üveg nagyobb

szuper energiatakarékos megoldáshoz jut-

nyári hőterhelés csökkentésében is segít-

ványi feltételek mellett a gyártó építési

leten kívül történő megépítése. Ennek a

szigetelt kéményt válasszunk. A tüzelőbe-

szerepet játszik az energiahatékonyság-

hatunk, hiszen a 66-os üveggel a tetőtéri

ségünkre lehetnek. A külső redőnyökkel

utasításában foglaltak betartása szüksé-

megoldásnak az az előnye, hogy a füst-

rendezés füstcsövét, falhüvelyen keresztül

ban. Az üvegezések tekintetében is széles

94%-kal mérsékelhetjük az üvegen ke-

ges. Feltétlenül járjunk utána az érvényes

cső csatlakozás falon át történő kialakítá-

kell átvezetni a falazaton. A falhüvely át-

választék áll rendelkezésre, ha VELUX te-

ablak Uw-értéke 1,0 W/m2K, a 62-es üveg-

előírásoknak, kiemelt figyelmet szentelve

sán kívül semmilyen rombolással nem jár

mérőjét a füstcső átmérője, és a falazat

tőtéri ablakok mellett döntünk.

a kitorkollási magasságnak és az éghető

az épületen belül. A megfelelő szilárdságú

anyaga határozza meg.

anyagoktól való védőtávolságnak.

alap ebben az esetben is elengedhetetlen.

Utólagosan épített kémények eseté-

gel pedig max. 0,85 W/m K.
2

resztül a felmelegedést. Hőérzetben ez

Fontos azonban emlékeztetni magun-

annyit tesz, mint ha kb. 6 fokkal lenne hű-

A 3-rétegű 61-es energiatakarékos

kat arra, hogy az üvegezés a hőszigetelé-

vösebb bent a kánikula idején lehúzott re-

üveggel az ún. VELUX Standard Plus tető-

sen kívül további szempontokat is tartogat.

dőny mellett ahhoz képest, mint ha nem

Másik lehetőség, a kémény szabadon

A kéményt 3 méterenként rögzíteni kell az

ben, az eleve adott lehetőségek miatt, az

téri ablakok kiváló hőátbocsátási tényező-

Amikor esik az eső, a külső üvegfelületen

lenne semmilyen napvédelem az ablakon.

megválasztott helyre történő beépítése

épület falához, lehetőleg a koszorúknál,

éghető építőanyagtól való távolsági köve-

vel rendelkeznek. Az üveg Ug-értéke 0,6

a víz mintázatot rajzol, nem lehet kilátni

Ugyanez a redőny télen 0,14 W/m2K-nel

használatban lévő épületben. A kémény

hogy minél stabilabb legyen a kapcsolat.

telmény betartása, a kitorkollási magas-

W/m2K, a teljes ablakszerkezet Uw-értéke

rendesen. Ilyen esetekben a természetes

csökkenti a hőveszteséget. Másik alterna-

ság pontos meghatározása, a tisztítóajtók

pedig mindössze 1,1 W/m2K. Ezekkel az

tisztító hatással rendelkező üveg többszö-

tíva a külső hővédő roló, mely kizárólag a

megfelelő helyre történő elhelyezése és a

akár fa, akár műanyag bevonatos, a be-

rösen is előnyös: zavartalan kilátást nyújt,

nyári időszakban hasznos, 76%-kal csök-

kondenzátum elvezetésének kialakítása

építés magasságától függően felső vagy

kevesebb szennyeződés rakódik le rá, rit-

kenti a hőterhelést.

különös körültekintéssel történjen, mivel

alsó kilincses tetőablakokkal olyan, közel

kábban vagy egyáltalán nem kell a külső

alkalmazkodnunk kell a meglévő körülmé-

nulla energiájú épületek tervezhetők, me-

ablaktáblát tisztítani.

nyekhez.

Ez utóbbi kimondottan pénztárcakímélő árnyékoló, bármely épülettulajdonos

lyek a 2020 utáni időszakban érvényes

Épített környezetünkben a zajterhelés

megengedheti magának. (A példánkban

Szücs Zsolt

előírásokat is minden bizonnyal teljesíteni

változó mértékben teszi próbára idegrend-

említett értékek 61-es üvegezés alkalma-

szaktanácsadó, Leier kéményrendszerek

tudják. Ez a műszaki teljesítmény ráadá-

szerünket. Kimondottan magas forgalmú

zására vonatkoznak.)

sul remek árszínvonallal párosul, így az

utak mentén, légifolyosók alatt találha-

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
9002 Győr, Pf.: 548
Telefon: +36 96 512-550,
Fax: +36 96 512-560
E-mail: info@leier.hu • www.leier.hu
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3-rétegű

Tel.: (06/1) 436-0601
velux-h@velux.com
www.velux.hu
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MODERN TETŐK EGYEDI IGÉNYEIHEZ

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

IGAZODÓ HŐSZIGETELÉSI RENDSZER

EGY HŐSZIGETELT CSALÁDI HÁZ

Megfigyelhető trend az építőipar-

A PIR táblák mindkét oldalukon alufólia vagy

Egyes megyékben akár 6 millió fo-

szigetelt ingatlanok ára intenzívebben nő, mint

ban, hogy magastetőink a korábbiaknál

üvegfátyol kasírozással rendelkeznek, míg a fel-

rinttal is többet ér egy családi ház, ha

a nem szigetelt otthonoké. „2018 második ne-

egyedibbek, változatosabbak, hason-

ső oldalon az alátétfólia szerepét is betöltő, át-

megfelelően szigetelt. A legnagyobb

gyedévében a nem szigetelt családi házakat

lóképpen a velük szemben támasztott

lapolható és öntapadócsíkkal ellátott fólia réteg

különbség a szigetelt és nem szigetelt

222.000 Ft/négyzetméter átlagáron, míg a szi-

elvárások is folyamatosan nőnek. Köz-

található. Az alátétfedés nagy szilárdságú ke-

házak ára között Csongrád és Bács-

getelt ingatlanokat több mint 20%-kal drágáb-

kedveltek a kis hajlásszögű tetők, me-

ményhabra történő ragasztása kiváltja a teljes

Kiskun megyében tapasztalható, de or-

ban, átlagosan 270.000 Ft/négyzetméter áron

lyek emelt szintű vízzáróságot, míg az

felületű deszkázatot, annak anyag- és munkadíj-

szágos szinten is átlagosan 20%-kal

hirdették tulajdonosaik” – mondta Mester Nán-

egyre szigorodó energetikai követelmé-

vonzatával együtt, továbbá 6 fokos eltérést en-

magasabb négyzetméteráron adható el

dor, az Otthontérkép vezető elemzője. „Jól

nyek, megnövelt hőszigeteltség mel-

ged meg a tetőcserépre előírt dőlésszögtől. A

egy energiahatékony otthon – derült ki

látható, hogy a szigetelt és nem szigetelt ingat-

lett, hőhidmentes szerkezeti kialakítást

PIR táblák felső oldalán lévő vízzáró alátétfedést

A szarufákon kívüli hőszigetelés a látszó fa-

a Knauf Insulation és az Otthontérkép

lanok ára között egyre jobban nyílik az olló, a

igényelnek. Mindezeken túl előfordul-

nyújtó bitumenes lemezborítás által akár 10 fo-

szerkezetek (szarufa, deszkázat,…) megmuta-

friss felméréséből. A kutatás rámutat

korszerű otthonok abszolútértékben is többet

hatnak „extra” hőszigetelési (pl. pas�-

kos eltérés is megengedett az előírt dőlésszög-

tásával esztétikus, egyedi, természetes, belső

arra is, hogy a magyar családi ház állo-

érnek, ráadásul áruk is gyorsabban növekszik.”

szívházak), páratechnikai (pl. fürdők),

től, de speciális felső oldali fóliakasírozással

térkialakítást kínál.

mányon belül, immár évek óta folyama-

– tette hozzá a szakértő.

hangszigetelési (pl. forgalmas közúti,

akár a vízhatlan alátétfedés is megvalósítható.

Külön rendszerelem használatos felújítá-

tosan nő az energiahatékony otthonok

vasúti csomópontok) elvárások, melyek

A fokozott zajhatásnak kitett tetőknél a fent

sok esetén (tecta-PUR HD-plus), az itt alkal-

aránya: immár minden ötödik ház szi-

egymástól eltérő épületfizikai jellemző-

részletezett kasírozásokon túl, a lapok alsó ol-

mazandó elemek – speciális páraáteresztő

getelt és spórol meg akár 100-150 ezer

ket kívánnak meg a tetőszerkezettől.

dalára nagy testsűrűségű kőzetgyapot tábla

kasírozásainak köszönhetően – lehetővé te-

forintnyi rezsit is egy szezonban tulaj-

kerül elhelyezésre, mely kiváló hő- és hangszi-

szik a meglévő szarufák közötti hőszigetelés és

donosának.

getelést eredményez.

a szarufa esetleges páravándorlását. A meg-

A szarufák síkján kívül hőhídmenetesen elhelyezhető többrétegű, kombinálható kasírozások-

CSONGRÁD MEGYÉBEN AKÁR
6 MILLIÓ FORINTTAL IS TÖBBET
ÉR EGY SZIGETELT HÁZ
A szigetelés árnövelő hatásának érzékeltetése céljából a szigetelőanyag-gyártó és a hir-

EGYRE TÖBB HÁZAT
SZIGETELNEK

kal rendelkező poliizocianurát (PIR) keményhab

A páratechnika oldaláról nézve a szarufák

oldás szintén a külső síkon történő táblafekte-

táblák közül a különféle igényekhez épületfizikai-

feletti PIR keményhab hőszigetelés a prevenció

tésen alapul, azaz minden munkafázis a külső

lag leginkább igazodó rendszerelem választható

elvére épül, vagyis meg sem engedi nedves-

sík felől történik. Nem kerül megbontásra a bel-

Magyarországon 2,7 millió családi ház van,

magasabb áron adható el egy átlagos alapterü-

ki. A fa tartószerkezet okozta hőhidakat mellőző,

ség bejutását a szerkezetbe. Ez úgy biztosítha-

ső burkolat, ami a hőszigetelés szinte korlát-

amelyből mintegy 100.000 ingatlan eladó. A

letű, 100 négyzetméteres, szigetelt családi ház,

szarufák feletti PIR táblák megszakítások nélkü-

tó, hogy állandó hő-és páraviszonyok mellett a

lan fokozásán túl a tető további problémáira is

Knauf Insulation és az Otthontérkép 25.000

mint egy nem szigetelt.

li elhelyezésével, homogén, hőhídmentes hőszi-

párazárás alatti belső térben helyezkednek el

gyógyírt nyújt, pl. nem megfelelő méretű átszel-

hirdetés szövegelemzésén alapuló kutatásá-

Az eredmények a szakértőket is meglepték!

kelet-Magyarországon hirdetett családi házak

getelő réteg hozható létre. A táblacsatlakozások

a tartószerkezeti elemek, míg a párazáró réteg

lőztettet légrés, nem megfelelő alátétfólia, és

ból kiderült, hogy évről évre nő a szigetelt vagy

Csongrád megyében akár 6 millió, Bács-Kiskun

esetén sokkal gyakrabban emelték tulajdo-

hőhídmentességére a lapok éleinél körkörösen

feletti hőszigetelés 90%-ban zártcellás és két-

nem utolsó sorban a felújítás idején is lakható

energiahatékonysági szempontból korszerűsí-

megyében 5,9 millió, Vas megyében 4,9 millió,

nosaik a szigetelés meglétét, mint máshol. A

végigfutó nútféderes élképzés a garancia. Az ed-

oldalt alufólia kasírozással védett, így nem jut

a tetőtér.

tett ingatlanok száma. Amíg 2016-ban mindös�-

Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Knauf Insulation és az Otthontérkép elemzői

dig megszokott szigetelőanyag vastagságokhoz

be nedvesség a szerkezetbe.

detési portál szakemberei megvizsgálták azt is,
hogy az ország egyes megyéiben mennyivel

VAN, AHOL A SZIGETELÉS
CSAK ÁLOM
A kutatás rámutat arra is, hogy az Észak-

A BACHL tecta-PUR termékcsalád minden

sze a meghirdetett ingatlanok 17%-a, 2017-ben

4,7 millió, Heves megyében 4,0 millió, Borsod-

szerint ennek hátterében az állhat, hogy ebben

képest fele akkora vastagság is elégséges a kí-

Rétegrendi kialakítás (belülről kifelé): sza-

tető esetén (új építés vagy felújítás vagy akár

pedig 19%-a volt szigetelt, addig 2018 tavaszá-

Abaúj-Zemplén megyében és Hajdú-Bihar me-

a régióban a szigetelés még kuriózumnak szá-

vánt energetikai szint eléréséhez. A beépítendő

rufa, deszkázat, párazáró fólia, tecta-PUR

koporsófödém), optimális hő és hangszigetelést

ra ez az arány már 21%-ra növekedett.

gyében pedig akár 3,6 millió forinttal magasabb

mít, míg a nyugati megyékben valószínűleg már

hőszigetelő anyag vastagság jelentős különbsé-

táblák, ellenléc rögzítőcsavarokkal, tetőléc, te-

kínál, legyen szó egy egyszerű családi házról

„Egyértelmű a pozitív trend! Egyre több in-

áron is eladható egy szigetelt családi ház, mint

természetes.A családi ház hirdetésekben, a

ge, egyrészt a hőveszteség-mentes szerkezeti

tőcserepek.

vagy akár egy alacsony dőlésszögű, szélsősé-

gatlantulajdonos végezteti el házán a szige-

egy nem korszerűsített otthon.

legnagyobb arányban Bács-Kiskun megyében

ges időjárási viszonyoknak kitett fokozott hőszi-

telést, amelynek haszna kettős: az ingatlan

A felmérés rámutat arra is, hogy azokban

(29,6%), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

getelésű passzívházról.

A lapokat az előzetesen felhelyezett belső

kialakításnak, másrészt a PIR táblák kimagasló

oldali párazárást biztosító fóliára kell fektetni. A

hőszigetelő tulajdonságának köszönhető.

használata során akár a rezsi 50%-a is meg-

a megyékben, ahol az épületállomány minősé-

(23,3), illetve Hajdú-Bihar megyében (22,4%)

A lenti táblázatban nézzünk meg néhány

rögzítés a szarufákhoz történik, az ellenlécen

takarítható vele, értékesítéskor pedig akár a

ge jobb, vagy eleve drágábbak az ingatlanok,

említették a szigetelés meglétét.

jellemző hőátbocsátási tényezőhöz tartozó hő-

és a PIR táblákon keresztül menő, méretezett

befektetett összeg három, négyszeresét is be-

a szigetelés nem bír akkora árfelhajtó hatással.

szigetelő anyag vastagságot.

csavarokkal.

hozhatja a szigetelés a ház árának értéknövek-

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és

ményében” – mondta AszódyTamás, a Knauf

Veszprém megyében már mindössze 2 mil-

Insulation ügyvezető igazgatója.

lió, Fejér megyében pedig mindössze 900.000

hőszigetelő anyag vastagságok

Magastetőkre vonatkozó
hőtechnikai követelmények (U-érték)

szálas anyag

PIR

24 cm

12 cm

1

TNM Rendelet követelmény /2018/ (U<0,17 W/m2K)
TNM Rendelet követelmény /2021/ (U≈0,13 W/m K)
2

passzívház kívánatos érték (U<0,11 W/m K)
2

1 – szarufák közé és alá berakva, hővezetési tényező: 0,039W/m2K
2 – szarufák fölött fektetett PIR keményhab, hővezetési tényező: 0,022W/m2K
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2

26-35 cm

>16 cm

>40 cm

>20 cm

forint pluszt jelent az ingatlantulajdonosok
H-5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Tel.: +36 (56) 586-500
Fax: +36 (56) 586-498
E-mail: bachl@bachl.hu
www.bachl.hu

GYORSABBAN NŐTT
A SZIGETELT INGATLANOK ÁRA

számára a szigetelés megléte. Habár Pest megyében a legmagasabb a szigetelt családi há-

A Knauf Insulation és az Otthontérkép ku-

zak száma, a szigetelés itt már mindössze csak

tatása rávilágít arra is, hogy a napjainkban ta-

100.000 forint ártöbbletet jelent egy-egy eladó

pasztalható ingatlanár emelkedés közepette, a

családi ház árában.

KNAUF INSULATION Kft.

2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.

Ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 23 889 844
Fax.: +36 23 889 845
info.hu@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.hu
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ENERGIATUDAKOZÓ
Nagykőrösi olvasónk kérdez a hőszivattyús fűtési rendszerekről, mert ház-

–  Emeli az ingatlan értékét.
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VILÁGÍTÁS JÁTSSZUNK A FÉNYEKKEL OTTHO
NUNKBAN!

hatjuk, amelyhez persze megfelelő szerkezettervezésre is szükség van.

megoldani. Javasolt (részünkről) a talaj-

gyermekének szándékozik új házat építe-

Kezdi felismerni azt, hogy mi az okos la-

lepített biológiai mezőben értelmezi, pedig

szondás változat.

ni, hogy mit értsünk a lakóház fűtésénél

kás, de mitől okos a tégla? Azért kérdezi,

nincs semmi köze a mai értelmezés alap-

programozáson.

*
Győri olvasónk kérdezi, hogy meg-

mert építkezni szeretne, de nem tudja, ho-

jaihoz. Bár a biológiai zöldhomlokzatnak

éri-e

gyan lehet okos egy tégla.

nyáron nagy a hűtőhatása, a mögötte lévő

hővisszanyerős gépi szellőztetésre. Kér-

épület tömegére.

déséből kitűnik, hogy a szakmai lényeget

Fűtés és hűtés programozása új rend-

fokszintre emeli, így rendkívül gazdaságos

szereknél, egyszerűen kapcsolható, de azt

Az okos téglák olyan új fejlesztésű ter-

módon biztosítja a fűtést-hűtést, illetve a

méretezetten kell megépíteni. Ez alatt azt

mékek, amelyek hőszigetelő képessé-

használati melegvízkészítést. A hőszivat�-

értjük, hogy a lakást több fűtési zónára kell

ge negyven-ötven százalékkal jobb, mint

tyú az elpárologtató révén a talajból vagy

osztanunk (lakótér, háló, fürdő) és minden

az ugyanolyan falvastagságban kapható,

A zöld és a prémium zöld már bekerült
az építészeti szótárba.

beruházni

újépítésű

háznál

nem annyira érti.
1)  Természetesen gazdasági alapon

Egy „zöld” épület hatékonyan hasz-

mindenképpen megéri, mert az energia-

a talajvízből ingyen szerzi a fűtéshez szük-

zónához eltérő hőfokot rendelünk. A prog-

hagyományos nútféderes falazóelemeké.

nálja fel a működéséhez szükséges ener-

takarékossági hányad igen magas: nyolc-

séges hőenergia hatvan-nyolcvan száza-

ramozáshoz az időzónákat is meghatároz-

Ezek nem mások, mint a „Thermo tég-

giát, életciklusa során pedig hozzájárul a

vanöt-kilencven százalékos, a garantált

lékát, a maradék húsz-negyven százalék a

zuk (nappal, éjjel, hétvége stb.), ehhez kell

lák” és a „Klíma téglák”. A Thermo téglák

környezetszennyezés és hulladékképző-

típusoktól és a beépítési módtól függően.

kompresszor működtetéséhez szükséges,

a kívánt hőmérsékletet beállítani.

esetében a csúcskategóriás hőszigetelő

dés csökkentéséhez: átalakítás, bontás

A korszerűbb rendszereknél a vezérlést

képességet a tégla üregeibe töltött kőzet-

esetén vagy az élettartam végén az épí-

interneten keresztül, vagy éppen okos tele-

gyapot szigetelőanyag biztosítja A Klíma

tőanyagok újra felhasználhatósága előfeltétel.

2)  A gazdaságos működéshez tervező
bevonása szükséges.
A hővisszanyerős szellőzés lényege,

A talajszonda telepítése:

fonos applikációval is megoldhatjuk. Utób-

termékcsalád kiváló hőszigetelő tulajdon-

1. ütem:  Az épületgépészeti tervező

binál bárhol is tartózkodunk, a nálunk lévő

ságát új üregkép kialakításával értük el. A

A zöld irányelvek még napjainkban is

vagy kivitelező cég a hőtermelő beren-

telefonon keresztül bármely addigi prog-

tégla – méretétől függően – másfél-két-

folyamatos változáson-fejlődésen mennek

melegítik a másik ventilátor által beszívott

dezés

függvényében

ramot is megváltoztathatjuk. Így az ott-

szer több üregsort tartalmaz. Az új üreg-

keresztül, még egy adott ország területén

friss, szűrt, hideg levegőt. Ezt a művele-

teljesítményének

hogy az elszívó ventilátor által kifújt elhasznált, párás, meleg levegő hőjével fel-

meghatározza a talajszondák számát és

honunk melege mindig a kívánalmaknak

képnek köszönhetően a szerkezeten át

belül is eltérőek lehetnek, de az alapgon-

tet a keresztirányú hőcserélő végzi. A kitű-

hosszát az illetékes bányakapitányság ál-

megfelelő lehet. Hűtés vagy árnyékolók

távozó hőnek akár százharminc százalék-

dolat ugyanaz. Amikor minden zöld krité-

nő hővezető képességű, magas hatásfokú

tal megszabott mélységig.

üzemét nyáron, ugyanezen a rendszeren

kal hosszabb utat kell megtennie, mint a

rium teljesül, sőt egymással összhangban

alumínium szerkezet jelentősen csökkenti

2. ütem:  Helyszíni felmérés alapján

keresztül programozva, vagy éppen tele-

hagyományos termékek esetében.

és együttesen alkotnak egy magasabb mi-

a szellőztetés hőveszteségét.

megállapítják a szondák pontos helyét,

fonunkkal módosíthatjuk, bármely irányba.

amelyeknek a regenerálódás miatt egy-

*

kapitányság részére.
4. ütem:  A bányakapitányi engedély
birtokában megkezdődhet a szondafúrás

nőséget, mely az adott létesítmény teljes

3)  A berendezések sorából kiemelked-

Kisvárdai olvasónk érdeklődik, ugyan-

életciklusában fennáll, az így megálmo-

nek a különféle érzékelőkkel helyiségenként

*

Budai olvasónk egy főváros melletti te-

is építkezési előkészületben van. Kérdése,

dott épületet bátran nevezhetjük ún. „hos�-

vezérelt, hővisszanyerős szellőztető rend-

lepülésen épít jövőre egy passzívházat, és

hogy milyen téglából építse házát, hogy

szú távon fenntartható épületnek”, hiszen

szerek. Ellentétben az általánosan alkalma-

a tervezője habüveg hőszigetelést javasol

megfeleljen a jelen szabályoknak és ter-

messzemenően teljesíti a „zöld” fogalmá-

zott hővisszanyerős berendezések központi

az egész ház alá.

mészetesen a pénztárcát is kímélje.

ban rejlő lehetőségeket.

légcserevezérlésével, az intelligens szel-

Kérdésével választ szeretne kapni arra,

Először is gazdasági alapon az olcsóbb

Az élet minden területén gyakran hasz-

lőztető minden használt levegőt elszívó és

ami eddig kételyként fogalmazódott meg

téglával kerül kevesebbe egy építkezés.

nált „zöld” kifejezést akkor illethetjük a

minden friss levegőt befúvó elemének mű-

benne és a családban.

Viszont ha valaki hosszú távra tervez – pél-

„prémium” jelzővel egy épület esetében,

ködését külön-külön helyi szenzor szabá-

daként említve ha harmincöt-negyven évre

ha az energiatakarékosságon túl kellemes

lyozza, így a helyiség levegőminőségének

az üveggyártási folyamaté. Csak itt nem

tervezünk –, és a mai energia- és tégla-

közérzetet, komfortot is biztosít lakóinak

figyelembevételével történik a légcsere. Ez-

palackot vagy síküveget készítenek, ha-

árat számítjuk, akkor a negyvennégy cen-

mind kényelmi, mind egészségi szempont-

által biztosítható az optimális levegőmi-

ból.

A habüveg alapanyaga ugyanaz, mint

Érvek a hőszivattyú mellett
(ko-

nem egy különleges technikával habosítják

timéteres hőszigetelőanyag kitöltésű tégla

rom-, füstgáz- és pormentes, nem igényel

a kemence – képlékeny, vörösen izzó üve-

bekerülési költsége másfélszeresen meg-

égésvédelmet).

get. A habosítási folyamat tulajdonképpen

térül a megtakarított fűtési energiakölt-

rehozásához

gondolatának

válna a lakás levegője. A por- és pollenszű-

hasonló, mint a kenyérgyári technológia,

ségben. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy

megszületésétől a tervezésen, anyagvá-

rők – az optimális levegőszállítás jóvoltából

hogy a még képlékeny anyagot segédgáz-

a téglafal anyagának költsége ingyen van.

lasztáson át a kivitelezésig, majd pedig az

– a hagyományos hővisszanyerős készülé-

üzemeltetési ciklusban folyamatosan, egy

kekhez képest akár kétszer hosszabb ide-

–  Üzemeltetése

veszélymentes

–  Karbantartási költségei alacsonyak.
–  A használati meleg víz és a hűtés is
megoldható vele.
–  A hőszivattyúra kedvezményes áramtarifa érvényes.
–  Telepítéséhez állami támogatás igényelhető.

Digitálisan is olvasható
a digitalstand és a dimag weboldalán!

*

földhőt a hőszivattyú egy magasabb hő-

és a talajszondák telepítése.

» Háznéző, lakásbemutatók
» Építészeti, lakberendezési ötletek
» A jövőre gondolva:
építsünk passzívházat!
» Szakértő tanácsok építőknek,
felújítóknak

hőszigetelő anyagok beépítésével biztosít-

jelzőt van, aki az épület homlokzatára te-

tani engedélyeztetésre az illetékes bánya-

DIZÁJNFOTELEK

BEST OF

nél a megfelelő vastagságú és minőségű

galmával kapcsolatban. A „zöldépület”

3. ütem:  Az elkészült tervet be kell nyúj-

A SZEZON
LEGSZEBBJEI

LÁBTARTÓS

Értelmezési és fogalomzavar „gubancával” találkozhatunk a zöldépület fo-

Dél-budai olvasónk telefonon kere-

niük.

ÁLLÓLÁMPA

*
sett meg bennünket. Okos telefonja van.

mástól minimum öt-hat méterre kell kerülMeleg esték
a tűz mellett

getelő-képességet nem csökkenti.

hőtechnikailag külső épületszerkezetek-

*

víz jelenléte a tartószilárdságot és a hőszi-

hogy az épület hőveszteségét a lehető legminimálisabbra csökkentsük. Ezt a

szigetelés nélkül „U” 0,25 W/m K.
2

Szabolcsi orvos olvasónk kérdezi, aki

elektromos áram formájában.

zítsünk

–  harmincnyolc centiméteres (profi) hő-

Ugyanis a geofűtést szeretnék valahogy

A szondák által rendelkezésre álló

DIY

vízhatlan és fagyálló. Alapnál az esetleges

–  Energiát takarít meg.

építésre készül a család apraja-nagyja.

Kés
ADVENTI
KOSZORÚT!

mék. A másik előnye a habüvegnek, hogy

zal habosítják és táblásítják. A különleges
előnyökkel rendelkező habüveg könnyű,
nagyon jó hőszigetelő, könnyen szabható,
időtállósága évmilliókban mérhető, és még
az is lényeges, hogy környezetbarát ter-

Ajánlott legjobbak:
–  negyvennégy centiméteres (profi) hőszigeteléssel kitöltött „U” 0,17 W/m2K,
–  ugyanez, csak hőszigetelés nélkül „U”
0,22 W/m2K,

nőség, ugyanakkor a hőveszteség tovább

Egy komplexen prémium minőség létaz

épület

csökkenthető anélkül, hogy túl szárazzá

igencsak átgondolt és összehangolt kon-

ig bírják eltömődés nélkül, a ventilátorok

cepcióra van szükség.

alacsony energiafelvételű motorjai pedig

Energetikailag

egy

hosszú

távon

fenntartható épületnél alapkövetelmény,

felesleges megerőltetés híján kevesebbet
fogyasztanak.

